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PREFÁCIO 

  
Os livros “SAÚDE E MEIO AMBIENTE: os desafios da 

interdisciplinaridade nos ciclos da vida humana  1, 2, 3 e 4” 
tem conteúdo interdisciplinar, contribuindo para o 

aprendizado e compreensão de varias temáticas dentro da 
área em estudo. Esta obra é uma coletânea de pesquisas de 

campo e bibliográfica, fruto dos trabalhos apresentados no 
Simpósio Nacional de Saúde e Meio Ambiente realizado entre 
os dias 2 e 3 de dezembro de 2016 na cidade de João Pessoa-

PB. 
O CINASAMA é um evento que tem como objetivo 

proporcionar subsídios para que os participantes tenham 
acesso às novas exigências do mercado e da educação. E ao 
mesmo tempo, reiterar o intuito Educacional, Biológico, 

Nutricional e Ambiental de direcionar todos que formam a 
Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana e 

Educação socioambiental para a Vida. 
Os eixos temáticos abordados no Simpósio Nacional de 

Saúde e Meio Ambiente e nos livros garantem uma ampla 

discussão, incentivando, promovendo e apoiando a pesquisa. 
Os organizadores objetivaram incentivar, promover, e apoiar 

a pesquisa em geral para que os leitores aproveitem cada 
capítulo como uma leitura prazerosa e com a competência, 
eficiência e profissionalismo da equipe de autores que muito 

se dedicaram a escrever trabalhos de excelente qualidade 
direcionados a um público vasto. 

Esta publicação pode ser destinada aos diversos 
leitores que se interessem pelos temas debatidos. 

Espera-se que este trabalho desperte novas ações, 
estimule novas percepções e desenvolva novos humanos 
cidadãos. 

Aproveitem a oportunidade e boa leitura. 
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CAPÍTULO 1 

 

EDUCAÇÃO PERMANENTE E CAPACITAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS E JOVENS NO PROGRAMA SAÚDE NA 

ESCOLA 
 

Itamara da Costa SOUSA1 
Magnollya Moreno de Araújo LELIS2 

Maria de Fátima Antero Sousa MACHADO3  
1 Mestre em Enfermagem, URCA;  2 Mestre em Desenvolvimento Regional Sustentável, 

UFCA;  3 Orientadora/Professora da URCA.  
e-mail: itamaracosta@yahoo.com.br 

 

RESUMO: O Programa Saúde na Escola, foi criado após 
parceria entre o Ministério da Saúde e o Minstério da Educação 
em 2007, com objetivo principal de formar adolescentes de 
escolas públicas, agindo de maneira integral, ou seja, na 
prevenção, promoção e atenção à saúde. Com o objetivo de 
compreender o componente 3 do Programa Saúde na Escola, 
realizou-se um estudo bibliográfico, por meio de consulta nas 
bases de dados indexadas à Biblioteca Virtual em Saúde, 
analisando artigos completos em português publicados de 2010 
a 2014 sobre o tema. De um total de 14 publicações, quatro 
foram selecionadas após leitura na íntegra. Os artigos 
demonstraram que o Programa Saúde na Escola teve como 
objetivo formar indivíduos capacitados a desenvolverem o 
autocuidado e se tornarem multiplicadores de conhecimentos. 
A formação dos jovens se deu por meio de um processo de 
ensino-aprendizagem, no qual eles atuavam como educadores 
e educandos, sendo as oficinas a principal metodologia utilizada 
em sua capacitação. As oficinas apresentaram-se como 
estratégia produtiva, que também contribuiu com a formação 
dos profissionais da saúde e da educação, ao possibilitarem 
atividades participativas e problematizadas. Foi possível 
vislumbrar a importância do componente 3 para o Programa 

mailto:itamaracosta@yahoo.com.br
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Saúde na Escola e que seu desenvolvimento foi fundamental 
para que o programa alcançasse seu objetivo. 
Palavras-chave: Adolescente. Educação em saúde. 

Aprendizagem. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

compreende-se como adolescência a fase da vida dos 10 aos 

19 anos; já para o Estatuto da Criança e do adolescente (ECA), 

essa fase vai dos 12 aos 18 anos. Durante esse período, 

ocorrem grandes transformações não apenas físicas e 

psicológicas, mas em todo o ambiente social e cultural que o 

indivíduo está inserido (MARTINS et al., 2011). 

A adolescência é uma fase marcada por várias 

descobertas, quando também acontece o processo de 

construção da personalidade. Essa época não pode ser limitada 

a uma simples faixa etária, pois se trata de algo muito mais 

complexo e que envolve a transição da infância para a fase 

adulta, quando começam a ser tomadas decisões de relevância 

para a vida toda. O adolescente constantemente busca sua real 

personalidade, e isso lhe ocasiona certo abalo emocional. 

Diante dessa fragilidade, pode ser manifestado um 

comportamento negligente com a própria saúde (FONSECA et 

al., 2013). 

Mediante a fragilidade e a dependência dos mais velhos, 

os adolescentes tornam-se expostos ao seu ambiente físico e 

social, o que os deixa vulneráveis a certos riscos e danos à 

saúde. As vulnerabilidades afetam a saúde de diversas formas, 

mesmo na ausência de doença, podendo haver abalo nas áreas 

sociais, psicológica e mental (FONSECA et al., 2013). 
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A vulnerabilidade pode ser entendida como a junção de 

fatores pertencentes a cada indivíduo. Uma pessoa pode 

apresentar menor vulnerabilidade se souber identificar as 

situações de risco ao seu redor, assim como pode se tornar 

mais vulnerável se não possuir a capacidade de interpretar tais 

riscos (VILELA; DORETO, 2006). 

Considerando as vulnerabilidades às quais os 

adolescentes estão expostos, percebe-se a necessidade da 

criação de políticas públicas de intervenção, a fim de enfrentar 

essas vulnerabilidades e qualificar a saúde dos jovens. 

O Programa Saúde na Escola (PSE), constituído por uma 

parceria entre os Ministérios da Saúde e Educação, em 2007, 

foi criado com o objetivo principal de formar adolescentes de 

escolas públicas agindo de maneira integral, ou seja, na 

prevenção, promoção e atenção à saúde. Para que o programa 

cumpra suas propostas, é preciso existir uma interação entre os 

profissionais da saúde, pais e escola, sabendo que essas 

relações fazem grande diferença na qualidade do atendimento 

(JACÓE et al., 2014). 

O PSE se propõe a articular ações da saúde e educação, 

afim de enfrentar as vulnerabilidades do adolescente, utilizando 

o ambiente escolar, que é um espaço privilegiado para 

promover saúde. A escola é formadora de opinião dos jovens e 

suas famílias, e visa formar indivíduos conscientes, em relação 

a seus comportamentos e o que eles podem ocasionar em sua 

saúde. O programa contribui para o fortalecimento de ações 

agregadas por outras políticas, como o Sistema Único de Saúde 

(SUS), e a promoção de necessidades de saúde ainda não 

atendidas, de maneira específica para o público adolescente 

(SANTIAGO et al., 2012; SOUSA, 2015). 
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Com o propósito de alcançar seus objetivos com 

sucesso, o PSE foi constituído por cinco componentes: (1) 

Avaliação das condições de saúde das crianças, adolescentes 

e jovens que estão na escola pública; (2) Promoção da saúde e 

de atividades de prevenção; (3) Educação permanente e 

capacitação dos profissionais da educação e da saúde e de 

jovens; (4) Monitoramento e avaliação da saúde dos 

estudantes; e (5) Monitoramento e avaliação do programa. 

A organização do PSE em componentes mostra que o 

programa tem o propósito de melhorar a qualidade de vida dos 

adolescentes através da promoção da saúde, assim como o 

envolvimento e acompanhamento dos profissionais da saúde e 

da educação nas ações e metas do programa (DIAS et al., 

2014). 

Desse modo, pode-se perceber a importância do PSE e 

que seu funcionamento depende da ação conjunta de vários 

fatores. Nota-se a necessidade da formação de profissionais da 

saúde e da educação e de jovens capacitados a desenvolverem 

as ações do programa (SOUSA, 2015).  

Os jovens possuem conhecimentos práticos e teóricos 

de grande importância e valor, com capacidade para atuarem 

como multiplicadores das ações do PSE (BRASIL, 2008). 

É função do educador tratar da saúde e do bem-estar dos 

adolescentes, considerando também as relações interpessoais, 

de identidade e seu comportamento sexual, afim de promover 

saúde e prevenir doenças (BAUMFELD et al., 2012). 

O profissional de saúde deve conhecer o PSE, suas 

ações e áreas de abrangência propostas, bem como a 

importância deste para o adolescente. Assim, faz-se essencial 

aprimorar os conhecimentos desses profissionais que atuam na 



EDUCAÇÃO PERMANENTE E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E JOVENS 
NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA  

18 
 

formação dos escolares, fortalecendo essa política 

interministerial (SOUSA, 2015). 

Percebe-se que o profissional da educação, da saúde e 

os adolescentes podem e devem atuar na formação do PSE, já 

que cada um possui conhecimentos fundamentais para a 

existência do programa. 

A importância de se obter mais conhecimento sobre o 

tema motivou este estudo, evidenciando como fundamental a 

formação de profissionais e adolescentes capacitados para o 

enfrentamento das vulnerabilidades dessa fase.  

Assim, o objetivo deste estudo foi investigar o estado da 

arte acerca do componente 3 do PSE, educação permanente e  

capacitação dos profissionais da educação e da saúde e de 

jovens. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tratou-se de uma pesquisa descritiva com abordagem 

qualitativa do tipo revisão de literatura, a qual apresenta-se 

ainda com uma conformação de trabalho que permite observar 

o progresso do pesquisador, em relação ao seu assunto de 

estudo, e uma avaliação do que outros autores referem sobre o 

tópico (SANTOS, 2012). 

O levantamento bibliográfico foi realizado em dois 

momentos. Inicialmente, acessando a página eletrônica da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e buscando todas as 

produções científicas por meio do cruzamento entre o Descritor 

em Ciências da Saúde (Decs) “adolescente” e as palavras-

chaves “programa saúde na escola” e “formação”, adotando o 

operador boleando AND entre os termos. Foram critérios de 

inclusão: ter sido publicado entre os anos de 2010 e 2014, estar 
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disponíveis em texto completo e no idioma português (pelo fato 

de essa política ser eminentemente brasileira). 

A estratégia de busca deu-se da seguinte forma: 

“adolescente AND programa saúde na escola AND formação”. 

Com isso, foram encontrados 14 artigos.  

Durante o segundo momento, foram selecionadas as 

fontes de acordo com a análise crítico-reflexiva processada via 

leitura do título, resumo e palavras-chaves encontradas nos 

artigos, bem como pela apreciação dos artigos na íntegra, 

sendo adotado como critérios de exclusão textos duplicados e 

que não abordavam a temática proposta. Assim, dos 14 artigos, 

quatro foram selecionados e compuseram a amostra final para 

análise da revisão de literatura (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Caracterização dos estudos de acordo com a 
autoria, ano de publicação, título, abordagem e local de origem 
- Crato, 2014. 

Autor/ 
Ano 

Título Abordagem do 
estudo 

Origem da 
publicação/ 
Estado 

Garbin et 
al./2010 

Percepção de 
adolescentes em 
relação a doenças 
sexualmente 
transmissíveis e 
métodos 
contraceptivos 

Quantitativa Universidade 
Estadual “Júlio de 
Mesquita 
Filho”/SP 

Martins et 
al./2011 

Oficina sobre 
sexualidade na 
adolescência: Uma 
experiência da equipe 
saúde da família com 
adolescentes do 
ensino médio 

Qualitativa Universidade 
Federal do Mato 
Grosso do Sul/MS 

Baumfeld 
et 
al./2012 

Autonomia do cuidado: 
Interlocução afetivo-
sexual com 

Qualitativa Universidade 
Federal de Ouro 
Preto/MG 
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adolescentes do PET-
Saúde  

Silva et 
al./2013 

A escola na promoção 
da saúde de crianças 
com fissura 
labiopalatal 

Qualitativa Universidade 
Federal de Santa 
Catarina/SC 

Fonte: Pesquisa direta, 2015. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em relação à abordagem metodológica, dos quatro 

artigos selecionados, três eram estudos qualitativos e um 

quantitativo. Tal prevalência pode estar relacionada à tendência 

da própria temática na área da saúde, em que o objeto de 

estudo dos artigos diz respeito a aspectos subjetivos da 

assistência, como estudos de percepções e vivências. 

Acerca da origem da publicação, uma era da 

Universidade Estadual “Júlio de Mesquita Filho” (SP), uma da 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (MS), uma da 

Universidade Federal do Ouro Preto (MG), e uma da 

Universidade Federal de Santa Catarina (SC). 

Sobre o ano de publicação dos artigos, houve uma 

tendência constante nas publicações por ano: um estudo era de 

2010, um de 2011, um de 2012 e um de 2013, excetuando-se o 

ano de 2014, onde não foi verificada nenhuma publicação 

acerca do objeto de investigação. Acredita-se, porém, que a 

temática ainda tenha lacunas a serem investigadas, em razão 

da quantidade insuficiente de estudos sobre a relevância da 

formação no PSE. Salienta-se que a formação é uma das 

principais temáticas a serem discutidas para otimizar a 

promoção das saúde dos escolares, bem como para condução 

das atividades dos profissionais da saúde e da educação 

(BAUMFELD et al., 2012). 
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Tomando como base para este estudo a compreensão 

do componente 3 do PSE, foram apresentadas evidências que 

envolveram: a formação continuada de gestores nas três 

esferas de governo, a capacitação das equipes de saúde e 

educação por meio de atividades de educação permanente, a 

capacitação de professores em relação aos vários segmentos 

de avaliação das condições de saúde, a promoção da saúde e 

prevenção da doença, e a formação de adolescentes 

multiplicadores de ações para o PSE (Quadro 2). 

  

Quadro 2. Sínteses e sujeito envolvido nos estudos 
encontrados em revisão da literatura sobre o componente 3 do 
Programa Saúde na Escola (PSE) - Crato, 2014. 

Autor  Sínteses dos estudos acerca do 
componente 3 do PSE* 

Sujeito envolvido 
no estudo 

Garbin et 
al. 

Este trabalho ressaltou que a formação 
do adolescente realizada na escola, 
juntamente do setor da saúde, buscou 
reforçar conhecimentos que os jovens 
já possuíam e, para isso, sinalizou a 
necessidade da criação contínua de 
programas direcionados a esse público 

Adolescentes 
multiplicadores 

 

Martins et 
al. 

O estudo mencionou o facilitador, que 
é quem realiza a capacitação dos 
adolescentes. Abordou estratégias 
realizadas para a formação dos jovens, 
e a importância de investir em 
profissionais da saúde e da educação 

Adolescentes 
multiplicadores 

 
Profissionais da 
saúde e da 
educação 

Baumfeld 
et al. 

Os autores relataram o objetivo de 
formar jovens e que, depois dessa 
formação, espera-se que eles se 
tornem multiplicadores do 
conhecimento adquirido. Abordaram 
também o processo de formação de 
alguns profissionais da saúde e 
registraram que a metodologia utilizada 
possibilita formar também educadores. 

Adolescentes 
multiplicadores 

 
Profissionais da 
saúde e da 
educação 
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Silva et al. O artigo trabalhou a importância que os 
profissionais da saúde e da educação 
têm no desenvolvimento dos 
adolescentes, mostrando a importância 
de formar esses profissionais 

Profissionais da 
saúde e da 
educação 

* O componente 3 corresponde a “Educação permanente e capacitação dos 

profissionais da educação e da saúde e de jovens”. Fonte: Pesquisa direta, 

2015. 

 

Percebe-se que todos os estudos caracterizaram como 

importante formar e capacitar algum dos envolvidos no PSE, 

sejam os adolescentes ou os profissionais da saúde ou da 

educação. No entanto, não foram encontradas evidências 

acerca da formação para os gestores nas três esferas 

governamentais, salientando-se que o envolvimento desse 

público é primordial, enquanto articulador ou operacionalizador 

das ações para o funcionamento da política. 

Em um dos estudos, abordou-se o processo de formação 

dos adolescentes, mencionando como ocorre sua formação, 

além de tocar em pontos relevantes, que devem ser 

considerados no momento da capacitação (BAUMFELD et al., 

2012; SOUSA, 2015). 

A formação do adolescente na escola tem como objetivo 

constituir indivíduos capacitados para desenvolverem o 

autocuidado e se tornarem multiplicadores de conhecimento em 

sua comunidade (SOUSA, 2015). Desse modo, o jovem 

participa de maneira ativa de um processo de ensino-

aprendizagem, no qual ele atua como educador e educando. O 

processo de formação deve ser realizado de maneira a 

respeitar os limites e os valores do adolescente, na tentativa de 

assegurar um maior conforto para que ele exponha facilmente 

suas experiências, opiniões e dúvidas. Ademais, é preciso que 

o formador crie vínculos com os jovens, facilitando a 
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aprendizagem do conteúdo e favorecendo o intercâmbio com a 

comunidade (BAUMFELD et al., 2012; SOUSA, MACHADO, 

2011). 

Outro ponto importante do estudo vislumbra que 

capacitação do adolescente, realizada na escola, juntamente do 

setor da saúde, é vista como importante, pois muitos jovens, 

mesmo tendo o conhecimento de como prevenir riscos e evitá-

los, ainda têm comportamentos negligentes (SOUSA, 2015). O 

compartilhamento dos saberes reforça aquilo que o adolescente 

já sabe, tornando-se necessária, assim, a criação contínua de 

programas direcionados a esse público, a fim de conscientizá-

los de suas ações (GARBIN et al., 2010). 

Percebe-se que educar o adolescente é uma tarefa 

bastante complexa, já que requer conhecer bem o espaço dos 

jovens e seu estilo de vida, a fim de promover a mudança de 

comportamento, mesmo que seja preciso estimular o jovem a 

querer participar do processo, para que, dessa forma, ocorra a 

troca de conhecimentos importantes, tanto para o adolescente 

como para formador. 

O indivíduo que realiza as atividades com os 

adolescentes atua como facilitador. Ele deve trabalhar com o 

grupo, de forma a estimular a participação dos jovens, e 

conduzir as atividades de maneira dinâmica, porém 

problematizando os assuntos. O facilitador precisa manter uma 

postura profissional, que transmita seriedade para os demais 

integrantes do grupo e realize as atividades de maneira 

organizada (MARTINS et al., 2011). 

Outra evidência relevante neste estudo diz respeito à 

metodologia participativa e problematizada utilizada no 

componente 3 do PSE. Observou-se que ao ser adotada nas 

oficinas educativas, foi possível um diálogo mais prazeroso e 
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interessante, despertando, assim, a atenção dos adolescentes 

e o envolvimento dessa clientela no processo de aprendizagem. 

Os debates abertos promovidos por meio dessas metodologias 

facilitaram a abordagem de assuntos que precisam ser 

trabalhados na adolescência e que, muitas vezes, são 

considerados tabus para os jovens (BAUMFELD et al., 2012). 

Pra que se possa ensinar e aprender educação em 

saúde na escola com qualidade é preciso criar estratégias e 

construir um espaço escolar criativo, dinâmico e crítico 

adotando uma metodologia adequada (SOARES et al., 2008). 

Além disso, destaca-se que as oficinas possibilitaram 

uma abordagem integral da situação dos jovens, permitindo que 

o facilitador obtivesse dados importantes sobre a vida do 

adolescente, podendo compreender as experiências reveladas. 

Conhecer a vida dos jovens e suas necessidades é fundamental 

para que se possam promover saúde e prevenir agravos 

(MARTINS et al., 2011). 

Nota-se que a realização dessas oficinas apresentou-se 

como uma estratégia produtiva na formação do adolescente, 

pois tem um caráter dinâmico, que possibilita a interação entre 

todos os sujeitos do programa. 

Após o processo de capacitação dos jovens, é esperado 

que eles sejam multiplicadores do conhecimento adquirido 

(SOUSA, 2015). Uma forma de fazer isso é estimular esses 

adolescentes a criarem ferramentas educativas capazes de 

propagar a aprendizagem, como peças de teatro e vídeos. Essa 

metodologia facilita fixar o conhecimento e permite difundir os 

saberes por toda a comunidade (BAUMFELD et al., 2012). 

Pode-se dizer que a metodologia de ensino-

aprendizagem usada nas oficinas é eficaz quando aplicada ao 
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público adolescente, já que possibilita o contato e a participação 

dos jovens durante o processo de formação. 

Os estudos mostraram também a importância da 

metodologia utilizada durante o processo de capacitação 

(MARTINS et al., 2011; BAUMFELD et al., 2012; SILVA et al, 

2013). A formação de alguns profissionais da saúde se inicia na 

graduação e o processo de aprendizagem se mantém por toda 

a vida profissional. Nesse sentido, a participação desses 

profissionais em programas de capacitação de adolescentes 

contribui, de certa forma, para sua própria formação. A 

metodologia de ensino adotada nesses programas permite que 

os profissionais da educação atuem como facilitadores do 

processo de construção do conhecimento, recebendo formação 

necessária para trabalhar com o público jovem (BAUMFELD et 

al., 2012; SOUSA, MACHADO, 2011). 

Um estudo citou que é necessário investir na formação 

de profissionais da saúde e da educação, dada a dificuldade 

dos professores em abordar certos assuntos com os 

adolescentes. Para essa formação, engloba-se a necessidade 

conhecer as peculiaridades da adolescência e desenvolver 

habilidades necessárias para ser facilitador de conhecimentos 

para os jovens (MARTINS et al., 2011). 

Nota-se ainda que a formação dos profissionais da saúde 

é um processo contínuo, que ocorre ao longo de sua vida 

profissional, porém foi evidenciado que, para atuar com 

adolescentes, é fundamental que tanto esses profissionais 

como os educadores capacitem-se inicialmente para 

demonstrar uma melhor condução junto aos adolescentes. 

É importante salientar que os profissionais da educação 

e saúde têm um relevante papel frente à condução de 

adolescentes com determinadas patologias específicas, como 
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a fissura labiopalatal (SILVA et al, 2013). O apoio e o suporte 

prestados por esses profissionais são necessários para a 

reabilitação dos indivíduos portadores dessa patologia, 

sinalizando que o espaço escolar, se usado adequadamente, 

torna-se bastante efetivo na promoção da saúde desses jovens, 

bem como para as pessoas envolvidas no ambiente escolar, a 

fim de que estas atuem de forma positiva na promoção a saúde 

para a clientela (MARTINS et al., 2011; BAUMFELD et al., 2012; 

SILVA et al, 2013).  

Torna-se imperativo investir na formação de todos os 

sujeitos envolvidos no PSE, incluindo a capacitação dos 

profissionais da saúde e da educação para atuarem junto aos 

adolescentes, salientando que, muitas vezes, aqueles podem 

se deparar com situações delicadas, necessitando de uma 

atuação específica diante do processo saúde-doença de cada 

indivíduo, mediante a promoção e a proteção à saúde, do 

tratamento e da reabilitação da saúde dos jovens. 

A aproximação dos profissionais da educação a 

realidade dos processos saúde-doença é fundamental, porque 

capacita esses professores a promover saúde dentro da escola 

e articular estratégias junto a outros setores do programa (DIAS 

et al., 2014). 

Compreende-se que a formação do profissional da saúde 

e educação, para que estes participam do PSE, conforme 

preconiza a política, é um processo fundamental, já que 

influencia diretamente na saúde dos adolescentes. Trata-se de 

um processo contínuo, que ocorre juntamente do adolescente, 

porém é necessário possuir antes conhecimentos, habilidades 

e atitudes fundamentais para que o processo se inicie (SOUSA, 

2015). 

 



EDUCAÇÃO PERMANENTE E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E JOVENS 
NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA  

27 
 

4 CONCLUSÕES  

 

Tendo em vista o processo de formação, o componente 

3, portanto, toma ares de grande importância no PSE. Isso 

porque a educação e a capacitação dos adolescentes e 

profissionais são fundamentais para que se alcance o objetivo 

do programa. 

Pela análise dos artigos, puderam ser identificadas 

estratégias usadas no processo de formação, bem como fatores 

significativos para a condução dessa formação, os quais 

requerem a associação com a prática no programa. 

Nesse contexto, nota-se que a formação de profissionais 

da saúde e da educação, bem como dos adolescentes no PSE, 

é um processo que ainda está em desenvolvimento, o que pode 

ser justificado pelo fato de essa política ser recente e ainda 

estar em construção. 

Ademais, foi possível identificar metodologias 

(problematização e participação) adotadas no componente 3 do 

PSE que podem ser utilizadas na construção de ações futuras 

de formação para adolescentes e profissionais, contribuindo 

para o crescimento do programa. 

Sinaliza-se a necessidade de se estimular o 

desenvolvimento de pesquisas que contemplem a formação no 

PSE, dado o limitado número de pesquisas encontradas sobre 

a temática. Este estudo não identificou nenhuma publicação 

que contemplasse a formação desse dos gestores, e acredita-

se nas repercussões positivas da formação para tal clientela, 

enquanto operacionalizadora do PSE. 
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RESUMO: A prática da simulação, enquanto um método de 
treinamento seguro é cada vez mais utilizada para a formação 
de profissionais de saúde. Considerada uma estratégia rica em 
possibilidades de aprendizagem e aprimoramento, vem 
produzindo evidências científicas para sua efetividade no 
processo ensino-aprendizagem. Assim, o objetivo deste 
trabalho foi analisar as contribuições da simulação realística de 
punção venosa de estudantes de enfermagem como ferramenta 
pedagógica do processo de ensino-aprendizagem. Trata-se de 
uma pesquisa exploratória e descritiva, com abordagem quanti-
qualitativa, e sua amostra foi composta por dezoito estudantes 
que cursavam o componente curricular de semiologia e 
semiotécnica no período 2013.1. A Coleta de dados se deu a 
partir da aplicação de um questionário, na forma de pré e pós-
teste, aplicado antes e após a prática da simulação realística 
envolvendo a técnica de punção venosa periférica. Os dados 
foram analisados e agregados em uma planilha do Excel, 
apresentados em forma de gráficos, figuras e quadros e 
discutidos a luz da literatura. Os resultados evidenciaram uma 
contribuição significativa da metodologia aplicada para o 
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processo de ensino-aprendizagem, evidenciada pelos acertos 
no pós-teste, comprovando a importância da prática da 
simulação realística para o desenvolvimento das habilidades e 
competências do enfermeiro; possibilitando aos alunos a 
síntese do que foi apreendido, promovendo um espaço para a 
formação profissional, crítica, reflexiva e transformadora da 
realidade.  
Palavras-chave: Educação em enfermagem. Aprendizagem. 
Simulação. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

No âmbito da saúde, a formação profissional tem sido 
uma das grandes preocupações na perspectiva de assegurar 
um processo ensino/aprendizagem que estimule a ação e 
reflexão dos estudantes e consequentemente isso reflita 
positivamente na configuração de novas práticas de saúde no 
Sistema Único de Saúde (SUS). Chiesa et al(2007) elenca que 
as atuais políticas nacionais de saúde e de educação apontam 
para a necessidade de mudanças nos processos de formação 
profissional. Nesse sentido, vários são os documentos criados, 
como as Diretrizes Curriculares Nacionais(DCN), a política de 
educação permanente e outros para orientar tais mudanças.  

Mesmo assim, ainda existe uma lacuna enorme entre a 
teoria aprendida nas instituições de ensino e a prática dos 
serviços. Essa dicotomia que afasta os conhecimentos teóricos 
do fazer prático no cotidiano do trabalho é motivo de crítica e 
frustração de estudantes diante da realidade e dinâmica da 
atenção prestada nos serviços de saúde. 

As diretrizes curriculares para Enfermagem, através do 
Parecer nº 1.133/2001, elucidam que se faz necessário 
encorajar o aluno ao entendimento de conhecimentos, 
habilidades e competências adquiridas fora e dentro do 
ambiente escolar, inclusive as referentes à experiência de 
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âmbito profissional, considerada muito relevante para a área de 
saúde (BRASIL, 2001).  

Nesse sentido, a utilização de metodologias ativas como 
estratégia de ensino-aprendizagem tem  como objetivo alcançar 
e motivar o discente, pois diante do problema, ele se detém, 
examina, reflete, relaciona a sua história e passa a ressignificar 
suas descobertas (MITRE et al, 2008). As metologias ativas 
envolvem a participação dos estudantes e ganham cada vez 
mais adeptos nos cursos de graduação da área de saúde, 
principalmente as que envolvem a junção do conhecimento 
teórico com a vivência prática.  

Nos componentes curriculares dos cursos de graduação 
da área de saúde por exemplo, a simulação é bastante utilizada 
e serve para proporcionar maior aprendizado aos estudantes, 
na medida em que estes sejam ensinados em um ambiente 
realístico, no espaço acadêmico ou fora dele.  

No âmbito internacional a simulação foi a modalidade de 
estratégia de ensino mais evidenciada, sendo que um dos 
incentivos ao uso dessa prática é oferecer ao aluno um 
ambiente mais seguro de aprendizagem e de maior segurança 
ao paciente que seria cuidado nos ambientes clínicos 
(WATERKEMPER; PRADO, 2011).  

Costa et al (2012) expressa a importância da simulação 
como metodologia de ensino em saúde que contribui de forma 
significativa para a formação de profissionais mais qualificados, 
produzindo assim profissionais com competências técnicas, 
éticas e políticas para o enfrentamento dos problemas de saúde 
nos quais estejam inseridos.  

Nesse método os estudantes são expostos a uma 
situação real, que pode ser comunidade ou hospital e vão 
precisar combinar sua  avaliação e tomada de decisão, 
habilidades clínica com comunicação, trabalho em equipe e 
gestão. Após a simulação, os acadêmicos são capazes de 
refletir sobre suas performances com um facilitador. Ao discutir 
as suas áreas de força e desenvolvimento em linha com a 
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evidência atual, eles podem começar a melhorar sua 
competência, e, finalmente, confiança (WILFORD; DOYLE, 
2006). 

Sendo assim, o espaço acadêmico deve favorecer a 
aprendizagem através da simulação realística e do feedback 
deverá apresentar consideravelmente a contribuição para os 
componentes curriculares teóricos-práticos para enfermagem, 
pois oportuniza aos discentes um espaço para o 
desenvolvimento das habilidades e competências por meio da 
execução de procedimentos. 

Martins et al (2012) menciona que, os espaços e 
simuladores de baixa e média fidelidade são essenciais ao 
desenvolvimento de competências específicas e a sua relação 
custo/benefício é positiva. A disponibilidade de tecnologia de 
som e imagem e de simuladores de pacientes de elevada 
fidelidade a um custo razoável têm permitido sua utilização de 
forma mais consistente em várias escolas de enfermagem do 
mundo.  

Possibilitando o reconhecimento dos erros como 
instrumentos de aprendizagem, a simulação favorece o 
desenvolvimento de estratégias inovadoras no ensino da 
saúde, uma vez que os erros e a aprendizagem em sujeitos que 
buscam os serviços vão contra os princípios da bioética, e os 
benefícios da sua adesão contribuem para a formação ética, 
técnica e social do profissional enfermeiro (COSTA et al, 2012). 

Levando em consideração essas nuances, o projeto 
pedagógico do curso de enfermagem do Centro Universitário de 
João Pessoa – UNIPÊ tem dentre suas disciplinas, o 
componente curricular de Semiologia e Semiotécnica do 
cuidado Humano II no quarto período do curso. Esse 
componente tem como principal objetivo estudar os 
procedimentos técnicos de enfermagem com alicerce teórico-
científico de anatomia humana, voltados à satisfação das 
necessidades humanas básicas (BRASIL, 2001). 
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Diante da importância da simulação realística na 
condução das disciplinas teórico-práticas para os acadêmicos 
do curso de enfermagem será que de fato esse método de 
ensino contribui para a formação profissional do futuro 
enfermeiro?  

Para tanto, esse estudo teve como objetivo avaliar as 
contribuições da simulação realística de punção venosa do 
componente Curricular de Semiologia e Semiotécnica do 
Cuidado Humano, como ferramenta pedagógica no processo de 
ensino-aprendizagem. 

Vale salientar que este artigo é fruto do trabalho de 
conclusão de curso intitulado “Simulações realísticas na 
formação do enfermeiro: um diferencial no ensino 
aprendizagem”. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa de campo, exploratória e 
descritiva, com abordagem quantitativa e qualitativa. A coleta 
de dados foi realizada a partir de um questionário previamente 
elaborado pelo professor do Componente Curricular de 
Semiologia e Semiotécnica do Cuidado Humano II, do Curso de 
Grauação em Enfermagem, na forma de pré e pós-teste, 
contendo quatro questões de múltipla escolha abordando o 
tema referente à punção venosa periférica e uma questão 
subjetiva sobre a metodologia ativa aplicada ao processo de 
aprendizagem. 

O questionário continha informações sobre a definição 
do procedimento de punção venosa periférica, finalidade, 
etapas de execução e cuidados de enfermagem, elaborado com 
base no Procedimento Operacional Padrão (POP) aplicado no 
Complexo Laboratorial e Clínica Escola da Instituição de Ensino 
Superior, onde ocorreu a pesquisa. Além disso, a questão 
subjetiva, foi respondida no momento do pós-teste, através do 
feedback, em uma discussão coletiva, ao final da aplicação da 
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simulação realística. Sendo o pré-teste, aplicado antes da 
simulação realística e o pós-teste, depois da simulação 
realística. 

No intuito de verificar qual a contribuição da simulação 
realística no processo de aprendizagem da técnica de punção 
venosa no Curso de Graduação em Enfermagem, foi aplicado 
o pré-teste aos 18 alunos participantes da aula, que inicialmente 
haviam participado da fundamentação teórico-científica, 
embasados pela literatura de Potter;Perry (2009), Bork (2005) 
e pelo Protocolo Operacional Padrão – POP da Clínica Escola 
(SORAGE, 2010), utilizando-se como recurso didático, slides e 
vídeos. 

Em seguida, foi proporcionado aos alunos, condições 
para atuar em ambiente hospitalar, utilizando-se de situação 
clínica, com prescrição médica, constando de fármacos a serem 
administrados na via endovenosa e observou-se especialmente 
a técnica de punção e as boas práticas voltadas a segurança 
do paciente. Em seguida, aplicou-se o pós-teste.  

Dando seguimento, foi realizada uma análise do 
percentual de acertos e erros das quatro questões objetivas. 
Posteriormente, oportunizou-se um espaço para o “debrifing” 
sobre a metodologia utilizada e sua contribuição no processo 
de ensino-aprendizagem, respondendo assim a questão 
subjetiva que equivale à última pergunta do questionário 
utilizado para coleta de dados. 

As turmas do Curso Bacharelado em Enfermagem da 
Instituição de Ensino Superior, onde ocorreu o estou, possuem 
em média 30 a 50 alunos. O estudo foi realizado em uma turma 
do 4º período do ano letivo 2013.1, a qual é composta por 21 
alunos matriculados, fugindo a média de alunos, referida 
anteriormente. Destes, 18 (dezoito) alunos compuseram a 
amostra, representando aproximadamente 86% da população. 

Os dados quantitativos foram analisados através da 
estatística descritiva e foram apresentados através de gráficos, 
tabelas e quadros, utilizando recursos do sistema operacional 
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Excel, Word. Quanto aos dados qualitativos, foram analisados 
com foco na interpretação nas respostas obtidas pelos alunos, 
norteado pelo entendimento da neurociência considerando a 
forma de ensino-aprendizagem. 

O projeto de pesquisa foi enviado a Plataforma Brasil e 
aprovado pelo Comitê de Ética. Este apresentou risco, 
considerado mínimo, aos seus participantes, por não conter 
elementos que afetem o comprometimento físico, psicológico, 
social e educacional.  

Considerando as exigências do Conselho de Saúde 
través da Resolução196/96, os indivíduos foram devidamente 
esclarecidos a respeito dos objetivos e dos métodos 
empregados, para o qual foram seguidas todas as normas 
éticas vigentes. Todos assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE), concordando em participar da 
pesquisa.  

  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados quantitativos e qualitativos foram 
confrontados com outros estudos, que concordam e discorram 
da utilização da técnica de simulação realística no processo de 
ensino-aprendizagem.  
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Figura 1. Prática da simulação realística em punção venosa 

periférica 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2013 

É importante lembrar que o aluno não executa a técnica 
de punção venosa (Fig.1) de forma isolada do contexto em que 
a ação é indicada, pois este é estimulado a utilizar a 
competência para o desenvolvimento da habilidade, articulado 
com a postura profissional diante da situação ao qual está 
inserido. Nesse sentido, vale ressaltar Costa et al (2012), 
quando menciona a importância da simulação como 
metodologia de ensino em saúde e sua contribuição 
significativa para a formação de profissionais mais qualificados, 
na promoção das competências técnicas, éticas e políticas para 
o enfrentamento dos problemas de saúde nos quais estejam 
inseridos. 
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Figura 2. Questionamento sobre qual a indicação do 
procedimento de punção venosa periférica 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2013 

 

A figura(2) mostra que os 18 (100%) participantes da 

pesquisa acertaram, no pré e pós-teste, ao questionamento da 

indicação do procedimento de punção venosa periférica, 

assinalando a alternativa que menciona um desejo de ação 

rápida do fármaco administrado, especialmente em situações 

de emergência.  

Ademas, é importante da utilizar recursos didáticos 
capazes de despertar o senso crítico e a reflexão dos alunos. 
Diante disso, Waterkemper e Prado (2011) relatam que o 
processo ensino-aprendizagem não pode ser visto como um 
processo adinâmico e linear nem como uma somatória de 
conteúdos que podem ser acrescidos aos anteriormente 
acumulados. 
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Figura 3. Questionamento sobre quais os materiais necessários 
à punção venosa periférica  

 
Fonte: Pesquisa direta. 2013 

 

Conforme evidenciado na Figura (3), o erro cometido por 

um dos alunos, a respeito dos materiais para punção venosa 

periférica, não se repetiu no pós-teste. Assim, de acordo com 

Santos e Leite (2010), as experiências de simulação clínica 

oferecem aos educadores em enfermagem a oportunidade para 

avaliar e medir a integração de um estudante às múltiplas 

competências profissionais.  

Nesse sentido, Figueiredo (2014) menciona que  a 
simulação de casos aproxima o aprendizado no laboratório com 
o campo prático profissional, a medida que treina habilidades 
para a execução de técnicas e raciocínio clínico.  
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Figura 4. Questionamento sobre quais as fases de execução da 
punção venosa periférica 

 
Pesquisa direta. 2013 

 
 
O percentual de erros e acertos, referentes às ações da 

fase de execução da punção venosa (Fig.4) obteve resposta 
positiva após a técnica de simulação realística, pois 1(um) aluno 
errou no pré-teste e acertou no pós-teste, semelhante a 
situação anterior que tratou dos materiais. 

Nesse sentido, Potter;Perry(2009), descreve os passos 
da fase de execução da punção venosa, inicando pela 
observação da prescrição médica, frequência da administração, 
motivo da infusão; avaliar fatores/condições clinicas que 
responderão ou serão afetadas pela administração da solução 
venosa, entre outros. 

Assim, ao realizar a simulação, esta deve ter o propósito 
de ensinar e deve ser apreciada por todos aqueles que dela 
participam, pois a aprendizagem envolve a auto iniciativa e 
alcança dimensões afetivas/intelectuais (MITRE et. al, 2008). 
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Figura 5. Questionamento sobre os pontos relevantes a serem 
considerados na punção venosa periférica 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2013 

A questão cuja fig.(5) trata sobre os pontos mais 

importantes a serem observados no procedimento da punção 

venosa periférica. Então, verificou-se que os erros cometidos 

no pré-teste (17%), repetiram-se no pós-teste. Ou seja, não 

houve diferença significativa nesta questão, em relação ao 

aprendizado dos alunos após participação na práica simulada. 

Diante da situação acima apresentada, é pertinente 

mencionar Santos e Leite (2010), quando relatam que a 

avaliação perpassa por todo a ferramenta pedagógica, que é, 

por natureza, complexa e multidimensional, estando em 

contínuo aperfeiçoamento, para a possibilidade de utilizar o 

feedback, para o regate do aprendizado e (re)planejamento do 

ensino. 

No intuito de analisar o impactivo qualitativo da 
simulação realística sobre a técnica de punção venosa 
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periférica, utilizou-se o momento do feedback para fazer o 
seguinte questionamento ao alunos: “Qual a contribuição do 
processo de simulação realistica para o ensino-
aprendizagem?”.  

Para a análise das respostas ao questionamento, acima, 
utilizou-se a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo-DSC, que 
de acordo com  Lefévre; Lefévre (2003), é uma proposta 
sistemática e padronizada de organização e tabulação de 
dados qualitativos de natureza verbal, obtidos de depoimentos.   
 

Tabela 1. Ideia central e discusso do sujeito coletivo dos 18 alunos em 
resposta a pergunta “Qual é a contribuição do processo de simulação 
realistica para o ensino-aprendizagem?”  

Ideia Central (1) Discurso dos Sujeito Coletivo 
Contribui para o aprendizado “Contribui bastante para o nosso aprendizado, 

pois só a teoria não é o suficiente” (Sujeito 
coletivo 2).  

 “Contribui para o melhor aprendizado da técnica 
e da teoria, para facilitar o entendimento da 
administração dos medicamentos e das vias” 
(Sujeito coletivo 8). 

 “Colocando em prática tudo o que vimos na teoria, 
ajuda a compreender melhor a nossa 
aprendizagem”(Sujeito coletivo 9).  

 “Pois com o ensino, contribui muito para a minha 
prática” (Sujeito coletivo 11).  

 “A contribuição e a importância de um contato de 
simulação realística para tirar a insegurança e 
medo de administrar o medicamento” (Sujeito 
coletivo 15). 

 “É importante o processo de simulação para o 
aprendizado do aluno, para futuramente na vida 
profissional não acontecer erros de 
procedimentos” (Sujeito coletivo 18). 

Ideia Central (2) Discurso dos Sujeito Coletivo 

Importante para relacionar  
a teoria com a prática 

“É de extrema importância para o aprendizado de 
nós alunos, pois podemos relacionar a prática a 
teoria e compreender melhor” (Sujeito coletivo 1). 

 “A simulação realística é bastante proveitosa, 
pois colocamos em prática o conhecimento 
adquirido na teoria” ( Sujeito coletivo 4). 

 “Muito importante, pois nos proporciona um 
melhor conhecimento para a precisão da técnica 
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e para o dia a dia, dentro de um hospital ou uma 
unidade de saúde” (Sujeito coletivo 6). 

 “É importante para um melhor treinamento das 
práticas hospitalares” (Sujeito coletivo 12). 

 “A importância é aprender para poder realizar um 
procedimento eficaz” (Sujeito coletivo 13). 

 “Contribui de forma ética à realização de um 
trabalho onde temos que valorizar a ação certa” 
(Sujeito coletivo 16). 

Ideia Central (3) Discurso dos Sujeito Coletivo 

Adquirir habilidade e garantir 
a segurança do profissional e  
do paciente 

É indispensável o contato com a simulação, ao 
realizamos o procedimento sem colocar nenhuma 
vida em risco, garantindo segurança para o 
profissional e para o paciente” (Sujeito coletivo 3). 

 “Dar maior segurança ao graduando em relação 
aos procedimentos” (Sujeito coletivo 5). 

 “É fundamental para fixar o conteúdo e quando 
estivermos na prática termos noção do que será 
realizado” (Sujeito coletivo 10). 

 “É importante para um melhor treinamento das 
práticas hospitalares” (Sujeito coleivo12). 

 “... para poder realizar um procedimento eficaz” 
(Sujeito coletiv 13). 

Fonte: Pesquisa direta. 2013  
 

Ao perpassar pelas ideias centrais e pelos discursos dos 
sujeitos coletivos (Tab.1), evidenciou-se a necessidade de 
compreender como ocorre o aprendizado destes alunos.  

Desse modo, é relevante mencionar o campo da 
neurociência, no que se refere aos processos neurais, como 
redes que se estabelecem, neurônios que se ligam e fazem 
novas sinapses, durante a reação do cérebro aos estímulos do 
ambiente, que ativa essas sinapses, tornado-as mais 
“intensas”. A cada estimulo novo, a cada repetição de um 
comportamento que queremos que seja consolidado temos 
circuitos que processam as informações, que deverão ser então 
consolidada (MIETTO, 2009). 

Em relação a ideia central (1) “Contribui para o 

aprendizado”, um estudo realizado por Waterkemper (2011), 

reforça a contribuição que a pratica da simulação tras, pois ele 
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aponta que é uma estratégia de ensino agradável e eficaz, que 

promove um ambiente clínico seguro e controlado, possibilita a 

tomada de decisão, o pensamento crítico, a autoconfiança, bem 

como o desenvolve habilidades psicomotoras e cognitivas, 

habilidades de entrevista e comunicação, o julgamento clínico, 

a resolução de problemas, a colaboração, o trabalho em equipe, 

fornece experiências clínicas. 

Ao discutir sobre ideia central (2), “Importante para 

relacionar a teoria com a prática”, é pertinente mencionar 

Rezende (2008) quando reforça dizendo que, as novas 

metodologias de ensino requerem uma pedagogia que não vise 

essencialmente transmitir conteúdos intelectuais, mas, sim, 

descobrir processos capazes de suprir as dificuldades 

existentes às áreas ligadas à aprendizagem.  

Para Martins et al (2012), as experiências clínicas 
simuladas são uma importante estratégia no ensino de 
enfermagem, tanto na formação de graduandos como de pós-
graduandos em enfermagem, no que se refere ao 
desenvolvimento de conhecimentos e competências para o 
raciocínio crítico e estabelecimento de prioridades, tomada de 
decisão, realização de ações corretas, trabalhoem equipe e 
correção de erros sem os efeitos desses erros nos pacientes. 

No que se refere a ideia central (3) “Adquirir habilidade e 
garantir a segurança do profissional e do paciente”, é pertinente 
mencionar o crescente uso de tecnologias em prol do 
conhecimento, quanto a utilização de novas práticas para 
aquisição do saber, que exige uma postura pró-ativa dos docentes 
e discentes envolvidos no processo e voltados para a promoção 
da qualidade da assistência e segurança do paciente(MARTINS et 
al., 2012).    

Desse modo, é importante relatar que o uso de técnicas 
de simulação além de melhorarem as habilidades e 
competências técnicas dos alunos, tem papel importante no que 
tange ao aspecto ético-legal e de segurança do paciente, 
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portanto, acredita-se que possam minimizar a ocorrência de 
eventos adversos, consequentemente, o risco para o paciente 
(FIGUEIREDO, 2014). 

 

4 CONCLUSÕES 
 

Tecnologias que aproximem o aluno da sua realidade 
prática e que promova um espaço para crítica e reflexão desta, 
fortalece o ensino e favore a aprendizagem. A prática da 
simulação realística em enfermagem embora, não seja o único 
caminho, permite aos discentes adquirir competências e 
habilidades necessárias para se tornarem profissionais de 
saúde e sujeitos comprometidos com a busca da excelência  do 
cuidado, principalmente, no tocante à segurança do paciente.  

A possibilidade de reprodução de cenários clínicos 
bastante próximos da realidade, em ambiente controlado, 
permitindo a repetição dos procedimentos, seguidos de 
feedback , conferindo ao discente confiança pois o uso da 
simulação é citado como uma ferramenta para ajudar a resolver 
a questão da segurança do cliente através da promoção da 
aprendizagem do estudante (COSTA et al, 2012).  

Neste estudo mostrou-se que o método de simulação é 
uma estratégia de ensino que estimula a participação ativa do 
aluno proporcionando um ambiente rico e propício para a 
aprendizagem. E através do feedback, ajudou aos alunos a 
melhorar o seu desempenho e performance na técnica de 
punção venosa periférica, respaldados nas evidências 
científicas. 

Observou-se que as práticas de simulação realística, 
aplicadas em sala de aula, ajudam na produção do 
conhecimento, contribuindo para uma resposta positiva, no 
processo de ensino-aprendizagem, permitindo ao discente uma 
participação ativa na construção de um saber sólido.  

Portanto, o ensino da graduação em enfermagem 
planejada a partir do uso de metodologias ativas e em especial 
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a simulação realística, atende às exigências éticas de uma 
formação de excelência. 
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RESUMO: O campo da Biossegurança em todas as suas 
interfaces, e no que diz respeito ao paradigma da Educação em 
Saúde vem como fator primordial a promoção da saúde no 
trabalho. A biossegurança compreende o conjunto de ações 
voltadas para prevenir e eliminar, ou minimizar, os riscos 
inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, 
desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, 
objetivando preservar a saúde do homem, dos animais e do 
meio ambiente, além de avaliar a qualidade dos resultados 
Suas concepções teóricas, intervenções interdisciplinares e 
múltiplas abordagens trazem ao mundo do trabalho uma 
perspectiva intersetorial, de construção coletiva para a 
transformação das condições de trabalho pela interlocução dos 
trabalhadores. Diante do exposto, o objetivo do estudo foi 
analisar se as práticas de educação em saúde podem ser 
encaradas como instrumento de biossegurança essenciais para 
a promoção e manutenção do bem-estar e proteção do 
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trabalhador da área da saúde. Oestudo desenvolvido foi do tipo 
exploratório, por meio de pesquisa bibliográfica Nos artigos 
analisados observamos a carências de integração 
interdisciplinar e de investigação das condições de trabalho 
como também a necessidade de romper com a ideia de que a 
biossegurança do trabalhador da saúde se faz exclusivamente 
com base em medidas proibitivas e que se faz imprescindível 
que o trabalhador seja protagonista neste processo.  
Palavras-chave: Biossegurança. Educação em Saúde. Saúde 
do Trabalhador. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A biossegurança compreende o conjunto de ações 

voltadas para prevenir e eliminar, ou minimizar, os riscos 

inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, 

desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, 

objetivando preservar a saúde do homem, dos animais e do 

meio ambiente, além de avaliar a qualidade dos resultados 

(TEIXEIRA; VALLE, 1996). 

A Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005 dispõe sobre a 

Política Nacional de Biossegurança (PNB). Segundo Costa 

(2005), no território brasileiro a biossegurança tida como legal 

se baseia na lei e está voltada para a manipulação de 

organismos geneticamente modificados (OGMs) e de células 

tronco. Já a biossegurança que é praticada principalmente nos 

serviços de saúde está relacionada aos riscos químicos, físicos, 

biológicos, ergonômicos e de acidentes encontrados nos 

ambientes laborais, amparada principalmente pelas normas 

regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 

Resoluções da Agência Nacional de Vigilância em Saúde 
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(ANVISA) e do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), entre outras. 

O conhecimento sobre biossegurança permite ao 

trabalhador da saúde a percepção dos riscos que o trabalho 

pode aportar ao ambiente e à vida, bem como as formas de 

prevenção. De acordo com Hirata e Mancini Filho (2002), os 

riscos se classificam em cinco tipos, a saber: de acidente, 

ergonômicos, físicos, químicos e biológicos. O risco de acidente 

ocorre quando existem situações de perigo que possam 

comprometer a integridade, o bem estar físico e moral das 

pessoas. Risco ergonômico é qualquer acontecimento que 

possa interferir nas características psicofisiológicas do 

indivíduo, e que pode gerar desconforto ou comprometimento 

da saúde. As lesões determinadas pelo esforço repetitivo (LER) 

e as doenças osteomusculares relacionadas com o trabalho 

(DORT) são exemplos de patologias decorrentes do risco 

ergonômico. 

As distintas formas de energia as quais os indivíduos 

estão expostos, como por exemplo o ruído, vibrações, 

temperaturas extremas e as radiações dentre outros são 

exemplos de riscos físicos que podem trazer sérios 

comprometimentos as pessoas. O risco químico constitui-se na 

totalidade das substâncias, compostos ou produtos nas formas 

de gases, vapores, poeiras, fumaças, fumos, névoas ou 

neblinas, as quais possam penetrar no organismo pela via 

respiratória, por contato pela pele e mucosas ou absorvidas por 

ingestão. Por último, o risco biológico abrange a manipulação 

dos agentes e materiais biológicos (HIRATA; MANCINI FILHO, 

2002). 

No desempenho das atividades, o profissional da saúde 

se sujeita a vários riscos, como anteriormente citados, os quais 
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podem estar atrelados a não adoção das medidas necessárias 

à biossegurança no ambiente de trabalho. Segundo Costa e 

Costa (2010) no campo da saúde encontramos profissionais de 

diversos níveis de escolaridade e perfis variados e que são 

geridos por distintas legislações, logo, a inclusão da temática 

biossegurança torna-se bastante complexa.  

A definição de educação em saúde está relacionada com 

o conceito de promoção da saúde, que trata de processos que 

envolvem a participação de toda a população no contexto de 

sua vida cotidiana e não apenas das pessoas sob risco de 

adoecer. Essa noção está fundamentada em um conceito de 

saúde, considerado como um estado positivo e dinâmico de 

busca de bem-estar, que une os aspectos físicos e mentais 

(ausência de doença), ambiental, pessoal e social (MACHADO 

et al., 2007). Sendo assim, o objetivo deste estudo foi analisar 

se as práticas de educação em saúde podem ser encaradas 

como instrumento de biossegurança essenciais para a 

promoção e manutenção do bem-estar e proteção do 

trabalhador da área da saúde. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho seguiu os preceitos do estudo exploratório, 

por meio de uma pesquisa bibliográfica. Segundo Gil (2008), a 

pesquisa bibliográfica é elaborada a partir de material já 

construído, que englobam os livros e artigos científicos. Quatro 

etapas de desenvolvimentos foram utilizadas na pesquisa. No 

primeira etapa, houve a identificação das fontes, assim, 

selecionou-se as fontes pertinentes as resoluções dos 

problemas a serem desenvolvidos.  
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Os artigos científicos sobre a temática foram acessados 

nas bases de dados da Scientific Electronic Library 

Online (Scielo), Biblioteca Virtual e Saúde (BVS), Medical 

LiteratureAnalysisandRetrieval System Online (Medline), 

Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Base de dados da Enfermagem (BDENF), Centro 

Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da 

Saúde (Bireme). Foi analizada a produção científica dos últimos 

10 anos (2006 à 2016). Foram utilizados artigos nacionais, 

disponíveis online em texto completo.  

Os Descritores de Ciências da Saúde (Decs) utilizados 

foram: Educação em Saúde, Biossegurança, Saúde do 

Trabalhador, Riscos Laborais, Prevenção, Promoção e Ensino. 

Também foram utilizadas duas monografias disponíveis em 

biblioteca online com texto completo. Para selecionar as fontes 

foram utilizados critérios de inclusão que abordassem a 

educação em saúde, biossegurança e saúde do trabalhador, 

sendo descartadas aquelas que não atendessem a temática a 

ser desenvolvida.  

Na segunda estapa houve a coleta de dados que seguiu 

as seguintes premissas: Leitura exploratória de todo material 

encontrado (leitura objetiva com a finalidade de identificar se o 

tema era pertinente as estudo proposto); Leitura seletiva 

(aprofundada nas partes mais relevantes ao trabalho); e 

Registro das informações selecionadas em instrumento 

específico (levando em consideração autores, ano método, 

resultados e conclusões encontradas). A terceira etapa do 

trabalho englobou a análise e interpretação dos resultados. 

Nesta etapa ordenamos e colocamos em sumário as 

informações contidas nas fontes, de maneira que elas 
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possibilitassem a obtenção de respostas aos problemas da 

pesquisa.  

Na última etapa houve a discussão dos resultados, no 

qual elencamos as categorias que emergiram das etapas 

anteriores, sendo analisadas e discutidas a partir do referencial 

teórico relativo a temática do estudo. Salienta-se que em 

relação aos aspectos éticos houve o compromisso e a 

responsabilidade de citar os autores utilizados no estudo 

respeitando o preconizado pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) na Norma Brasileira 

Regulamentadora (NBR) de número 6023 que trata dos 

elementos a serem incluídos e ordena a compilação e produção 

de referências. Todos os dados encontrados foram utilizados 

única e exclusivamente para finalidade científica.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Saúde ambiental compreende práticas intra e 

intersetoriais e transdisciplinares sobre as relações dos seres 

humanos com o ambiente, com vistas ao bem-estar, à 

qualidade de vida e à sustentabilidade. A Vigilância em Saúde 

Ambiental engloba um conjunto de ações que promovem o 

conhecimento e a detecção de modificações nos fatores 

causadores e condicionantes do meio ambiente que interferem 

na saúde humana, com o intuito de identificar as medidas de 

prevenção e controle dos fatores de risco ambientais 

relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde (BRASIL, 

2007). 

Presentemente, tem se observado o aumento dos casos 

de infortúnios nos ambientes de trabalho dos profissionais da 

saúde, os quais guardam relação não apenas com os típicos 
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acidentes de trabalho, como também com as doenças 

ocupacionais. E quando se busca analisar as causas que 

motivaram tais moléstias, chega-se à conclusão de que a 

maioria dessas ocorrências poderiam ter sido evitadas, ou ao 

menos minimizadas, caso o trabalhador reunisse 

conhecimento adequado sobre educação em saúde e, 

principalmente, a sua interligação com a biossegurança no 

ambiente de trabalho. 

O campo da saúde do trabalhador no artigo 6º da Lei nº 

8.080/90 é definido como sendo um conjunto de atividades que 

se destina, através de ações de vigilância epidemiológica e 

sanitária, à promoção e proteção dos trabalhadores, assim 

como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos 

trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das 

condições de trabalho. Dessa forma, a vigilância em saúde do 

trabalhador engloba desde a assistência ao trabalhador vítima 

de acidentes de trabalho ou que possui doença profissional e 

do trabalho até a participação, no âmbito de competência do 

Sistema Único de Saúde (SUS), da normatização, fiscalização 

e controle das condições de produção, extração, 

armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de 

substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que 

apresentam riscos à saúde do trabalhador (BRASIL, 1990). 

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) em sua 

Resolução nº 287/98 descreve as áreas da saúde como sendo: 

biologia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, 

fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, 

nutrição, odontologia, psicologia, serviço social e terapia 

ocupacional. A inserção da biossegurança nesses ambientes, 

principalmente hospitais, laboratórios de saúde pública 

(Lacens), hemocentros, clínicas veterinárias, universidades, 
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laboratórios de análises clínicas, entre outros, ocorre de forma 

bastante diferenciada (COSTA; COSTA, 2010). No entanto 

deve-se lembrar, que outros profissionais de nível técnico, 

médio e fundamental, também exercem suas funções nestes 

ambientes e que estão sujeitos ao mesmos riscos a depender 

do seu local de trabalho. 

Segundo Gomes et al. (2014) para que ocorra uma 

diminuição nos riscos à saúde do paciente, do profissional e do 

ambiente, e, para reduzir o episódio de acidente ocupacional, o 

profissional da saúde necessita ter conhecimento suficiente das 

medidas biosseguras e responsáveis, que limitem qualquer 

possibilidade da ocorrência de incidentes. A necessidade da 

Biossegurança é sobretudo para que os profissionais da saúde 

tenham o conhecimento para se proteger de agentes 

infectantes em ambientes de risco. É uma área de 

conhecimento relativamente nova, que traz desafios não 

somente à equipe de saúde, mas também a empresas que 

investem em pesquisa. 

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE, 2005) em 

sua Norma Regulamentadora de número 32 (NR 32) tem por 

finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a 

implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde 

dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles 

que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em 

geral.  Nessa NR os serviços de saúde são entendidos como 

qualquer edificação destinada à prestação de assistência à 

saúde da população, e todas as ações de promoção, 

recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em 

qualquer nível de complexidade. Nesta norma estão agrupadas 

medidas de atenção aos riscos biológicos, aos riscos químicos, 

a exposição às radiações ionizantes, assim como legisla sobre 
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limpeza, alimentação, conservação de ambientes, máquinas e 

materiais associados à prevenção de agravos ao trabalhador 

da saúde. 

Em diferentes recintos laboratoriais, há situações de 

perigo e risco; portanto, é necessário sempre agir baseado no 

princípio básico da biossegurança, isto é, no princípio da 

precaução. A prevenção de acidentes demanda principalmente 

do uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e dos 

Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) adequados, 

treinamentos dos recursos humanos, adoção das normas e 

procedimentos de biossegurança (MASTROENI, 2005). 

EPI é todo o aparelho de uso individual, reservado a 

proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. A sua 

regulamentação está descrita na Norma Regulamentadora n° 

06 (NR-06) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Já 

EPC, por sua vez, é todo o dispositivo que proporciona 

proteção a todos os profissionais expostos aos riscos no 

ambiente laboral (SANGIONI, 2013). 

A título de ilustração, pode-se citar a situação dos 

Hospitais Universitários, em cujos ambientes são desenvolvidas 

atividades de pesquisa, ensino e extensão. Nesse contexto, 

pode haver a exposição das pessoas que ali trabalham, 

estudam e transitam pelos diferentes riscos, sejam eles: 

biológicos, químicos, físicos, ergonômicos e de acidentes; 

também gerando agravos para os animais e para meio 

ambiente (BRASIL, 2006). No Quadro (1) é possível visualizar 

que quando o profissional não tem conhecimento dos riscos e 

não realiza de forma adequada a prevenção e/ou não utiliza os 

equipamentos de proteção de forma correta, ele fica exposto ao 

acidente de trabalho e consequentemente acarretará doenças 

como por exemplo tuberculose, hepatite dentre outras. 
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Quadro 1. Classificação dos Riscos Ambientais. 
 

  
Fonte: Serviço Social da Indústria (SESI), 2005 

 

A biossegurança no Brasil é debatida tanto no plano da 

moderna biotecnologia, quanto em relação a pesquisas com 

células-tronco embrionárias e aos agravos provocados pelos 

agentes de riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e 

psicossociais. Em sua pesquisa Costa e Costa (2010) 

constataram que as percepções de alunos e docentes sobre 

biossegurança são bem variadas. Assim, para cinquenta alunos 

pesquisados (61,0%), a biossegurança está focada na 

prevenção e normas, para dezessete alunos (20,7%), na 

conscientização e responsabilidade, para nove alunos (11,0%), 

na qualidade de vida e para seis alunos (7,3%), na conduta 

ética. A percepção de 50% dos alunos de que a biossegurança 
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tem seu foco de atenção na prevenção e em normas pode estar 

ligada ao fato de que esses fatores são aqueles que, na 

realidade, são os mais discutidos em cursos e os mais exigidos 

no ambiente de trabalho.  

O Ministério da Saúde (MS) conhece a importância do 

uso de medidas biosseguras e em parceria com a Organização 

Mundial da Saúde/Organização Pan Americana de Saúde 

(OMS/OPAS) tem desenvolvido ações para o desenvolvimento 

de estudos sobre riscos biológicos, análise e monitoramento de 

agentes químicos e biológicos e seus potenciais impactos à 

saúde, bem como tem criado estratégias para o fortalecimento 

de capacidades no manuseio de agentes biológicos na rede 

laboratorial do Sistema Único de Saúde (SUS). No âmbito do 

MS, a Biossegurança é tratada pela Comissão de 

Biossegurança em Saúde (CBS) instituída legalmente desde 

2003 (Gomes et al., 2014). 

Práticas corretas, como o uso do jaleco, reduz 

expressivamente o risco de acidente ocupacional, sendo 

também relevante a conscientização dos profissionais no 

emprego de técnicas assépticas e no estabelecimento de 

normas, conduta e procedimentos que assegurem ao 

profissional e ao paciente um tratamento sem risco de 

contaminação. Ainda hoje, as infecções são analisadas como 

sendo um problema de saúde pública, já que elas exercem 

influência nas taxas de letalidade, principalmente nos serviços 

de saúde hospitalares. Os profissionais da saúde responsáveis 

pela prevenção e controle nem sempre estiveram conscientes 

disso e nem propensos a seguir de forma correta os passos 

necessários para eliminar e diminuir os riscos para seus 

pacientes e para si próprios e sua equipe (CARVALHO et al., 

2009). 
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Nesse rumo, chega-se a um enorme paradoxo: como o 

profissional da saúde não consegue se valer das práticas de 

educação em saúde para promover a sua biossegurança? Para 

Machado et al. (2007) a construção do conhecimento com base 

nas reflexões da prática da educação em saúde assinala para 

a necessidade de concretizar um processo educativo em saúde 

que englobe a participação da comunidade. A educação em 

saúde como processo político pedagógico demanda um pensar 

crítico e reflexivo, permitindo desvendar a realidade e sugerir 

ações transformadoras que levem o indivíduo a sua autonomia 

e emancipação enquanto sujeito histórico e social capaz de 

propor e opinar nas decisões de saúde para o cuidar de si, de 

sua família e da coletividade.  

A formação multidisciplinar exige profissionais 

habilitados, não apenas aptos a cuidar dos pacientes, mas, 

principalmente, capazes de administrar os resíduos oriundos 

dos atendimentos nos laboratórios, na manipulação de 

fármacos, no manuseio de resíduos químicos e biológicos. Para 

que ocorra a prevenção de contaminação tanto no usuário 

quanto no profissional, é de extrema relevância que os 

currículos dos cursos da área de Saúde contemplem disciplinas 

de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) e 

Biossegurança, além dos conteúdos relacionados à Saúde 

Pública e Ambiental (GOMES et al., 2014).  

O perfil de saúde da população brasileira atualmente 

engloba três cenários principais que estão dependentes dos 

diferentes contextos socioambientais. O primeiro cenário 

mostra, predominantemente, doenças cardiovasculares e 

neoplásicas (respectivamente, primeira e terceira causas de 

óbito), cuja tendência crescente nos últimos dez anos 

acompanha o envelhecimento da populaçãos e são analisadas 
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como efeito de condições genéticas, de vida e trabalho 

vivenciadas pelas populações, principalmente por aquelas 

expostas a determinados poluentes ambientais. O segundo 

cenário é composto pelas doenças infecto-parasitárias que 

estão diretamente relacionadas as condições socioambientais. 

E por último, o terceiro cenário é composto pelas chamadas 

causas externas que abrangem os acidentes e as violências. 

Pode-se dizer que esses três cenários constituem-se como 

acontecimentos socioambientais produtores de traumas, lesões 

e doenças (BRASIL, 2007). 

A adoção de normas de biossegurança bem definidas e 

padronizadastanto na área da saúde como na educação é 

fundamental para prevenir e controlar riscos de danos à saúde 

do trabalhador, sendo imprescindível na rotina de trabalho, bem 

como, no cotidiano da sociedade civil (COSTA et al. , 2008). 

Desse modo, é preciso romper com a ideia de que a 

biossegurança do trabalhador da saúde se faz exclusivamente 

com base em medidas proibitivas. É igualmente necessário 

mostrar ao trabalhador que ele é parte ativa nesse processo, a 

quem cabe buscar maneiras e adotar medidas que visem ao 

seu bem estar. 

É relevante considerar muitos pensamentos e atitudes 

paradoxas que existem nos profissionais de saúde, nas suas 

pesquisas e no desenvolvimento de um produto final, não 

levando em conta todo um universo importante a sua volta. Isto 

traz um grande questionamento, o importante é um novo 

produto para a saúde, seja ele revolucionário ou não, no 

período em que transcorrer uma pesquisa ou desenvolvimento 

do produto, mesmo que centenas ou milhares de litros de 

substâncias químicas ou biológicas de risco, além dos resíduos, 

forem depositados sem controle e tratamento na natureza? 
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Seria, portanto, uma das maiores incoerências dos profissionais 

do campo da ciência e biotecnologia trabalhar arduamente 

durante anos na descoberta e/ou desenvolvimento de novos 

produtos para a área da saúde e, paralelamente a isso, 

comprometer a sua própria integridade física, da comunidade e 

do meio ambiente com suas atividades laboratoriais (CAMPOS, 

2015). 

A maior dificuldade em realizar medidas profiláticas ou 

deminimizar a recorrência de acidentes em laboratórios não 

está nas tecnologias disponíveis para diminuir os riscos, mas 

na forma como os profissionais se comportam, sendo de 

fundamental importância a valorização da biossegurança e das 

relações sociais de trabalho em ambientes de serviços de 

saúde para prevenção de agravos (CAVALLI et al, 2015). 

Em outra pesquisa o objeto de estudo foram os riscos, 

seja químicos, físicos, biológicos e ergonômicos, encontrados 

nas Universidades brasileiras ou nas Instituições de Ensino 

Superior (IES) e a implementação de protocolos de 

Biossegurança nas mesmas. Entre outras considerações foram 

vistos que as atividades constantes de educação, motivação 

com discentes, docentes, funcionários e serviços terceirizados 

em diferentes setores das IES devem ser de realização 

constante, além das iniciativas de implementação e revisão dos 

protocolos de Biossegurança. Essas atividades diminuem 

comprovadamente o risco de acidentes nas Universidades 

(SILVA et al, 2015).  

Segundo, Sousa et al. (2016), anualmente, mais de 200 

mil novos casos de hanseníase e mais de 9 milhões de novos 

casos de tuberculose são registrados em todo o mundo. Ambas 

as doenças são altamente incidentes no Brasil, principalmente 

nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com cerca de 30 
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mil e 700 novos casos de hanseníase e tuberculose, 

respectivamente, registrados no país por ano. Isto mostrou-se 

como um dado preocupantenuma pesquisa sobre a 

biossegurança na Atenção Primária com atividades que 

remetem ao maior ou menor risco, destacando-se, 

principalmente aquelas doenças com transmissão por 

aerossóis, como tuberculose e hanseníase. Contudo, as 

percepções desses profissionais se apresentaram como isentos 

de riscos, considerando supérfluo o uso de EPI, e com isso, eles 

encontram-se mais expostos à possíveis riscos. 

Um ambiente que favorece ao desencorajamento do uso 

de EPI, traz a tona a importância do caráter educativo, 

principalmente por parte dos gestores, ressaltando as 

atividades educacionais que reforcem seu uso, com o intuito de 

minimizar esse impasse, visto que os profissionais possuem 

conhecimento da importância para uma prática profissional 

saudável, mas o percebem como distante. Portanto, preparar a 

pessoa para enfrentar as situações referentes à sua atividadefoi 

identificada como uma ação indispensável, decisiva e eficaz na 

prevenção de acidentes, capaz de propiciar o agir educativo e 

permitir o agir preventivo (SOUSA et al, 2016).  

 

4 CONCLUSÕES  

 

A biossegurança constitui uma área de conhecimento 

relativamente nova e a educação em saúde vem como medida 

primordial a disseminação da mesma. Podemos identificar no 

acesso a informação e estudos na área, que o manejo e a 

avaliação de riscos são fundamentais para a definição de 

critérios e ações que visam a minimizar os riscos que 

comprometem a saúde dos profissionais da saúde. O 
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aprofundamento sobre habilidades individuais e coletivas para 

a regulação do risco é fundamental; ao indivíduo trabalhador 

ou gestor deve ser dado o espaço que lhe é devido, enquanto 

ator na produção do cuidado, de responsabilização pelo dano, 

bem como de contribuição para a criação de ambientes 

saudáveis. Este estudo demonstra que existe a necessidade 

de ampliar o debate sobre a educação profissional para o setor 

saúde, com ênfase na biossegurança, que é um produto social, 

condicionado por um conjunto de práticas sociais e culturais, 

próprias das comunidades às quais pertencem, sejam 

hospitais, unidades de saúde da família, ou quaisquer que 

sejam os setores de produção do cuidado. Diante do exposto, 

a educação em saúde e a produção acadêmica nesta área 

pode ser um ótimo suporte para o fortalecimento e 

aprimoramento das ações de biossegurança e assume uma 

importância primordial para a melhoria da qualidade da 

assistência à saúde, com a criação de um ambiente seguro, 

tanto para o profissional quanto para os usuários dos serviços. 
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RESUMO:A extravagância no embelezamento pode dar 
prejuízo à saúde das pessoas. Este estudo investigou em 
adolescentes: a satisfação estética, o desejo por modificações 
orofaciais e o conhecimento dos cuidados e riscos dispensados 
à utilização destes procedimentos. Um questionário estruturado 
foi aplicado para 308 estudantes de baixa renda, na faixa etária 
de 11 a 18 anos, em João Pessoa. Os dados foram comparados 
e analisados pelas técnicas da estatística descritiva, verificando 
as distribuições absolutas e percentuais, em tabelas e gráficos. 
Houve predominância do gênero feminino (61%), na faixa etária 
de 11 a 12 anos (30,2%). Quanto à percepção de suas bocas e 
faces, a maioria mostrou-se satisfeitos com sua aparência; mais 
da metade dos adolescentes (58%) apreciam modificações 
orofaciais, principalmente os do gênero feminino, com idade 
entre 17 e 18 anos (63,8%). Quase a metade dos estudantes 
(45,1%) relatam nunca ter recebido a orientação necessária do 
seu dentista quanto aos riscos e cuidados. A palavra mais 
associada pelos pesquisados as modificações foi Moda (169) e 
a menos mencionada foi HIV (20). Conclui-se que a maioria dos 
adolescentes são satisfeitos com a estética de sua boca e face 
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e apreciam as modificações corporais, apesar de ter baixa 
percepção dos riscos, cuidados e exageros associados aos 
procedimentos estéticos, sendo recomendado uma melhor 
comunicação entre os dentistas e seus pacientes. 
Palavras-chave: Adolescentes. Estética. Saúde. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Através dos tempos, o belo tem sido determinado por 

inúmeros fatores que o influencia. A história ilustra em todos os 

campos da arte, diferentes padrões de beleza que marcam e 

padronizam determinadas épocas (CHACIN, 2012).  

Soares et. al. (2012) definem a estética como a 

apreciação da beleza ou a combinação de qualidades que dão 

prazer para os sentidos, podendo sofrer mudanças constantes 

em diferentes populações, em distintos momentos históricos, 

sendo também, fortemente influenciada pelo gênero, raça, 

educação, valores sociais e ambientes.  

O conceito de beleza muda de uma civilização para a 

outra, pois o que pode ser bonito para uns, pode ser 

considerado chocante para outros. Por isto Oliveira (2007) 

recomenda que a individualidade de cada pessoa, deve ser 

respeitada.  

A valorização da beleza tem crescido muito nos últimos 

tempos. Uma maneira de expressar a vaidade é através do uso 

de adornos. O uso de joias transfixadas ao corpo é um costume 

adotado em diversas civilizações por milhares de anos. Essa 

antiga prática indígena retornou aos padrões atuais da moda, 

tanto no Brasil quanto em todo o mundo (ALVES et. al., 2011). 
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A procura pela perfeição corporal muitas vezes culmina 

em excessos por quem a almeja. Dessa forma a arte que se 

mostra bela para seus adeptos, vem sendo um motivo de 

inquietação e discussões entre os profissionais da área da 

saúde; pois além de ocasionar graves problemas aos seus 

praticantes, encontram-se várias propagandas enganosas que 

além de estimular as pessoas a esta prática, garantem à 

inexistência de danos à saúde do organismo humano 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2015). 

O adolescente pode apresentar características 

psicossociais particulares que causam impacto no status de 

saúde da cavidade bucal (KONISHI; KLATCHOIAN, 2009). Este 

fato está relacionado com as mudanças ocorridas nesta fase da 

vida, tais como: o processo do desenvolvimento do auto 

conceito, a independência recém-adquirida e a influência dos 

amigos. 

A face, de acordo com Becker et. al. (2000) é o foco 

primário de identificação e uma rica fonte de comunicação 

verbal e não verbal. O conceito de auto-imagem também está 

fortemente relacionado à boca, parte integrante da face, que 

representa toda uma concentração de expressões sensitivas, 

afetivas e instintivas das atividades da vida.  

Um estudo de Souza e Pereira (1998) mostrou que os 

profissionais da área de Odontologia relataram que cerca de até 

30% dos pacientes por eles atendidos, manifestam sintomas 

que expressam uma estranha inquietude diante do espelho, 

descrita como certo incômodo, insatisfação, desconhecimento 

e estranhamento de si mesmo. Existe uma relação entre o bem 

estar psicossocial e a imagem do corpo.  
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Uma pesquisa realizada por Alves et. al., (2011), na 

cidade de São José dos Campos (SP) acompanhou 927 

estudantes entre 14 e 18 anos através de exames clínicos e 

aplicação de questionário. Trinta e três estudantes usavam 

piercing oral (3,6%) e a língua foi o local mais frequente 

(66,6%), Havendo predominância masculina (54,5%). 

Oliveira (2007) afirma que as culturas juvenis articulam-

se fortemente por meio da construção e da adoção de estilos 

de distinção que envolve as linguagens, as músicas e a 

estética. Esses jovens utilizam o corpo para expressar ideias, 

pensamentos e atitudes. Nessa fase, aumenta o interesse por 

clareamento dental, colocação de piercings bucais, adornos 

dentais, entre outros procedimentos (DEL CIAMPO; DEL 

CIAMPO, 2010; LOECK, 2010).   

Atualmente existe várias formas de arquitetar a beleza e 

a construção do corpo desejado. Neste momento em que a 

busca desenfreada pela beleza torna-se mais importante que a 

própria saúde das pessoas é necessário refletir sobre a 

quantidade de informação que chegam as pessoas, no que diz 

respeito aos riscos e malefícios trazidos pelas intervenções, 

nesta construção, sendo de extrema importância realizar 

estudos sobre este assunto (GUZZO, 2005; FORTES; 

RASMUSSEN, 2011) 

Oliveira (2007) alerta que o adolescente deve ser 

claramente orientado sobre as modificações na região orofacial 

e todas as possíveis consequências a curto e a longo prazo que 

elas produzem, pois muitas vezes, eles não têm a capacidade 

de percebê-las ou de se preocupar com complicações futuras. 

Com base no exposto, se percebe a importância de 

realizar um estudo investigativo, a fim de conhecer o nível de 
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informação que os adolescentes tem em relação aos cuidados 

que devem ter após a aplicação de modificações estéticas e as 

complicações que elas oferecem à saúde das pessoas. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este estudo teve como procedimento inicial a 

determinação de uma situação problema: investigar o abuso por 

procedimento estético entre adolescente. Como estratégia de 

abordagem, optou-se pela aplicação de um questionário 

estruturado com 12 questões precisas, objetivas e subjetivas, 

preparado em uma linguagem simples, direta, de fácil 

entendimento para que os adolescentes compreendessem com 

clareza o que ia ser investigado, sem interferir na visão do 

conceito de estética que eles apresentavam.  

A partir de um universo de 460 alunos com idade entre 

11 a 18 anos, matriculados no ano de 2015, numa escola 

pública localizada no bairro de Jaguaribe, da cidade de João 

Pessoa, obteve-se uma amostra espontânea de 308 

estudantes, visto que pretendia-se uma seleção sem predileção 

por aparência, sexo e raça. Esta amostra abrangeu a 

quantidade máxima de alunos que se propuseram a participar 

do estudo (assinaram o Termo de Assentimento) e que tiveram 

autorização dos seus pais ou representante legal mediante 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Depois de obtidos, os dados foram digitalizados, 

tabulados, comparados e analisados pelas técnicas da 

estatística descritiva, verificando as distribuições absolutas e 

percentuais em gráficos e tabelas ilustrativas. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esta pesquisa foi realizada numa escola de classe média 

da cidade de João Pessoa, com o fim de incluir adolescentes 

com acesso ao mundo da moda e assim pudesse observar a 

percepção deles com relação as modificações corporais. Dos 

460 estudantes matriculados na faixa etária estabelecida, 152 

deles não quiseram e ou não tiveram a permissão do seu 

representante legal para dela participar. 

A Tabela 1 apresenta a caracterização da amostra em 

valores absolutos e percentuais, quanto ao gênero e idade. 

Observa-se que mais da metade da amostra (61%) foi de 

adolescentes do gênero feminino (61%) e apenas 39% do 

gênero masculino. Também, vê-se que o maior percentual 

estava na faixa etária entre 13 a 14 anos (13,0%) e em menor 

número adolescentes entre 17 a 18 anos (6,5%). Estes dados 

podem ser justificados observando o considerável número de 

adolescentes que não quiseram responder o questionário (152), 

talvez por ser a estética ainda um assunto de maior interesse 

do gênero feminino que do masculino, principalmente quando 

se trata de adolescentes com maior faixa de idade, pois nota-

se que, a medida que as pessoas ficam mais amadurecidas, 

também tornam-se mais arredias em relação à exposição das 

suas posições e opiniões. 

  



ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS MALEFÍCIOS CAUSADOS POR 
MODIFICAÇÕES OROFACIAIS 

72 
 

Tabela 1. Distribuição absoluta e percentual dos dados 
segundo o gênero e a faixa etária dos estudantes. 

 

Gênero 

Faixa etária 

 

 

Masculino 

 

   N            % 

 

Feminino 

 

N              % 

 

TOTAL 

 

N              % 

11-12   36           11,7   57        18,5   93           30,2 

13-14   40           13,0   51        16,6   91           29,5 

15-16   24             7,8   53        17,2   77           25,0 

17-18   20             6,5   27          8,7   47           15,3 

 

Total 

 

120           39,0 

 

188       61,0 

 

308         100,0 

 

De acordo com Mori (2003), a avaliação que os 

adolescentes fazem da sua aparência dento-facial é mais 

intensa do que aquela dos adultos, uma vez que nessa etapa 

da vida, ocorrem alterações físicas, sexuais, emocionais, além 

de mudanças cognitivas. Nessa época da vida, as respostas à 

aparência são comumente distorcidas e a avaliação de 

qualquer aspecto negativo, tende ao exagero, graças à 

influência do grupo. 

A Tabela 2 trata do nível de satisfação dos adolescentes 

em relação à aparência dos seus dentes e face. Muito se fala 

sobre a insatisfação dos adolescentes com o seu próprio corpo, 

porém, os dados mostrados apontam que neste estudo, em 

ambos os gêneros, o índice de aprovação foi bom (60,1%), 

tanto no gênero feminino (37,1%), quanto no masculino 

(23,0%). 
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Tabela 2. Distribuição absoluta e percentual da amostra, 
segundo a faixa etária e gênero, que estão satisfeitos e 
insatisfeitos com a própria aparência dos dentes e face. 

                                  SATISFAÇÃO 

                     Satisfeitos                               Insatisfeitos 

Idade Mascul.    Femin.      Total 

N      %      N      %     N      % 

Mascul.     Femin.       Total 

N      %      N      %        N      % 

11-12 21   6,8      35  11,4    56   18,2 15   4,9      22   7,1      37  12,0 

13-14 26   8,4      27    8,8    53   17,2 14   4,5     24    7,8      38  12,3 

15-16 15   4,9      32  10,4    47   15,3   09   2,9     21    6,8      30    9,7 

17-18 09   2,9      20    6,5    29     9,4 11   3,6     07    2,3      18    5,8 

 

Total 

 

71  23,0   114   37,1   185 60,1 

 

49 15,9     74    24,0  123  39,9 

 

A cavidade bucal é um dos locais do corpo mais 

comumente escolhido para demonstrar vaidade ou expressar 

individualidade.  

A Figura 1 representa os números e os percentuais dos 

adolescentes que apreciam e os que não apreciam aplicar 

modificações na boca e na face. Nota-se um percentual de 

estudantes bastante expressivo (58%) que afirmaram gostar de 

modificações nesta área, pois a maior parte deles (179) afirmou 

gostar das modificações, enquanto apenas 129 adolescentes 

disseram não apreciar o uso de adereços (42%). Isto significa 

que mesmo aqueles que ainda não fizeram alguma 

transformação, mais o fato de valorizar, são fortes candidatos a 

mais dia ou menos dia, realizar alguma forma de transformação 

corporal. 
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Figura 1. Distribuição da amostra de acordo com a apreciação 
pelas modificações bucais e faciais. 

 
 

Na Figura 2 observa-se a representatividade dos 

adolescentes que afirmaram valorizar a aparência de uma boca 

e/ou face com modificações estéticas. Analisando esta Figura 

em relação ao gênero, nota-se que em todas as faixas etárias 

as meninas apreciam mais as modificações estéticas que os 

meninos, com exceção da faixa etária de 13 a 14 anos que 

apesar de bem equilibrado, proporcionalmente ao número de 

adolescentes da amostra, o gênero masculino se sobressaiu 

em relação ao feminino (60,0% e 58,8% respectivamente). 

 

 

  

Gostam das 
modificações

179 (58%)

Não gostam 
das 

modificações
129 (42%)
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Figura 2. Distribuição da amostra de acordo com o gênero e a 
faixa etária que afirmaram valorizar a aparência de uma boca 
ou face com modificações estéticas. 

 

 

Analisando ainda a mesma figura 2, em relação à idade, 

observa-se que os adolescentes entre 17 a 18 anos foram os 

que mais apreciam as modificações estéticas, pois de um total 

de 47 escolares nesta faixa etária, 30 apreciam as modificações 

orofaciais (63,8%). Os adolescentes entre 13 a 14 anos veio em 

seguida (59,3%) pois 54 dos 91, apreciam as modificações; o 

terceiro maior percentual que afirmou gostar de tais 

procedimentos tinham entre 11 e 12 anos, visto que de 93 

estudantes, nesta faixa, 54 responderam positivamente em 

relação a este questionamento (58,0%). Por fim, mais da 

metade (53,2%) dos adolescentes com idade entre 15 a 16 

anos também apreciam as modificações, pois dos 77 

adolescentes, 41 gostam de modificações estéticas.   

A Figura 3 mostra a percepção que os adolescentes 

apresentam em relação ao conhecimento dos riscos que as 

19 (52,8% )

24 (60,0%)

12 (50,0%) 12 (60,0%)

35 (61,4%)
30 (58,8%) 29 (54,7%)

18 (66,7%)

11 a 12 anos 13 a 14 anos 15 a 16 anos 17 a 18 anos

Gênero masculino Gênero feminino
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modificações estéticas podem trazer à saúde das pessoas. 

Para Isto foi colocado algumas palavras soltas que eles 

relacionariam ou não com as modificações estéticas. 

Verifica-se nesta figura que a palavra mais associada às 

modificações bucais foi “Moda” sendo assinalada 169 vezes e 

a menos assinalada foi HIV, sendo citada em apenas 20 vezes. 

Nota-se que a percepção dos adolescentes em relação à 

associação das modificações estéticas com os riscos à saúde 

das pessoas se mostrou bastante baixa, visto que as palavras 

que estão ligadas à vaidade como: moda (169), beleza (155), 

estilo (154), estética (117), popularidade (116) e liberdade (109) 

foram as mais assinaladas; enquanto que as associadas aos 

riscos e cuidados com a saúde como: câncer (59), hepatite (49) 

e HIV (20) foram as menos nomeadas. Entretanto, eles 

conseguem fazer alguma associação entre estas variáveis visto 

que palavras como dor (151), cuidado (141) e perigo (108) 

foram razoavelmente citadas. 
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Figura 3. Distribuição dos adolescentes de acordo com as 
palavras associadas com as modificações estéticas da boca e 
face. 

 

 

A Figura 4 avalia o nível de informações recebidas pelos 

adolescentes dos cirurgiões-dentistas, com relação aos riscos 

e cuidados que devem ter  mediante aplicação de modificações 

estéticas. Esta avaliação foi realizada mediante a colocação de 

questão com 4 opções de múltipla resposta.  

Analisando esta figura, percebe-se que no total de 308 

adolescentes 139 relatam nunca ter recebido nenhuma 

orientação do cirurgião-dentista quanto aos riscos advindos do 

uso de modificações corporais e dos cuidados que precisam ter 

quando se faz uso destes procedimentos estéticos (45,1%); 

uma quantidade considerável de adolescentes (71) disseram ter 

recebido deste profissional informações relacionadas aos riscos 

20
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108

109

116
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com a saúde mediante a colocação de piercings, tatuagens, 

adornos e outros procedimentos (23,0%); 66 adolescentes 

afirmaram ter recebido informações do dentista com relação a 

manter hábitos de higiene e outros cuidados após a colocação 

de adornos (21,4%) e apenas 32 estudantes receberam 

informações quanto à prática exagerada de procedimentos 

estéticos (10,4%).  

 

Figura 4. Distribuição dos adolescentes segundo as 
orientações recebidas pelos cirurgiões-dentistas sobre os 
exageros, riscos e cuidados que devem ter com a prática de 
modificações estéticas. 

 
 

Atualmente, a mídia passa para as pessoas que a 

sua imagem é uma das principais formas de comunicação e que 

o “culto” a beleza é a sensação mais prazerosa que o indivíduo 

pode ter. Por este motivo muitos grupos de jovens investem no 

visual de uma forma que chame bastante atenção. Muitos 

adolescentes recorrem a métodos que os tornam mais 

semelhantes ao grupo de “iguais”, na intenção de diminuírem 

sua insegurança e melhorarem sua autoestima, entretanto 

71 (23,0 
%)

32 (10,4%)

66 (21,4%)

139 
(45,1%)

Recebeu informações quanto aos riscos

Recebeu informações quanto aos exageros.

Recebeu informações quanto aos cuidados.

Nunca recebeu informação quanto aos riscos e cuidados



ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS MALEFÍCIOS CAUSADOS POR 
MODIFICAÇÕES OROFACIAIS 

79 
 

muitos são desinformados e não avaliam os riscos que corre a 

sua saúde ao realizar procedimentos que modificam o corpo. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Considerando a metodologia empregada e os resultados 

obtidos pode ser concluído que a maioria dos adolescentes 

pesquisados estão satisfeitos com a estética de sua boca e face 

e apreciam as modificações corporais que promovem a 

estética. Porém, a maioria não conseguem associar a prática 

destes procedimentos com cuidados preventivos e riscos com 

a sua saúde. É importante que o cirurgião-dentista informe 

melhor seus pacientes sobre os cuidados que devem ter 

aqueles que se submeteram à modificações estéticas, orientem 

as pessoas sobre os riscos que estes procedimentos podem 

causar à saúde e esclareçam sobre o exagero destas práticas. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALBUQUERQUE JÚNIOR, H. P. Responsabilidade civil dos cirurgiões-
dentistas em razão de procedimentos estéticos. 2009. 
Disponível em 
<http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/index.php/buscalegis/article/v
iewFile/32547/3>. Acesso em: 02 fev. 2015. 
ALVES, L. V.; SILVA, A. M. B; FONSECA,,A. C. L.; MIRANDA, M. S. 
Problemas relacionados com o uso de piercing na língua - relato de caso. 
Adolesc. Saude, Rio de Janeiro, v. 8, n. 1, p. 59-62, jan/mar 2011 
BECKER, M. J. Grillz. Anthropology News, v. 49, n. 5, p. 3, mai. 2008. 
Disponível 
em:<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/anne.2008.49.issue-
5/issuetoc>. Acesso em: 21 jun. 2015.  
CHACIN, A. C. Play-A-Grill: Music to Your Teeth. New York, University of 
Michigan, The New School for Design, 2012. Disponível em: < 
<http://www.nime.org/proceedings/bibtex/bibtexbrowser.php?key=Ch

http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/index.php/buscalegis/article/viewFile/32547/3
http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/index.php/buscalegis/article/viewFile/32547/3
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/anne.2008.49.issue-5/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/anne.2008.49.issue-5/issuetoc
http://www.nime.org/proceedings/bibtex/bibtexbrowser.php?key=Chacin%3A2012&bib=..%2F..%2Fwp-content%2Fplugins%2Fwp-publications%2Fnime.bib


ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS MALEFÍCIOS CAUSADOS POR 
MODIFICAÇÕES OROFACIAIS 

80 
 

acin%3A2012&bib=..%2F..%2Fwp-content%2Fplugins%2Fwp-
publications%2Fnime.bib>. Acesso em: 04 jan. 2015. 
DEL CIAMPO, l. A.; DEL CIAMPO, I. R. L. Adolescência e imagem 
corporal. Adolesc. Saude, Rio de Janeiro, v. 7, n. 4, p. 55-59, out/dez 
2010. 
FORTES, G. S.; RASMUSSEN, T.L. Uso do piercing oral e suas 
consequências em relação à saúde: estudo com jovens de municípios do 
litoral norte catarinense. 2011.Dissertação (Licenciatura em Odontologia) 
– Curso de Odontologia, Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, Santa 
Catarina.   
GUZZO, M. Riscos da beleza e desejos de um corpo arquitetado. Rev. Bras. 
Cienc. Esporte, Campinas, v. 27, n. 1, p. 139-152, set, 2005. 
KONISHI, F.; KLATCHOIAN, D. A. Assistência Odontológica ao 
Adolescente. In: Maria de Lourdes de Andrade Massara; Paulo César 
Barbosa Rédua. (Org.). Manual de Referência para Procedimentos 
Clínicos em Odontopediatria. 1ª ed. São Paulo: Editora Santos, Grupo 
GEN, 2009, p. 103-117. 
LOECK, L. Os significados do corpo para as pessoas adeptas das 
modificações corporais extremas. 2010. Dissertação (Licenciatura em 
Educação Física) – Escola de Educação Física, Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 
MORI, A. T. Expectativas com relação aos resultados estéticos dos 
tratamentos odontológicos. 2003. Dissertação (Mestrado em Odontologia) – 
Faculdade de Odontologia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
OLIVEIRA, R. C. A. Estéticas juvenis: intervenções nos corpos e na 
metrópole. Comunicação, mídia e consumo. São Paulo, v. 4, n. 9, PP. 63-
86, mar. 2007. 
SOARES, D. M.; SOUZA, P. T.; PALMEIRA, S.; PEREIRA, V. F.; SOUSA, 
M. E.; SANTOS, M.; ITANO, R. M. T.; LAUREANO FILHO, J. R. Avaliação 
dos principais padrões de perfil facial quanto à estética e atratividade Rev. 
Bras. Cir Plást., v. 27, n. 4, pp. 547-551, 2012.  
SOUZA, S. J.; PEREIRA, R. M. R. (1998). Infância, Conhecimento e 
Contemporaneidade. IN: KRAMMER, S.; LEITE, M. I. F. P (orgs). Infância e 
produção cultural. Paripus, Campinas, São Paulo. Acesso em 26/02/15 
Disponível em: 
<http://www2.dbd.pucrio.br/pergamum/tesesabertas/0912440_2011_ca
p_1.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2015.  

 

  

http://www.nime.org/proceedings/bibtex/bibtexbrowser.php?key=Chacin%3A2012&bib=..%2F..%2Fwp-content%2Fplugins%2Fwp-publications%2Fnime.bib
http://www.nime.org/proceedings/bibtex/bibtexbrowser.php?key=Chacin%3A2012&bib=..%2F..%2Fwp-content%2Fplugins%2Fwp-publications%2Fnime.bib
http://www2.dbd.pucrio.br/pergamum/tesesabertas/0912440_2011_cap_1.pdf
http://www2.dbd.pucrio.br/pergamum/tesesabertas/0912440_2011_cap_1.pdf


EDUCAÇÃO EM VALORES: UMA PROPOSTA PARA REDUÇÃO DO BULLYING E 
PROMOÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO 

81 
 

CAPÍTULO 5 

EDUCAÇÃO EM VALORES: UMA PROPOSTA PARA 
REDUÇÃO DO BULLYING E PROMOÇÃO DO 

DESEMPENHO ACADÊMICO 
 

Italo de Oliveira GUEDES 1 

Camilla Vieira de FIGUEIREDO 1  

Anderson Mesquita do NASCIMENTO 2 
 Heloísa Bárbara Cunha MOIZÉIS 1 

1 Graduando do curso de Psicologia, UFPB; 2 Orientador/Doutorando em Psicologia Social, 
UFPB.  

italo_guedes@hotmail.com 

 

RESUMO: A escola é considerada uma importante instituição 
para a formação de crianças e jovens, sendo a sua finalidade 
vista como a solução para diversos conflitos sociais e 
econômicos. É conveniente pensar, portanto, sobre os modos 
de interação estabelecidos dentro deste contexto, 
compreendendo que o bullying é um fenômeno que dificulta o 
desenvolvimento e o processo de socialização dos indivíduos 
e, consequentemente, repercute na saúde e no desempenho 
acadêmico. Dessa forma, pretende-se com este trabalho 
promover uma discussão teórica para delimitar esses 
construtos e entender como se relacionam. Os resultados 
evidenciaram que o contexto escolar deve proporcionar aos 
indivíduos o desenvolvimento de suas capacidades e 
competências e atribui-se a esse ambiente também grande 
relevância quanto ao processo de prevenção ao bullying e 
promoção de valores e cidadania. Conclui-se que é necessário 
um incremento de programas, projetos e outras alternativas que 
visem estimular os educadores a discutir temas da vida diária 
dos alunos, o que favorece a compreensão da realidade social, 
crenças e atitudes dos mesmos e pleiteia uma educação 
pautada na afetividade e nos valores humanos. Logo, sugere-
se que os educadores se apropriem de conhecimentos teórico-
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metodológicos que enfoquem o processo de ensino-
aprendizagem e a construção da cidadania, buscando incluir 
em suas atividades intervenções que potencializem valores 
sociais, o que favorece comportamentos mais ajustados 
socialmente e contribui para o melhoramento das relações. 
Palavras-chave: Escola. Bullying. Valores.  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O contexto educacional apresenta grandes desafios e 

exige que os profissionais e estudiosos da área estejam sempre 

se atualizando e inovando nesses ambientes, com o intuito de 

promover o desenvolvimento das crianças e jovens. A 

promoção de saúde dentro da escola se faz essencial, 

sobretudo no que diz respeito à saúde mental. Diversos 

comportamentos frequentes na escola se mostram capazes de 

promover conflitos que podem atrapalhar o desenvolvimento 

dos estudantes. 

A escola se mostra como uma das instituições mais 

relevantes na formação dos estudantes, pois ela apresenta 

importante papel na construção de valores de apoio social, 

socialização, afetividade e coletividade (SOUSA, 2013). Desta 

maneira, ela pode ser considerada responsável por 

proporcionar o desenvolvimento das capacidades e 

competências dos diversos sujeitos. Desse modo, os 

comportamentos de bullying, por exemplo, têm ganhado espaço 

nas discussões dentro dos contextos educacionais, pois têm se 

mostrado danosos às vítimas e aos agressores (TOGNETTA, 

2010; VANDERBILT; AUGUSTYN, 2010). Além disso, esses 

problemas interferem severamente no desempenho 

acadêmico, fazendo com que os estudantes apresentem 
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dificuldades de aprendizagem e baixo rendimento escolar 

(SILVA, 2010). 

Neste aspecto, os valores humanos podem intervir, 

sendo construtos importantes para a promoção de saúde dentro 

da escola, mostrando a necessidade de se dar abertura à uma 

educação pautada na afetividade e nos valores, criando-se 

alternativas que visem estimular os educadores a discutir temas 

relacionados à vida cotidiana dos alunos, conhecendo com 

maior profundidade a realidade dos educandos.  

Desta maneira, o presente trabalho tem por objetivo 

discutir a questão da saúde dentro da escola, debatendo acerca 

de algumas problemáticas e demostrando que uma educação 

baseada em valores é uma importante ferramenta de 

contribuição para o bom desenvolvimento dos educandos e 

para melhorias no contexto escolar. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho se insere na área da Educação e 

Saúde e se propõe a discutir, considerando uma abordagem 

qualitativa de leitura e análise, o papel dos valores humanos 

como explicadores e interventores do comportamento de 

bullying, e como este último pode influenciar no desempenho 

acadêmico dos estudantes. Portanto, o presente trabalho trata-

se de um estudo teórico, onde foi realizada uma revisão a partir 

da literatura acerca das temáticas aqui abordadas. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Valores Humanos na Educação 

 

Apesar de não restringir-se a uma área específica, o 

encargo de identificar os valores que descrevem as pessoas 

não é recente. Atualmente, duas vertentes orientam o estudo 

dos valores humanos: a perspectiva cultural ou sociológica e a 

perspectiva individual ou psicológica.  

Na primeira, os valores são estudados em função de 

cada cultura, ou seja, admite-se que eles são influenciados por 

uma série de variáveis sociais, políticas e econômicas. Os 

principais representantes desta perspectiva são Hofstede 

(1984) e Inglehart (1977). Na segunda vertente, por sua vez, da 

qual fazem parte Rokeach (1973), Schwartz (1994) e Gouveia 

(1998), os valores atuam como bases motivacionais e 

caracterizam-se como prioridades que orientam o homem, 

assim é possível compreender as diferenças entre os 

indivíduos, bem como os grupos que priorizam cada valor 

(ATHAYDE, 2012). 

Em revisão acerca desses referenciais teóricos, Gouveia 

(1998) verificou que, em geral, esses modelos apresentavam 

algumas limitações quanto à indicação, fonte e natureza dos 

valores. Logo, sem deixar de reconhecer as contribuições 

teóricas existentes, Gouveia (1998) desenvolveu a Teoria 

Funcionalista dos Valores Humanos, um modelo que se propõe 

a ser mais parcimonioso e integrador, enfocando as funções 

dos valores.  

Para Gouveia (2013), os valores são aspectos 

psicológicos que guiam os comportamentos e representam 

cognitivamente as necessidades humanas, além disso, estão 
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presentes em todas as sociedades e culturas, variando apenas 

no que diz respeito às prioridades direcionadas a cada um. O 

modelo desenvolvido por este autor assume cinco pressupostos 

teóricos principais, a saber: (1) a natureza do ser humano é 

essencialmente benévola; (2) os valores possuem uma base 

motivacional; (3) apresentam caráter terminal, visto que 

expressam um propósito em si; (4) atuam como princípios-guia 

individuais; e (5) admitem uma condição perene, indicando que 

os valores permanecem os mesmos durante toda a vida. 

Como declarado anteriormente, a Teoria Funcionalista 

tem como foco principal as funções dos valores, que, para 

Gouveia, são representadas por um tipo de orientação e um tipo 

motivador. O primeiro constitui-se na função de guiar os 

comportamentos humanos (ROKEACH, 1973), enquanto que o 

segundo tipo refere-se à expressão cognitiva das necessidades 

humanas (INGLEHART, 1991). O tipo de orientação engloba os 

critérios – também chamados de metas – social, pessoal e 

central, que juntos compõem o eixo horizontal; e o tipo 

motivador, por sua vez, é dividido em materialista ou idealista, 

níveis que constituem o eixo vertical. 

O cruzamento das duas dimensões valorativas, isto é, 

tipo de orientação e tipo motivador, gera uma estrutura 3x2, 

composta por seis subfunções, distribuídas de forma equitativa 

nos critérios de orientação social (interativa e normativa), 

central (suprapessoal e existência) e pessoal (experimentação 

e realização). Deste modo, os tipos de motivadores são 

representados por meio de três subfunções cada: de um lado, 

existência, realização e normativa, do tipo motivador 

materialista, e, por outro, suprapessoal, experimentação e 

interativa, que cobre o motivador idealista. Esta estrutura pode 

ser melhor compreendida através da Fig (1). 
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Figura 1. Subfunções valorativas segundo a Teoria 
Funcionalista dos Valores Humanos. 

Fonte: Gouveia (2013). 

 

A seguir serão expostas brevemente as principais 

características de cada uma das seis subfunções valorativas 

firmadas segundo as definições de Gouveia (2013). 

Indivíduos que adotam os valores pessoais procuram 

alcançar metas pessoais, garantia de benefícios próprios e 

condições propícias para o alcance de seus objetivos, sendo 

caracterizadas pelas seguintes subfunções: Experimentação 

(Emoção, Prazer e Sexualidade), que refere-se à necessidade 

de descobrir e vivenciar estímulos novos, portanto, geralmente 

são valores endossados por jovens e favorecem a promoção de 

mudança e inovação na estrutura social. A outra subfunção é 

Realização (Êxito, Poder e Prestígio), que define que os 

indivíduos que se orientam por estes valores focalizam 
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realizações materiais e pessoais, buscam a praticidade em 

decisões e comportamentos e valorizam uma sociedade 

organizada e estruturada (GOUVEIA, 2013). 

Por outro lado, os indivíduos que priorizam as metas 

sociais, por sua vez, enfatizam a convivência social, enfocando 

os interesses coletivos e a busca por aceitação e integração ao 

grupo, sendo tais valores subdivididos nas seguintes 

subfunções: Normativa (Obediência, Religiosidade e Tradição), 

indicando que as pessoas que orientam-se por essa subfunção 

são direcionadas a respeitar as regras sociais e preservar a 

cultura e as normas sociais. Estes indivíduos, então, enfatizam 

a vida social, os comportamentos socialmente corretos e o 

respeito pelos símbolos e padrões culturais tradicionais. A 

segunda subfunção que corresponde a metas sociais é a 

Interativa (Afetividade, Apoio Social e Convivência), que remete 

a necessidades de pertença, amor e afiliação, ou seja, 

fundamenta-se no interesse por sentir-se querido e no 

estabelecimento e na manutenção das relações interpessoais 

por parte do indivíduo (GOUVEIA, 2013). 

Nessa sequência, as pessoas que priorizam metas 

centrais orientam-se por princípios que servem a interesses do 

eixo central das necessidades, contrastando aquelas mais 

básicas e as mais elevadas. Estes valores se localizam entre os 

pessoais e sociais, sendo formados pelas subfunções 

valorativas a seguir: Existência (Estabilidade, Saúde e 

Sobrevivência), que expressa condições fisiológicas mais 

básicas, como beber, dormir e comer, além da necessidade de 

segurança, sobretudo a de sobrevivência biológica e 

psicológica; e Suprapessoal (Beleza, Conhecimento e 

Maturidade), que representa as necessidades estéticas, de 

cognição e de autorrealização. Os indivíduos orientados por 
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estes valores tendem a pensar de maneira mais generalizada, 

baseando-se em critérios universais (GOUVEIA, 2013). 

A teoria funcionalista tem sido amplamente utilizada em 

diferentes países e continentes, incluindo o Brasil, contando 

com a participação de cerca de 100.000 indivíduos (GOUVEIA, 

2013). Além de embasar estudos empíricos e experimentais a 

nível de graduação e pós-graduação, esta teoria tem 

fundamentado intervenções práticas sobretudo no âmbito 

escolar-educacional, evidenciando resultados significativos no 

que se refere ao desenvolvimento de valores. Nessa 

conjuntura, é conveniente mencionar exemplos de projetos 

voltados ao ensino e extensão a que foram dados 

prosseguimento e finalização: “Promovendo sensibilização 

ambiental a partir do conhecimento e dos valores humanos” 

(2013), “Educação e valores: promovendo comportamento pró-

ambiental” (2014), “Desempenho acadêmico: uma proposta 

pautada em educação de valores” (2015) e “Promovendo 

igualdade: uma proposta pautada na Constituição e nos valores 

humanos (2015)”.  

Nos referidos trabalhos, assim como no presente 

capítulo, optou-se por explicitar a teoria em questão, que, 

ademais das razões mencionadas até aqui, trata-se de um 

modelo que apresenta padrões de adequabilidade psicométrica 

satisfatórios, bem como tem sido largamente utilizado em 

consonância a uma diversidade de temáticas dentro da 

Psicologia, atuando na investigação de diferentes construtos, 

inclusive o bullying e o desempenho acadêmico. 
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3.2 Bullying na Escola 

 

Os estudos sobre a transmissão de valores de pais para 

filhos e sua influência nos processos de socialização são 

importantes para o entendimento de diversos comportamentos 

expressos pelas crianças, como, por exemplo, o bullying 

(KNAFO, 2003). O bullying pode ser designado como um 

conjunto de atitudes agressivas, intencionais e repetitivas, que 

ocorrem sem motivação evidente dentro de uma relação 

desigual de poder, adotada por um ou mais alunos contra outro 

com o intuito de intimidar a vítima, causando dor, angústia, 

sofrimento e deixando-a com sensação de vulnerabilidade, 

vergonha ou baixa autoestima (MIDDELTON-MOZ; 

ZAWADSKI, 2007). 

Essa temática tem sido bastante discutida nas últimas 

décadas, sobretudo devido ao aumento da violência praticada 

no âmbito escolar. Embora as consequências deste fenômeno 

sejam claras, não se pode dizer o mesmo de suas causas. 

Segundo Silva (2010), os determinantes do bullying podem ser 

agrupados em problemas no processo educacional, vivência de 

dificuldades momentâneas (por exemplo, ausência de recursos 

financeiros e doenças graves), e conflitos no contexto familiar, 

como a falta de limites, separação traumática dos pais e valores 

familiares distorcidos. 

De acordo com os estudos de Vanderbilt e Augustyn 

(2010), o bullying geralmente está associado à afirmação do 

poder por meio da agressão repetida e intencional realizada 

pelo bully (termo em inglês para agressor) com pessoas 

consideradas mais fracas (vítimas).  

Nessa direção, Olweus (1993) atesta que o bullying pode 

ser caracterizado com base em três critérios: (1) é um 
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comportamento agressivo ou intencional, (2) que é levado a 

cabo repetidamente e ao longo do tempo e implica (3) em uma 

relação interpessoal caracterizada por um desequilíbrio de 

poder. Portanto, o bullying pode ser dividido em duas formas, 

sendo elas: o bullying indireto, caracterizado por situações que 

envolvem uma intimidação mais leve, tais como isolamento 

social, exclusão, difamação e provocações referentes a alguma 

deficiência, questão racial ou sexual da vítima; e o bullying 

direto, manifesto por meio de agressões físicas e verbais, tais 

como chutes, empurrões, gozações e atribuição de apelidos 

pejorativos. 

Existe outra vertente do bullying que vem ganhando 

espaço com o advento dos meios de comunicação, o “mundo 

cibernético”. O cyberbullying tem despertado a atenção dos 

pesquisadores por se configurar como uma maneira mais 

“discreta” dos agressores atingirem suas vítimas, empregando 

tecnologias de informação e comunicação (TIC). Este tipo de 

bullying pode ser definido como uma agressão intencional 

realizada por um indivíduo ou grupo que utiliza meios 

eletrônicos para atingir repetidamente uma vítima (SMITH et al., 

2002). Assim, pode-se definir o cyberbullying como o fenômeno 

que utiliza recursos tecnológicos, tais como e-mail, celulares e 

telefones, para expressar comportamentos deliberados 

(insultos e ameaças), repetitivos e hostis, a fim de prejudicar 

determinado indivíduo (BESLEY, 2009). 

Denominam-se vítimas aqueles indivíduos que são alvo 

do comportamento de bullying. Em geral, estes se caracterizam 

como pessoas sensíveis, inseguras, com baixa autoestima, 

frequentemente abusadas, que apresentam inibição social, 

passividade, submissão e sentimentos de vulnerabilidade, 

medo ou vergonha excessiva, sendo estas características 



EDUCAÇÃO EM VALORES: UMA PROPOSTA PARA REDUÇÃO DO BULLYING E 
PROMOÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO 

91 
 

responsáveis por potencializar a propagação da vitimização. As 

vítimas também podem apresentar especificidades físicas, 

sociais, econômicas e de orientação sexual, tais como baixa 

estatura, parentescos homossexuais, problemas de visão, 

deficiência física, problemas de aprendizagem, obesidade, ou 

algum aspecto étnico, cultural ou religioso divergente do 

coletivo do qual faz parte, sendo excluídas do grupo social 

(TOGNETTA, 2010). 

Os atores (agressores) do bullying, também 

denominados de bullies, são aqueles que se valem da força 

física para aterrorizar os outros. Eles utilizam suas habilidades 

e a postura arrogante e de liderança para manter os outros em 

seu domínio. Assim, os indivíduos que cometem o bullying se 

caracterizam, em sua maioria, por não apresentarem 

autocontrole e estarem mais propensos a expor alto nível de 

desatenção e hiperatividade (CHO; HENDRICKSON; MOCK, 

2009). Além disto, possuem a necessidade de exercer domínio 

sobre os outros e são aparentemente resistentes e confiantes, 

o que atrai um grande grupo de seguidores. 

Segundo Vanderbilt e Augustyn (2010), os bullies 

também sofrem os efeitos do bullying a longo prazo. Esses 

indivíduos podem apresentar diagnósticos psiquiátricos de 

personalidade antissocial, pois muitas vezes estão envolvidos 

em abusos de substâncias, assim como podem sofrer 

transtornos de ansiedade. Ademais, em geral, envolvem-se em 

comportamentos de alto risco, tais como o uso de tabaco, álcool 

e outras drogas. Quando se trata dos bullies, observa-se que 

estes estão quatro vezes mais propensos a se envolverem em 

comportamentos criminosos na fase adulta, apresentando 

dificuldade no âmbito profissional e no que se refere a 

manutenção de relacionamentos amorosos estáveis. De acordo 
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com as pesquisas de Calbo e colaboradores (2009), também 

são identificadas diferenças quanto ao sexo dos agressores, 

constatando-se que os meninos estão mais propensos a se 

envolverem nesse processo como autores. 

Silva (2010) propõe que os determinantes do bullying 

sejam agrupados em problemas no processo educacional 

(como dificuldades de aprendizagem, baixo rendimento 

escolar), no contexto familiar (por exemplo, falta de limites, 

permissividade dos pais e valores familiares distorcidos) e na 

vivência de dificuldades momentâneas (como a ausência de 

recursos financeiros, doenças graves e/ou morte no seu meio 

social), entretanto, ainda é insuficiente o conhecimento sobre o 

que embasa a prática do bullying. As crianças que incentivam 

os agressores, testemunham ou interferem quando observam 

algum colega sofrendo, influenciam significativamente nos 

comportamentos relacionados ao bullying. Assim, a intervenção 

dos pares com o objetivo de reduzir estes comportamentos é 

bem sucedida em mais da metade dos casos, agindo como um 

forte fator de proteção. 

O contexto escolar é considerado o local responsável por 

proporcionar aos indivíduos o desenvolvimento de suas 

capacidades e competências, sendo importante na formação 

das crianças e dos adolescentes. Logo, atribui-se grande 

relevância a este ambiente quanto ao processo de identificação, 

prevenção e enfrentamento do bullying. Neste sentido, pode-se 

considerar a escola como um ambiente propício à reprodução 

do bullying, configurando-se como um possível preditor dos 

comportamentos antissociais, violentos e delinquentes dos 

jovens ao longo do tempo (BENDER; LOSEL, 2011). 

Os pais ou responsáveis também são identificados como 

atores que influenciam os comportamentos de bullying de 
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crianças e adolescentes. Pesquisas mostraram que um maior 

envolvimento por parte dos pais tanto na escola, como em 

outros âmbitos que esse individuo esteja inserido, ocasiona 

uma incidência menor de crianças sofrerem com o bullying. 

Desta forma, as práticas parentais positivas e o apoio social 

podem funcionar como fatores de proteção contra o 

envolvimento de adolescentes em situações que possam gerar 

bullying, quer como vítima, agressor ou vítima-agressor 

(SOARES, 2013). 

 

3.3 Desempenho Acadêmico 

 

A escola é considerada uma das instituições mais 

importantes na formação de crianças e jovens, tendo em vista 

que atua na promoção de valores de apoio social, coletividade, 

afetividade e socialização (SOUSA, 2013). Nesse sentido, a 

relação da escola com a criança é de mediação, de forma que 

o papel desta instituição é preparar o infante para a vida em 

sociedade, tanto oferecendo e acompanhando o ensino das 

prioridades básicas, como ler e escrever, quanto estimulando 

valores e comportamentos sociais (PÉREZ, 2007, citado em 

SOUSA, 2013). Deste modo, depreende-se que a experiência 

escolar e o desempenho acadêmico acarretam consequências 

futuras na vivência do indivíduo (MARTURANO, 1997, citado 

em MEDEIROS et al., 2000). 

 No cenário brasileiro atual, alunos que não são 

considerados bem ajustados no contexto escolar recebem 

rótulos e, muitas vezes, são inseridos em salas de aula 

específicas, ampliando uma estatística crescente de indivíduos 

que apresentam baixo grau de desempenho acadêmico e altas 

taxas de reprovação, repetências e desistências 
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(D’AFFONSECA, 2005). O consternador quadro de fracasso 

educacional no Brasil atingiu dimensões alarmantes, o que 

fomenta o desenvolvimento de estudos científicos a fim de 

conhecer quais fenômenos colaboram para o baixo 

desempenho acadêmico e alto nível de insucesso escolar dos 

jovens alunos (ANGELUCCI; KALMUS; PAPARELLI; PATTO, 

2004; BREWSTER; BOWEN, 2004; CARVALHO, 2003; FINN; 

ROCK, 1997; FONSÊCA, 2008; MARTURANO, LINHARES; 

PEREIRA, 1993, citado em SOUSA, 2013). 

Gouveia et al. (2010) afirmam que o desempenho 

acadêmico no âmbito escolar caracteriza-se como o nível de 

conhecimento e desenvolvimento das capacidades dos alunos, 

avaliados, normalmente, em razão de uma medida de zero a 

dez pontos. Entretanto, Arroyo (2000), citado em Sousa (2013), 

atesta que a aprovação e qualidade no processo de 

aprendizagem, bem como o fracasso e a reprovação, são 

elementos distintos e que não devem ser confundidos, 

considerando que a educação não envolve apenas o que é 

mensurado ao fim de cada ano letivo. 

 Nesse contexto, pode-se afirmar que o grau de 

desempenho acadêmico é definido pela influência de uma série 

de variáveis. De acordo com Cia, Pamplin e Williams (2008), a 

literatura indica que fatores como nível socioeconômico familiar 

baixo, contato com situações de violência, pouca interação com 

os pais, além de valores individuais, podem causar 

desvantagem educacional. Ademais, algumas consequências 

são o aumento da vulnerabilidade das crianças, implicando 

situações de privação social (ZIMMERMAN; ARUNKUMAR, 

1994, citado em MAYER; KOLLER, 2000), ações delinquentes 

e contato com drogas (GOMIDE, 2003; MACDOWELL; PARKE, 

2005, citado em CIA et al., 2008), por exemplo. 
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Considera-se que a família é o alicerce para o pleno 

desenvolvimento da criança, tão logo a escola também 

desempenhe papel fundamental, o que pode, dependendo 

principalmente da qualidade da interação exercida, afetar, além 

de sua saúde e bem-estar (D’AFFONSECA, 2005), seu nível de 

engajamento escolar e, consequentemente, seu desempenho 

acadêmico. É provável que outros elementos favoreçam o 

cumprimento dos propósitos educacionais por parte dos jovens, 

a exemplo de suas metas de realização (GOUVEIA et al., 2010).  

O investimento na educação é apontado como uma 

solução eficaz para conflitos sociais e econômicos (GOMES; 

SOARES, 2013), porém é notória a decadência do ensino 

brasileiro, sobretudo o de caráter público. A escola nos dias 

atuais recebe críticas não somente relacionadas à sua estrutura 

física e infraestrutura caóticas, mas também referentes aos 

aspectos didáticos, pedagógicos e sociais, o que corrobora 

dados que demonstram o fracasso educacional como fato no 

país (SOUSA, 2013), além do baixo nível de engajamento 

escolar do alunado.  

Essa realidade exige o estabelecimento de medidas 

práticas e eficazes com o propósito de mudar o panorama de 

declínio da educação brasileira. Nesse ínterim, faz-se 

importante entender, inicialmente, a definição de engajamento 

escolar, que, em geral, é correlatado como pertencimento 

escolar e compromisso estudantil (GOUVEIA, 2009, citado em 

SOUSA, 2013). Gouveia (2009) aponta que o conceito de 

engajamento escolar pode ser entendido mais concretamente 

tendo em vista duas perspectivas: a de que os vínculos sociais 

e afetivos são primordiais para inibir comportamentos que 

apoiam o baixo nível de desempenho acadêmico e a de que o 
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ser humano é um ser ativo em sociedade e assim possui a 

capacidade de desenvolver suas aptidões. 

Nessa conexão, Sousa (2013) defende que o 

engajamento escolar diz respeito a uma característica inerente 

ao indivíduo, relacionada a fatores como empenho, 

aprendizagem, interação, envolvimento com as atividades 

propostas pela escola, objetivos, valores, etc. Ainda conforme 

Sousa (2013), esse comprometimento do aluno é fundamental 

para que ele se encontre ajustado no contexto educacional e 

social. Torna-se evidente que as variáveis desempenho 

acadêmico e engajamento escolar encontram-se 

concatenadas, de modo que o primeiro é considerado preditor 

do segundo. 

Uma variável relevante que tem se mostrado correlata ao 

construto desempenho acadêmico são os valores. Fonsêca 

(2008) e Gouveia (2009), citados em Sousa (2013), afirmam 

que é admitido que os valores humanos consigam explicar 

determinadas condutas. Assim, diante do que foi exposto sobre 

desempenho acadêmico, buscar-se-á uma melhor 

compreensão acerca destes. 

A referência é a Teoria Funcionalista dos Valores 

Humanos (GOUVEIA, 1998; 2013), que tem comprovado - a 

partir de seus fundamentos, perspectivas e aplicações - sua 

adequabilidade aos mais diversos construtos, tais como os 

comportamentos pró-sociais e ambientais. 

Estudos anteriores mostram que as subfunções 

normativa, intertativa e suprapesoal, quando fomentadas em 

estudantes podem promover atitudes e comportamentos 

convencionais, de ajuste social, como atitudes positivas frente 

à escola e engajamento escolar (SOUSA, 2013). Visto que 

estudos têm demonstrado que altos níveis de engajamento 
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escolar e atitudes positivas frente à escola se associam a um 

melhor desempenho acadêmico (SALVADOR, 2007) e a uma 

redução na probabilidade de abandono escolar (FREDRICKS; 

BLUMENFELD; PARIS, 2004), a promoção dos valores no 

contexto escolar é de suma relevância. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Na perspectiva da prática educativa, pensa-se ser 

importante dar espaço a programas, projetos e outras 

alternativas que visem estimular os educadores a discutir temas 

da vida diária dos alunos, o que favorece a compreensão da 

realidade social, crenças e atitudes dos mesmos e pleiteia uma 

educação pautada na afetividade e nos valores.  

Logo, é conveniente pensar sobre os modos de interação 

estabelecidos dentro do contexto escolar-educacional, 

compreendendo, portanto, que o bullying dificulta o 

desenvolvimento e o processo de socialização dos indivíduos 

e, consequentemente, repercute na saúde e no desempenho 

acadêmico. Nesse sentido, sugere-se que os atores 

educacionais se apropriem de conhecimentos teórico-

metodológicos que enfoquem o processo de ensino-

aprendizagem e a construção da cidadania, buscando incluir 

em seus planos escolares atividades que incitem e 

potencializem valores sociais – normativos e interativos – nos 

estudantes, o que favorece comportamentos mais ajustados 

socialmente e contribui para o melhoramento das relações.    
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RESUMO: Na infância os hábitos alimentares são influenciados 
pelo padrão alimentar familiar e por outros grupos sociais, a 
exemplo das creches. Estes ambientes são favoráveis para o 
desenvolvimento de estratégias de educação nutricional, por 
envolver a família e a comunidade. Nesse sentido, o presente 
trabalho teve por objetivo o desenvolvimento de atividades de 
educação nutricional com pré-escolares, pais, responsáveis e 
merendeiras no município de Patos – PB. Todas as atividades 
foram desenvolvidas durante o período compreendido entre 
agosto de 2012 a agosto de 2014. A execução do estudo 
aconteceu em duas etapas: na primeira, foi realizado um 
levantamento do material didático a ser utilziado e na segunda 
etapa a realização das atividades: teatro de fantoches para os 
pré-escolares; palestra sobre importância da nutrição na 
infância para os pais e responsáveis e a oficina de Segurança 
Alimentar e Nutricional, voltada para as merendeiras. 
Observou-se que os pré-escolares, pais, responsáveis e as 
merendeiras apresentaram grande interesse e participação na 
realização das atividades de educação nutricional promovidas 
pela equipe. Constatou-se que a realização destas atividades 
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resultou na formação de novos conhecimentos para todos os 
envolvidos, influenciando positivamente na construção e 
manutenção de hábitos alimentares saudáveis, evidenciando 
que a educação nutricional é uma metodologia de aprendizado 
eficaz e positiva na transmissão de conhecimentos. 
Palavras-chave: Alimentação. Nutrição. Pré-escolares. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A alimentação e a nutrição constituem requisitos básicos 

para a promoção e a proteção da saúde, possibilitando a 

afirmação plena do potencial de crescimento e desenvolvimento 

humano, com qualidade de vida e cidadania, sendo sua 

concretização responsabilidade tanto do Estado, quanto da 

sociedade e dos indivíduos (BRASIL, 2012). 

Na criança, a nutrição adequada é fundamental para 

garantir um crescimento e desenvolvimento normais e a 

manutenção de sua saúde, sendo este estágio de vida um dos 

biologicamente mais vulneráveis (ACCIOLY; SAUNDERS; 

LACERDA, 2009). 

No Brasil, a transição nutricional vem ocorrendo não só 

na população adulta, mas também em crianças e adolescentes, 

com aumento da prevalência da obesidade em idades 

precoces. Tal fato tem sido motivo de preocupação e desafio, já 

que acarreta consequências negativas para a saúde e 

qualidade de vida nesse estágio e em fases futuras 

(CARVALHO et al., 2010). 

Como os hábitos alimentares adquiridos na infância 

tende a solidificar na vida adulta, tornam-se importantes as 

medidas de promoção de modos de vida saudáveis nessa fase 

(FERNANDES et al., 2009). Sendo assim, inserida no contexto 

familiar, a criança começa a formar e internalizar os padrões de 
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comportamento alimentar, em termos de escolha e quantidade 

de alimentos, horário e ambiente das refeições (ACCIOLY; 

SAUNDERS; LACERDA, 2009). 

Mais adiante, a influência de outros grupos sociais, como 

creches, clubes e escolas se apresenta de forma mais intensa. 

Estes espaços se tornam importantes para implementação de 

ações de promoção da saúde e desempenham papel 

fundamental na formação de valores, hábitos e estilos de vida, 

entre eles, o da alimentação (ACCIOLY, 2009). 

O número de creches e de crianças atendidas nesses 

centros tem aumentado gradativamente no Brasil, constituindo-

se uma realidade, principalmente, para aquelas menos 

favorecidas. Com a grande difusão das creches, estão sendo 

transferidas para estas instituições as atribuições, antes da 

família, de desenvolver hábitos alimentares saudáveis 

(SHIMABUKURO; OLIVEIRA; TADDEI, 2008).  

O ambiente das creches é considerado excelente para o 

desenvolvimento de ações voltadas à promoção da saúde, pois 

permite a implementação de ações desde a educação infantil, 

de forma contínua e por longo período, e também a inclusão 

dos profissionais da creche e da comunidade familiar neste 

processo (JUZWIAK; CASTRO; BATISTA, 2013). 

Além disso, o pré-escolar é um grupo etário que se 

caracteriza por um grande interesse pelo ambiente no qual se 

encontra inserido. Neste sentido, a educação nutricional é de 

suma relevância, consistindo em processo ativo, lúdico e 

interativo, devendo ser realizada por todos os profissionais que 

atuam com pré-escolares e escolares (LIMA et al., 2009). 

Para que as atividades de educação em saúde sejam 

bem fomentadas, os pais ou responsáveis, atores chaves desse 

processo, também precisam estar bem informados e orientados 

sobre o tema, através de estratégias de sensibilização e 
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motivação, mediados por profissionais da área da saúde, dentre 

os quais, se destaca o nutricionista (YOKOTA et al., 2008). 

A implementação de programas de educação nutricional 

nas creches e escolas e a criação de um ambiente favorável à 

saúde e à promoção de práticas alimentares e estilo de vida 

saudáveis, constituem-se em importantes estratégias para 

enfrentar problemas alimentares e nutricionais como a 

obesidade e doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 

associadas (FERNANDES et al., 2009). 

Dessa forma, toda e qualquer atividade em educação 

nutricional que seja aplicada a crianças, principalmente na fase 

pré-escolar, deve ser desenvolvida conforme as características 

individuais do grupo e suas capacidades multifatoriais. Dentro 

deste contexto, observa-se que a creche é o ambiente mais 

favorável para desenvolver estratégias de educação nutricional, 

pois além de atender aos pré-escolares, pode envolver a família 

e a comunidade (SALVI; CENI, 2009). 

Diante da importância do ambiente das creches na 

formação dos hábitos alimentares e na manutenção da saúde 

dos pré-escolares, o presente trabalho teve por objetivo o 

desenvolvimento de atividades de educação nutricional com 

pré-escolares, pais, responsáveis e merendeiras, no município 

de Patos – PB. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Realizou-se um estudo de intervenção, com os pré-

escolares, pais, responsáveis e merendeiras, integrantes de 

seis creches municipais da cidade de Patos – PB, durante o 

período compreendido entre agosto de 2012 a agosto de 2014. 

O projeto foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética 

e Pesquisa em Seres Humanos das Faculdades Integradas de 
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Patos – FIP sob o protocolo n° 209/2012. Os pais ou 

responsáveis e as merendeiras foram esclarecidos acerca do 

objetivo e finalidade do trabalho, garantindo-se o anonimato das 

informações.  

As creches foram selecionadas através de sorteio 

aleatório realizado pela Secretaria de Educação do Município 

de Patos – PB. A amostra foi composta por: 180 pré-escolares, 

120 pais ou responsáveis e 12 merendeiras. 

Os interessados em permitir a participação das crianças 

menores e em participar do estudo, receberam um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), para sua 

concordância formal. Foi garantida a liberdade para integrar o 

grupo de participantes bem como a desistência a qualquer 

momento, além da disponibilidade da pesquisadora 

responsável para prestar esclarecimentos, sempre que 

solicitado. 

A execução do estudo aconteceu em duas etapas. Na 

primeira, foi realizado um levantamento do material didático 

efetuado por meio de livros, artigos e pesquisa em meio 

eletrônico, versando sobre alimentação e nutrição infantil, 

noções de biossegurança e higiene no preparo dos alimentos, 

Segurança Alimentar e Nutricional. Durante essa fase, a equipe 

se reuniu semanalmente para a triagem, escolha e compilação 

dos materiais utilizados. 

A seguir, foram elaborados os materiais didáticos para a 

realização das atividades: teatro de fantoches para os pré-

escolares; palestra sobre Importância da Nutrição na Infância 

para os pais ou responsáveis e a Oficina de Segurança 

Alimentar e Nutricional, voltada para as merendeiras. Nessa 

fase, a equipe se reuniu mensalmente para o treinamento e 

ajustes finais dos materiais que foram apresentados. 
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A segunda etapa consistiu na execução das atividades. 

Antes do início das atividades, foi realizada uma visita a cada 

creche com o intuito de observar e avaliar o espaço físico 

disponível. Todas as ações foram realizadas pela equipe, nos 

próprios espaços físicos das creches, em salas previamente 

escolhidas e destinadas a execução das atividades, no intuito 

de proporcionar uma maior comodidade aos participantes.  

As atividades de educação nutricional foram iniciadas 

com os pré-escolares, através da apresentação do teatro de 

fantoches, denominada: “O mundo das frutas”. As atividades 

foram elaboradas e dramatizadas pela equipe, na qual foram 

apresentados diversos tipos de frutas (banana, laranja, maçã, 

uva, melancia e abacaxi), abordando de maneira lúdica a 

importância do consumo de frutas para a saúde, além do perigo 

à saúde do consumo de alimentos industrializados. 

 Após diálogo e interação com os pré-escolares sobre a 

apresentação do teatro de fantoches, foram distribuídos jogos 

da memória e quebra-cabeça para recortar e pintar, iniciando 

uma atividade lúdica para reforçar os conhecimentos 

repassados.  

Com os pais ou responsáveis foi apresentada uma 

palestra, versando sobre Importância da Nutrição na Infância, 

com duração de 40 minutos. A palestra foi subdividida em 

tópicos: “Alimentação e Nutrição na infância”; “Pirâmide 

alimentar para o pré-escolar” e “Dez passos para a promoção 

da alimentação saudável”.  

Após a explanação, foi iniciado um espaço para 

perguntas e trocas de experiências e vivências entre os 

participantes. Ao final, foi entregue a cada participante uma 

cópia da Pirâmide alimentar para o pré-escolar, produzida pelo 

Departamento de Nutrologia da Sociedade Brasileira de 
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Pediatria e a cartilha dos “Dez passos para a promoção da 

alimentação saudável” (BRASIL, 2015). 

Com as merendeiras, inicialmente a equipe conversava 

com as mesmas, a fim de saber o conhecimento já existente. A 

seguir, tinha início a oficina de Segurança Alimentar e 

Nutricional, que foi subdividida em tópicos: “Higiene pessoal”, 

“Higiene do ambiente”, “Higiene dos alimentos” e “Tópicos de 

Nutrição”, com duração de 40 minutos.  

Após a finalização da oficina com as merendeiras, a 

equipe realizou visitas à cozinha, para sanar as dúvidas que 

surgiram durante a explanação e para demonstrar as principais 

técnicas de higiene, preparo e acondicionamento dos 

alimentos. 

 Ao final da oficina, foi entregue a cada creche uma 

cartilha intitulada “Estratégias de promoção da alimentação 

saudável na escola”, material publicado e produzido pela 

Universidade Federal do Paraná em parceria com o Ministério 

da Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram da realização das atividades educativas 

180 pré-escolares, na faixa etária de 4 a 6 anos, sendo 60% do 

gênero feminino e 40% do gênero masculino, matriculados 

regularmente em creches municipais de Patos – PB. 

Durante a apresentação do teatro de fantoches, foi 

observada a interação e a participação ativa dos pré-escolares, 

através de atitudes curiosas, alegres e empolgadas e, ao final, 

foi percebido que a maioria conseguiu distinguir os alimentos 

saudáveis e os prejudiciais à saúde. 
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O teatro teve por objetivo atuar no desenvolvimento de 

hábitos alimentares saudáveis, abordando assuntos 

relacionados à alimentação por meio de uma atividade lúdica. 

O uso de atividades lúdicas na educação alimentar e nutricional 

das crianças permite maior aprendizado devido ao grande 

envolvimento e interesse da criança (OLIVEIRA; COSTA; 

ROCHA, 2013). 

Criar hábitos alimentares saudáveis na infância 

necessita de um processo educativo. Estudos mostram que a 

correta formação dos hábitos alimentares na infância favorece 

a saúde permitindo o crescimento e o desenvolvimento normal 

e prevenindo as DCNT na idade adulta (ACCIOLY, 2009). Após 

diálogo com os pré-escolares, percebeu-se uma maior 

aceitação e compreensão dos alimentos saudáveis, em 

detrimento dos alimentos prejudiciais. 

No nosso estudo, a escolha do teatro de fantoches foi 

feita por ser uma metodologia já bem estabelecida e utilizada, 

em outros estudos, com sucesso (BERNARTI; ZANARDO, 

2011). A atividade lúdica tem grande importância na fixação de 

conteúdo para os alunos, por isso o uso dos fantoches, pode 

ser visto como um dos recursos para aproximar as crianças dos 

alimentos (COSTA; RIBEIRO; RIBEIRO, 2011). 

Desse modo, ações de educação nutricional realizadas 

com pré-escolares devem ser contínuas (BERNARDI et al., 

2010), devendo incluir a participação ativa dos pais ou 

responsáveis, que são referências para essas crianças 

(SOUZA; CUNHA; BISSOLI, 2012). 

Com relação aos pais ou responsáveis, foi apresentada 

uma palestra, versando sobre Importância da Nutrição na 

Infância, com duração de 40 minutos. A palestra foi subdividida 

em tópicos: “Alimentação e Nutrição na infância”; “Pirâmide 
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alimentar para o pré-escolar” e “Dez passos para a promoção 

da alimentação saudável”.  

Participaram das palestras, 120 pais ou responsáveis. O 

envolvimento dos pais ou responsáveis nas atividades do 

estudo é de suma importância, pois a família pode promover 

situações complementares e significativas de aprendizagem e 

convivência. 

No que tange o primeiro tópico, “Alimentação e Nutrição 

na infância”, foi apresentado o papel essencial dos nutrientes, 

vitaminas e minerais na promoção de um bom crescimento e 

desenvolvimento infantil, além de ser abordada a importância 

da escolha de alimentos saudáveis para a formação de bons 

hábitos alimentares. 

Nesse momento, foi reforçada a importância do papel 

dos pais ou responsáveis na formação de hábitos alimentares 

saudáveis, já que este é um processo que se inicia desde o 

nascimento, com as práticas alimentares introduzidas nos 

primeiros anos de vida pelos pais (AMARAL, 2008). 

Os hábitos alimentares refletem, além das preferências 

alimentares, as características culturais de cada indivíduo, 

associado ao seu estilo de vida. Pesquisas sugerem que os 

hábitos alimentares das crianças são aprendidos a partir da 

experiência, da observação e da educação, assim, o papel da 

família na alimentação e educação nutricional das crianças é 

inquestionável (MARIN; BERTON; SANTOS, 2009). 

Percebe-se uma mudança dos hábitos alimentares da 

população brasileira, com o aumento do consumo de alimentos 

industrializados, em detrimento do consumo de frutas, verduras 

e legumes. Essa mudança do padrão alimentar vem 

desencadeando um incremento nas DCNT, atingindo todas as 

faixas etárias e gêneros (KOCK; LEITE, 2014). 
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Para o pré-escolar, a alimentação conter frutas, 

verduras, legumes, grãos, sucos de frutas naturais, pães e 

biscoitos integrais. A ingestão de alimentos industrializados 

(refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos) deve ser 

controlada e sua oferta reduzida (PHILIPPI, 2008). Dessa 

forma, foi alertado aos pais ou responsáveis sobre os efeitos 

nocivos do consumo de tais alimentos, bem como foi orientado 

outras formas de preparo e substituição dos mesmos. 

Com relação ao tópico “Pirâmide alimentar para o pré-

escolar” foi apresentado e debatido os grupos alimentares, sua 

importância e a forma adequada de substituição dos alimentos. 

Ao final da explicação, foi entregue a cada participante uma 

cópia da Pirâmide alimentar para o pré-escolar, produzida pelo 

Departamento de Nutrologia da Sociedade Brasileira de 

Pediatria (2012). 

Nesse momento, percebeu-se um grande envolvimento 

dos participantes, através de relatos de experiências pessoais 

e do esclarecimento de dúvidas. Segundo Philippi (2008) a 

pirâmide alimentar serve de orientação para se trabalhar ações 

de orientação nutricional, sendo um método simples, de baixo 

custo e de fácil entendimento. 

É nessa faixa etária que ocorre a incorporação de novos 

hábitos alimentares, implicando o conhecimento de novos 

sabores, texturas e experiências sensoriais. Durante este 

período, a alimentação da criança pode ser a mesma da família, 

com algumas adaptações em relação à forma de preparo e 

apresentação dos alimentos de acordo com a idade (PHILIPPI, 

2008). 

Como parte da Política Nacional de Promoção da Saúde, 

foi trabalhada com os pais ou responsável os “Dez Passos para 

a promoção da alimentação saudável”, proposto pelo Ministério 

da Saúde, elaborado com o objetivo de “propiciar a adesão da 
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comunidade escolar a hábitos alimentares saudáveis e atitudes 

de autocuidado e promoção da saúde” (BRASIL, 2015). 

Neste tópico, foi explicado cada passo e sua importância 

na formação de hábitos alimentares saudáveis, envolvendo a 

participação ativa de pais ou responsáveis e a comunidade da 

creche. As estratégias para mudança de comportamento devem 

ser multissetoriais e envolver a participação da família e da 

equipe de educadores e colaboradores das instituições de 

ensino (MARIN; BERTON; SANTOS, 2009). 

Com relação as merendeiras, participaram das 

atividades 12 funcionárias, com idade na faixa etária de 35 a 50 

anos, todas do gênero feminino e com experiência na função.  

Na apresentação do tópico “Higiene Pessoal”, foi 

abordada noções de higiene, cuidados com a aparência 

pessoal, cuidados de saúde e o comportamento no ambiente de 

trabalho. Foi bem destacado que, para o bom desempenho da 

sua função, a merendeira deve cuidar da sua saúde e 

aparência, tendo consciência dos seus direitos e deveres.  

Um item a ser destacado refere-se à saúde do 

trabalhador, pois, conforme o Regulamento Técnico de Boas 

Práticas para Serviços de Alimentação - RDC nº 216/2004, o 

manipulador de alimentos não pode apresentar feridas, lesões, 

chagas, ou doenças de qualquer natureza e os que estiverem 

acometidos de infecções pulmonares ou faringites devem ser 

afastados até a sua recuperação (BRASIL, 2004). No presente 

estudo, as merendeiras realizavam exames periódicos e 

estavam com os exames atualizados e em boas condições de 

saúde para o exercício de suas funções.  

Em todas as creches visitadas, as merendeiras 

possuíam boas informações sobre higiene pessoal e, durante 

as visitas, todas estavam dotadas de toucas, com cabelos 

presos, fazendo uso de aventais limpos, unhas curtas, sem 
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esmalte e sem o uso adornos pessoais, corroborando com 

Evangelista (2008). 

No tópico “Higiene do Ambiente”, foi abordada a higiene 

da cozinha e refeitório, com as técnicas corretas de 

higienização e desinfecção do ambiente, dos utensílios e 

equipamentos.  

Nesse tópico, observou-se a falta de conhecimento das 

merendeiras em relação as técnicas corretas de higienização e 

desinfecção dos equipamentos e utensílios e sua periodicidade. 

A equipe reforçou as técnicas de higienização adequadas, além 

de entregar uma tabela contendo a rotina de limpeza, 

discriminando cada local e sua periodicidade, para facilitar o 

entendimento das merendeiras. 

Com relação ao tópico “Higiene dos Alimentos”, foram 

abordadas as características adequadas dos alimentos para o 

consumo, organização da dispensa, noções de higiene no 

preparo e manuseio dos alimentos, distribuição das refeições e 

acondicionamento adequado das sobras, baseadas nas 

normas de biossegurança. 

Observou-se que este tópico suscitou muitas dúvidas e 

desconhecimento por parte das merendeiras, especialmente 

sobre a higiene no preparo e manuseio dos alimentos e 

acondicionamento adequado das sobras. Além disso, o espaço 

restrito em muitas cozinhas das creches faz com que as 

merendeiras coloquem os alimentos em locais que não são 

adequados para estocagem. 

Um dos fatores determinantes da saúde é a alimentação, 

que depende da qualidade sanitária dos alimentos e como 

esses são manipulados. No ambiente escolar, a rotina de 

higiene deve ser empregada em todas as etapas durante o 

preparo das refeições, pois a manipulação inadequada pode ser 
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considerada um risco de contaminação e intoxicação alimentar 

(CORREA, 2008). 

Foi ressaltada a importância da preparação do ambiente 

e dos alimentos de forma segura e higiênica, além da 

importância de separar os utensílios da cozinha por grupos de 

alimentos para evitar a contaminação cruzada e o tempo correto 

de cocção de cada alimento. 

A alimentação dentro dos padrões higiênicos 

satisfatórios é uma das condições essenciais para a promoção 

e a manutenção da saúde, sendo que a deficiência nesse 

controle é um dos fatores responsáveis pela ocorrência de 

surtos de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA´s) no 

Brasil, entre creches e escolas (BRASIL, 2010). 

Finalizando a oficina com os “Tópicos de Nutrição”, foram 

abordados conceitos básicos da nutrição: alimentos, 

alimentação, nutrientes, nutrição e importância da nutrição no 

crescimento e desenvolvimento infantil. Dessa forma, destacou-

se a importância da merendeira como difusora de bons hábitos 

alimentares junto às crianças e seu papel no preparo de uma 

refeição saudável e equilibrada. 

Para exercer adequadamente suas funções, é 

necessário que as merendeiras tenham um um treinamento 

específico e continuado em virtude da responsabilidade de lidar 

com a alimentação de crianças no âmbito escolar e esse 

processo deve ser realizado de tal forma que facilite o 

entendimento das mesmas (CARVALHO et al., 2008). 

Ao final das atividades, perceberam-se resultados 

positivos, confirmados pelos próprios relatos das merendeiras 

no que se refere ao aprendizado, ao esclarecimento das 

dúvidas e ao reconhecimento da importância dessas 

profissionais na cadeia da produção e distribuição dos 

alimentos. O treinamento e sensibilização das merendeiras 
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também auxiliam na criação de um ambiente que favoreça a 

adoção de práticas saudáveis de alimentação. 

Nesse contexto, cabe ressaltar a necessidade de 

programas de formação para os profissionais atuantes em 

creches, uma vez que são parte integrante da educação e 

contribuem para o processo educativo das crianças (SANTOS, 

2012). 

As estratégias de educação nutricional não podem ser 

vistas como única responsabilidade de um setor qualquer, pois 

existe fatores que condicionam o comportamento alimentar. 

Portanto, programas de educação nutricional devem envolver a 

participação da família, da equipe de educadores e 

colaboradores e das instituições, como creches e escolas de 

ensino (COSTA et al., 2013). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

É essencial que pais, responsáveis, merendeiras e 

educadores estejam envolvidos no processo de construção de 

hábitos alimentares saudáveis no ambiente escolar e 

intervenham positivamente sobre as práticas alimentares das 

crianças. A responsabilidade compartilhada entre os diversos 

atores sociais envolvidos com a alimentação infantil é o 

caminho para a construção de modos de vida que tenham como 

objetivo central a promoção da saúde. 

Observou-se que os pré-escolares, pais, responsáveis e 

as merendeiras apresentaram grande interesse na realização 

das atividades de educação nutricional promovidas pela equipe, 

proporcionando, assim, um envolvimento ativo e favorecendo 

um ambiente agradável, destacando a relevância destas 

atividades, proporcionando formas significativas de convívio e 

aprendizagem por todos os envolvidos. 
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Constatou-se também que a realização destas 

atividades resultou na formação de novos conhecimentos para 

todos os envolvidos, influenciando positivamente na construção 

e manutenção de hábitos alimentares saudáveis, evidenciando 

que a educação nutricional é uma metodologia de aprendizado 

eficaz e positiva na transmissão de conhecimentos. 

Por fim, o presente estudo sugere que as atividades de 

educação nutricional ocorram com uma maior frequência nas 

creches, abordem temáticas envolvendo alimentação e nutrição 

e incluam todos os atores envolvidos na comunidade escolar. 
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RESUMO: A profissão de nutricionista surgiu no Brasil entre 
1930 e 1940. Em virtude disso, tem-se o processo formativo 
como importante aspecto a ser considerado, cujo foco deve ser 
generalista, visando à segurança alimentar e a atenção 
nutricional. A formação em saúde vem sendo repensada, 
inclusive no tocante à nutrição, orientada pelas Diretrizes 
Curriculares Nacionais. Ressalta-se que a formação em saúde 
no Brasil deve ser pensada em consonância com a atuação no 
Sistema Único de Saúde. O presente trabalho objetiva discorrer 
acerca da formação em nutrição, com base no elencado pelas 
evidências. Trata-se de uma revisão crítica, realizada a partir de 
artigos encontrados nas bases de dados: Scielo, Pubmed e 
Google Acadêmico, a partir dos descritores: “nutrição”, 
“formação” e “educação baseada em competências”. 
Destacam-se, dentre os resultados e discussões encontrados, 
que a formação em nutrição ainda é biologicista e fragmentada. 
Faz-se necessária a utilização de metodologias ativas de 
ensino-aprendizagem, na qual o educando seja o centro do 
processo, com vistas ao desenvolvimento de habilidades 
favorecedoras do perfil de competência esperado para o 
nutricionista. Assim sendo, as instituições de ensino precisam 
adequar os Projetos Políticos-Pedagógicos (PPP) ao que é 
preconizado para este profissional. Sugere-se que outros 
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estudos nessa esfera sejam realizados, pois o panorama da 
formação em nutrição pode subsidiar ajustes aos PPP, com 
vistas ao fortalecimento desse importante profissional da saúde. 
Palavras-chave: Nutricionista. Formação Profissional em 

Saúde. Sistema Único de Saúde. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A profissão de nutricionista surgiu no Brasil entre 1930 e 

1940, com a denominação inicial de dietista, tendo seu primeiro 

curso implantado no Instituto de Higiene da Universidade de 

São Paulo. Sua atuação vinculava-se ao ambiente hospitalar, 

com vistas não apenas à alimentação dos pacientes, mas ao 

controle de custos (FEIX; POLL, 2015; HONÓRIO; BATISTA, 

2015).   

O profissional em tela deve possuir formação generalista, 

cujo enfoque necessita pautar-se na segurança alimentar e na 

atenção nutricional, configurando-se como importante ator na 

promoção, prevenção, manutenção e recuperação da saúde no 

âmbito individual e coletivo (PINHEIRO et al., 2012). 

Os currículos acadêmicos precisam, para alcançar o 

supracitado, adaptarem-se às transformações constantes do 

ponto de vista social e de descobertas no campo do 

conhecimento da área de alimentação e nutrição, fazendo com 

que os egressos dos cursos sejam capazes de superar os 

desafios cotidianos (GRAÇA et al., 2015). 

Nessa perspectiva, tem-se que a formação profissional 

em saúde, incluindo-se nessa esfera a nutrição, vem sendo 

discutida e repensada nas últimas décadas e um dos motivos 

para isso é que a referência de atuação passou a ser o Sistema 
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Único de Saúde (SUS) (JUNQUEIRA; COTTA, 2014; 

COLONETTI et al., 2015; TEO; ALVES; GALLINA, 2016). 

Diante disso, faz-se necessário extrapolar paradigmas 

da formação baseada em currículos tradicionais, disciplinares, 

de cunho biologicista e fragmentado, o que ainda se configura 

como um grande desafio (TEO; ALVES; GALLINA, 2016). 

Em 2001 foi instituída pelo Ministério da Educação a 

Resolução de número 5, que versa sobre as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) do Curso de Graduação em 

Nutrição (BRASIL, 2001). De acordo com esta, os Projetos 

Políticos-Pedagógicos (PPP) dos cursos devem proporcionar 

uma formação integral, construída coletivamente, que 

considere o educando o centro do processo de ensino-

aprendizagem-avaliação, sendo o educador facilitador e 

mediador disso (AGUIAR; COSTA, 2015). O descrito precisa 

ainda ser permeado pela articulação: ensino-pesquisa-

extensão-assistência (BRASIL, 2001). 

As DCN preconizam uma formação mais ampliada, 

voltada às necessidades de saúde da população brasileira, o 

que se pode classificar enquanto avanço na conjuntura dos 

cursos em nutrição, ao passo que orienta a abordagem na 

integração entre ensino-serviço, com fortalecimento do trabalho 

multiprofissional e interdisciplinar (COSTA, 2009; TEO; ALVES; 

GALLINA, 2016). 

No interim das discussões tecidas, tem-se que a 

profissão vem conquistando espaço no cenário nacional, o que 

provocou aumento expressivo da quantidade de cursos, 

despertando reflexão acerca da qualidade da formação, 

salientando-se que as instituições formadoras devem garantir 

condições adequadas para isso (PINHEIRO et al., 2012; LUZ et 

al., 2015). 
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O desenvolvimento de estudos abordando o explicitado 

vem aumentando, sendo interessante sua intensificação para 

conferir panorama de como se encontra o processo atualmente 

e subsidiar possíveis adequações ao perfil de competência que 

se espera do profissional nutricionista. Ante o exposto, o 

presente trabalho objetiva discorrer acerca da formação em 

nutrição, com base no elencado pelas evidências. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão crítica, especificamente 

opinativa, a qual visa analisar evidências sobre um assunto e 

compreender como as discussões sobre este vêm sendo 

delineadas (VOSGERAU; ROMANOWSKI, 2014). No presente 

manuscrito o assunto em pauta é a formação em nutrição. 

Ressalta-se que esse estilo de revisão não necessariamente 

segue uma metodologia pré-definida (MANCINI; SAMPAIO, 

2006). 

Apesar do elencado pelos autores supracitados, a 

presente seção expõe alguns aspectos que foram considerados 

para a elaboração do presente estudo, a exemplo tem-se a 

seguinte pergunta norteadora: como a formação do profissional 

nutricionista vem sendo abordada pelos estudos? 

Explana-se que os artigos foram pesquisados nas bases 

de dados: Scielo, Pubmed e Google Acadêmico. Os descritores 

utilizados foram: “nutrição”, “formação” e “educação baseada 

em competências”. Enquanto critério de inclusão, tem-se 

artigos publicados entre 2006 e 2016. O critério de exclusão 

referiu-se aos artigos que tratavam de aspectos que 

perpassavam a nutrição, mas não priorizavam a formação do 

profissional nutricionista. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O curso de nutrição no Brasil emergiu em meio à 

necessidade da área da saúde possuir um profissional, cujo 

mote de atuação fosse o homem e sua alimentação 

(COLONETTI et al., 2015). 

Neste intuito, a formação desde o surgimento do curso 

até a década de 80, vinculava suas bases ao ensino técnico, 

considerando aspectos meramente biológicos, em detrimento 

das necessidades em saúde provindas da população brasileira 

(CALÇAS et al., 2016). 

O cenário descrito iniciou sua transformação ao passo 

que discussões sobre fome e desnutrição começaram a ser 

pautadas, o que se associa à compreensão de como o aspecto 

social e a epidemiologia do processo saúde-doença em seu 

conceito ampliado explicam os contextos que perpassam a 

alimentação e nutrição (OLIVEIRA; SANTOS, 2014). 

A formação do profissional nutricionista confere-lhe 

identidade enquanto sujeito, o qual é dotado de diversas facetas 

de participação em frentes de trabalho, todas elas permeadas 

por relações sociais, dotadas de análises reflexivas e tomadas 

de decisão, devendo o espaço acadêmico propiciar o disparar 

de habilidades nessa conjuntura (TEO; ALVES; GALLINA, 

2016). 

As novas habilidades explicitadas devem ser fomentadas 

pelas intituições formadoras, uma vez que a atuação do 

nutricionista requer comunicação efetiva, autonomia, 

criatividade, análise crítico-reflexiva e capacidade de liderança, 

aspectos desafiadores, mas primordiais, inclusive no tocante ao 

trabalho em equipe (COSTA, 2009). 
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Aliado ao abordado, a disponibilidade de informações 

nos últimos anos atingiu uma elevada dissipação, o que reforça 

a necessidade de debates sobre como a formação deve ser 

orientada, pautando-se não em disciplinas e transmissão do 

conhecimento, mas no perfil de competências adequado ao que 

perpassa às funções e atribuições dos nutricionistas (CALÇAS 

et al., 2016). 

As DCN, que surgiram em 2001, fortaleceram a 

concepção do desenvolvimento de competências e habilidades, 

extrapolando o enfoque da formação baseada em disciplinas, 

bem como fortaleceram a indicação da formação com bases 

generalistas (BRASIL, 2001; CALÇAS et al., 2016). Estas foram 

construídas coletivamente e, até a presente data, orientam 

reflexões, debates e proposições para criação, avaliação e 

reformulação de cursos de nutrição (JUNQUEIRA; COTTA, 

2014). Além disso, não se pode perder o foco de que a 

formação do nutricionista deve entrevir a atuação no SUS. 

Apesar dos investimentos realizados na formação em 

tela e da DCN já ter completado quinze anos, em pesquisa 

realizada com nutricionistas do Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família, apenas 31,8% dos profissionais afirmaram ter 

habilidades em relação à realização de análise de conjuntura 

socioeconômica, cultural e política, elementos que necessitam 

ser considerados para a atuação do nutricionista, o que se 

constitui como dado que precisa ser refletido pelos envolvidos 

com a formação do nutricionista, inclusive com os próprios 

profissionais e acadêmicos, vislumbrando-se avanços e 

adequadação ao que é preconizado à profissão (AGUIAR; 

COSTA, 2015). 

Corrobora com o explanado o fato de estudos recentes 

apostilarem que ainda há o predomínio de disciplinas nas 
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matrizes curriculares, que conferem preferência aos 

conhecimentos técnicos, enquando abarcam fragilmente a 

associação entre a alimentação e os aspectos que a circundam, 

os quais não são focados em unicausalidade e precisam ser 

melhor explorados nos processos formativos (TEO; ALVES; 

GALLINA, 2016). 

Baseado no apostilado, tem-se que os currículos vêm 

sendo modificados e aprimorados, todavia a implementação 

dos mesmos precisa ser melhor discutida, o que se encontra 

diretamente relacionado à docência (CALÇAS et al., 2016). 

Nessa conjuntura, educandos e educadores corroboram a 

necessidade de processos formativos mais condizentes com a 

proposta das DCN (PINHEIRO et al., 2012). 

É nesse interim que às Metodologias Ativas (MAs) de 

ensino-aprendizagem podem ser melhor exploradas, pois se 

caracterizam pela centralização no educando, o qual é 

provocado a interagir durante todo processo, através de 

elementos disparados pelo facilitador (educador), com vistas à 

realização de pesquisa, reflexão e resolução de problemas 

(COTTA; COSTA; MENDONCA, 2015).  

Dessa forma, o educando assume o papel de 

protagonista de seu aprendizado, deixando o papel de receptor 

passivo que assumira em outrora, preparando-se mais 

eficazmente para os desafios aliados à sua atuação. Sendo 

necessária a ciência de que o exposto requer disposição do 

educando, para que a aprendizagem seja significativa (MELO; 

ALVES; LEMOS, 2014).  

A fala explorada conquista importância, quando se 

considera que em pesquisa realizada com educadores, 15% 

asseguraram que os educandos possuem dificuldades em 

relação a aprofundar conhecimentos e escrever textos, além 
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disso, o mesmo público apostilou que há dificuldade em 

estimular à percepção dos educandos quanto à necessidade de 

também se dedicarem às disciplinas que julgam ser menos 

interessantes (LUZ et al., 2015) 

As estratégias de ensino, para a eficácia do descrito, não 

podem pautar-se em elementos fixos e metodologias 

engessadas, sendo indicadas práticas libertadoras e 

favorecedoras do pensamento crítico-reflexivo (TEO; ALVES; 

GALLINA, 2016).  

Cabe elencar que qualquer metodologia de ensino-

aprendizagem será dotada de ônus e bônus, por isso o 

planejamento é algo primordial de ser desenvolvido pelos 

educadores. A isso se atrela a clareza em relação à 

intencionalidade que a proposta possui, no concernente às 

habilidades a serem desenvolvidas pelos educandos e futuros 

profissionais nutricionistas (LUZ et al., 2015). 

A formação adequada a estes profissionais, necessita 

possuir como eixo estruturante à integralidade do cuidado, 

sendo imprescindível a vinculação entre instituições 

formadoras, serviços e sociedade, o que estimulará a 

realização das estratégias inovadoras no campo do ensino-

aprendizagem, englobando-se a isto a construção de saberes 

transdisciplinares (PINHEIRO et al., 2012; JÚNIOR; ALBERTO, 

2016). 

A aprendizagem baseada em competências possui como 

propulsão o fato do seu aprimoramento ocorrer no cotidiano, 

pautando-se na vivência do sujeito (AGUIAR; COSTA, 2015). 

Todavia, a metodologia tradicional de ensino ainda é imperiosa 

e fomenta a transmissão de conhecimentos pelo professor, tido 

como detentor do saber; fazendo com que a verdadeira 

aprendizagem significativa ainda possua complexa 
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implementação nos espaços institucionalizados de ensino-

aprendizagem (AGUIAR; COSTA, 2015). 

O descrito possui uma importância significativa, pois 

passa a fomentar que a teoria abordada na academia possua 

mais proximidade da operacionalização na prática (GRAÇA et 

al., 2015). 

Dentre as diversas estratégias que podem ser utilizadas 

para o fortalecimento da formação do nutricionista, tem-se a 

Extensão Popular em Saúde, que associa ensino e pesquisa, 

perpassando o diálogo entre as vivências e, 

consequentemente, saberes; favorecendo – para além dos 

aspectos técnicos – o comprometimento com o âmbito social e 

a superação da lógica que distancia teoria e prática, 

promovendo reorientação do fazer desse profissional e 

influenciando sua postura ética e a atenção à saúde conferida 

aos atores envolvidos em sua atuação (ARAÚJO et al., 2015). 

É nesse escopo que se encontram as discussões acerca 

da Nutrição Social, cuja abordagem na academia vem sendo 

fortalecida e ressignificada, tendo em vista sua pluralidade, que 

deve ser cercada de elementos da prática educativa voltada à 

Alimentação e Nutrição, sendo esta permeada pela 

horizontalidade das ações, bem como pela criticidade e 

amorosidade (CRUZ; MELO NETO, 2014). 

O que acabara de ser elucidado vincula-se fortemente à 

necessidade de possuir visão crítica para atuação no âmbito da 

Segurança Alimentar e Nutricional, ampliando ainda as 

possibilidades de ocupar espaços de gestão e administração 

em diversos setores (VIEIRA; UTIKAVA; CERVATO-

MANCUSO, 2013) 

Conforme aludido anteriormente, a reformulação da 

formação do docente é pauta importante na esfera das 
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discussões desenvolvidas até o momento, pois o estímulo à 

formação de profissionais críticos, inclusive do ponto de vista 

político merece destaque, assim como a importância que deve 

ser empregada ao perfil dos egressos, cuja pró-atividade e 

habilidades para atuação em diversos setores precisam ser 

amplamente trabalhadas, incluindo-se a isso os preceitos do 

SUS (COSTA, 2009; CALÇAS et al., 2016).  

A operacionalização disso, entretanto, possui relevantes 

desafios, dentre eles, Luz et al. (2015) destacam: o número 

reduzido de educadores, que gera sobrecarga de atividades, 

devido ao excesso de carga horária, limitando ainda a 

disponibilidade para realização de pesquisa e extensão, o que 

também é prejudicado pelos processos burocráticos imbuídos 

às suas atribuições. 

Em pesquisa realizada por Pinheiro et al. (2012) foi 

possível compreender a visão de educadores e educandos 

recém-egressos de um curso de Nutrição, sobre a formação e 

a situação atual do nutricionista na área de saúde pública, 

concluindo-se que a ação profissional precisa ser melhor 

alicerçada no campo da SAN, aliando-se ao processo 

objetividade e subjetividade, saber popular e científico. 

Junqueira e Cotta (2014) apresentaram matriz de ações 

de alimentação e nutrição, desenvolvida a partir das atribuições 

e responsabilidades inerentes ao nutricionista, mediante a 

Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Diante disso, os 

autores citados consideram que os nutricionistas com processo 

de ensino-aprendizagem baseado nesses preceitos poderão 

otimizar o manejo das intervenções relativas ao processo 

saúde-doença, considerando as características culturais e 

regionais da população. Transformar e contribuir para 

efetivação das políticas públicas também são características 
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esperadas para a formação do nutricionista na perspectiva ora 

estimulada. 

A Educação Permanente em Saúde é um outro conceito 

que se adequa bem ao perfil do profissional da nutrição que os 

dias atuais necessitam, pois favorecem que o processo de 

ensino-aprendizagem seja dinâmico e não se dissocie da 

prática, o que justifica a premência de sua exploração não 

apenas na academia, mas nos espaços permeados por 

educandos, educadores, trabalhadores, gestores e sociedade 

(HONÓRIO; BATISTA, 2015). 

Diante do explicitado, não se pode desconectar que 

condições adequadas, a citar, de material, equipamentos e 

estrutura física, sejam essenciais para a realização das 

metodologias ativas e devam ficar vinculadas às 

responsabilidades conferidas às instituições de ensino (LUZ et 

al., 2015). 

Alves e Martinez (2016), ao avaliarem Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC) da instituição na qual atuam, 

atentaram para lacunas no processo de formação do 

nutricionista no campo da saúde coletiva, a citar a pouca 

articulação do tema com a ética profissional, o qual seria de 

interessante discussão, uma vez que abordagens transversais 

perpassam a política de saúde e se vinculam ao tema aludido; 

além desse, a comunicação – que é uma competência a ser 

incitada no nutricionista - possuía pouca inserção no curso, 

estando incluso em apenas três disciplinas. 

No escopo da formação em nutrição, não se pode deixar 

de explorar as Residências Multiprofissionais em Saúde (RMS), 

que fomentam a formação em serviço, estando entre seu 

arcabouço orientador o caráter inovador de como aprender a 

aprender, considerando-se o fortalecimento da 
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interdisciplinaridade e do trabalho em equipe. Vale ressaltar que 

o respeito aos núcleos específicos de saber permanece 

premente nos Programas de Residência (ALVES et al., 2016). 

As experiências nas RMS reforçam que a formação pode 

ocorrer a partir dos encontros e independente dos lugares, 

propiciando o desenvolvimento da clínica ampliada e 

favorecendo o preparo para os desafios da atuação do 

profissional da nutrição no SUS (ALVES et al., 2016). 

As evidências selecionadas convergem para o 

entendimento de que muitos são os desafios vinculados à 

formação do nutricionista, o que requer empenho de órgãos 

governamentais, das instituições de ensino, dos próprios 

profissionais da nutrição e dos educandos que se encontram 

em formação. Entretanto, tem-se que declarar as conquistas ao 

longo da história da profissão, dentre elas as DCN que, apesar 

de instiuídas em 2001,  ainda se encontram com preceitos 

atuais, sendo necessária uma melhor implementação e 

constante discussão. 

Além do explicitado, o fato da ampliação do número 

estudos relativos à temática abordada no presente manuscrito 

revela sua relevância, sendo premente a análise e 

encaminhamentos aos achados já discutidos e trabalhados, 

concomitantemente aos objetivos traçados, bem como a 

realização de novas pesquisas, com vistas a compreender com 

maior especificidade como a formação vem ocorrendo no Brasil, 

o que pode propiciar a minimização das lacunas da formação 

do nutricionista, vislumbrando-se novos horizontes à esta 

importante profissão. 
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4 CONCLUSÕES  

 

A ciência da nutrição é primordial dentre as relacionadas 

à área da saúde. Por isso, faz-se necessário refletir sobre os 

processos de formação dos profissionais nutricionistas. 

Assim sendo, as DCN – com enfoque na nutrição –  

orientam quais aspectos devem ser pautados durante o 

processo formativo, estando dentre os elementos estruturantes 

a importância do educando como centro do processo ensino-

aprendizagem. Todavia, esse preceito ainda é pouco explorado, 

bem como a formação mais generalista. 

O supracitado ainda se vincula ao fato de que a formação 

para o SUS deve ser o mote dos cursos da saúde. Nesse 

interim, estudos devem ser realizados, visando explicitar como 

a formação vem ocorrendo, bem como seus reflexos na atuação 

profissional do nutricionista, o que pode contribuir para 

efetivação do SUS. 

Discussões acerca do desenvolvimento de 

competências também foram bem exploradas no presente 

construto, o que conversa com a necessidade de utilização de 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem, as quais 

possivelmente potencializam habilidades como comunicação e 

posicionamento crítico-reflexivo por parte dos nutricionistas. 

Sugere-se que outros estudos sejam desenvolvidos, pois 

o profissional nutricionista vem angariando espaço em diversas 

frentes de trabalho, sendo necessária qualidade de formação, 

objetivando o olhar ampliado à saúde, assim como o 

favorecimento de egressos proativos e dispostos a aprender 

constantemente, o que se justifica pelas constantes 

transformações vivenciadas pela ciência em tela.  
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RESUMO: O presente objetivou realizar uma 
prospecção tecnológica do uso da planta Hibiscus sabdariffa L., 
especificamente na forma de chá. A prospecção foi realizada 
com base na busca de patentes nas bases de dados, tanto 
nacionais e internacionais gratuitas disponiveis. As bases 
disponíveis utilizadas foram World Intellectual Organization 
(WIPO), no United States Patent and Trademark Office 
(USPTO) e no banco de dados do Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial (INPI) do Brasil, Espacenet (LATIPAT) e 
Espacenet (INPI). O país que mais apresentou depósito de 
patentes referente a utilização do Hibiscus sabdariffa L. foi a 
China, seguido do México, sendo que dentre os 53 depósitos 
de patentes encontrados, 32 estão alocados na subclasse A61K 
e 9 na subclasse A23L, que se refere a alimentos e bebidas. Os 
depósitos de patentes relacionadas com a planta Hibiscus 
Sabdariffa cresceram bastante nos últimos anos, onde os anos 
de 2011 e 2014 se destacaram por possuírem maior número de 
patentes depositadas, mostrando que o interesse e as 
pesquisas com a planta vêm aumentando de forma significativa. 
Palavras-chave: Hibiscus Sabdariffa. Chá de hibisco. 
Prospecção tecnológica. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Através da Prospecção Tecnológica são descobertas 

todas as tecnologias existentes sobre determinado tema, 

identificando o estágio de maturidade da tecnologia. São 

identificados também aspectos de tecnologias concorrentes e 

lacunas a serem preenchidas, onde é possível que determinada 

tecnologia ou suas variações sejam competitivas. A Prospecção 

Tecnológica deve ser desmistificada, tornando-se ferramenta 

rotineira, podendo facilitar a apropriação com qualidade da 

Propriedade Intelectual (PI) e melhorar a gestão da inovação, 

ao aumentar o senso crítico e ampliar a visão dos gargalos 

tecnológicos e das oportunidades a eles associadas em cada 

aspecto técnico de energia e de preservação do ambiente, além 

de outras áreas (QUINTELLA et al., 2011). 

Os direitos a propriedade intelectual são instrumentos 

que contribuem para uma posição jurídica de titularidade e uma 

exclusividade econômica, visando garantir aos autores e 

inventores a recuperação dos investimentos intelectual, 

humano e financeiro na pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico, que podem ser privados ou públicos, diretos ou 

indiretos. De consideração ampla a propriedade intelectual 

fomenta sobre a proteção dos objetos resultantes das 

atividades e pesquisas intelectuais humanas que estimulam o 

desenvolvimento social que se faz pelos avanços tecnológicos 

(TAVARES et al., 2012). 

No Brasil há uma forte cultura do uso de plantas 

medicinais como uma alternativa usada no tratamento de 

doenças em diversas regiões do país, principalmente nas 

regiões mais carentes, este fato é conhecido por medicina 

popular. Há uma variedade de ervas e flores medicinais que 
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podem ser compradas facilmente em feiras livre, mercados 

populares ou mesmos em hortas residenciais. 

Hibiscus sabdariffa L. (Malvaceae) é uma importante 

planta medicinal, originária da Índia, do Sudão e da Malásia, 

sendo posteriormente levada para a África, Sudeste da Ásia e 

América central. Também conhecido como Roselle, é uma 

cultura ideal para países em desenvolvimento, uma vez que é 

relativamente fácil de cultivar, sendo que pode ser cultivada 

como parte de sistemas de multi-cultivo e pode ser usado como 

alimento e fibra, sendo amplamente utilizado nas industriais 

farmacêutica e alimentar (DA-COSTA-ROCHA et al., 2014).  

As pétalas da planta Hibiscus sabdariffa L. são ricas em 

antocianinas com potente capacidade antioxidante, tendo como 

outras finalidades também bastante utilizada como corante 

(TSAI et al., 2002). O uso planta Hibiscus sabdariffa L., é 

altamente utilizada devido a presença de potentes compostos 

polifenólicos e antioxidantes encontrados (PÉREZ-RAMÍREZ et 

al., 2015). 

Sua eficácia no tratamento de patologias como 

hipertensão arterial e dislipidemias tem sido bastante discutida 

e questionada na literatura há alguns anos. Segundo Tsai et al., 

(2002) os efeitos positivos do consumo do chá do Hibiscus 

sabdariffa L. na redução da pressão arterial pode ser observada 

após 12 dias de tratamento. Outros estudos experimentais e em 

humanos também comprovam a eficácia do Hibiscus sabdariffa 

L. no tratamento de hipertensão arterial e melhora no perfil 

lipídico (TSAI et al., 2002; FARAJI et al., 1999; HOPKINS et al., 

2013; JOVEN et al., 2014). 

Nesse contexto, o objetivo principal desse trabalho foi 

realizar uma prospecção tecnológica do uso da planta Hibiscus 

sabdariffa L., especificamente na forma de chá, no sentido de 
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analisar os pedidos de patentes em bancos de inovação e 

tecnologia nacionais e internacionais nos últimos anos. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

A prospecção cientifica e tecnológica foi realizada com 

base na busca de patentes nas bases de dados nacionais e 

internacionais gratuitas. As bases disponíveis utilizadas foram 

World Intellectual Organization (WIPO), no United States Patent 

and Trademark Office (USPTO) e no banco de dados do 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) do Brasil, 

Espacenet (LATIPAT) e Espacenet (INPI).  

A prospecção foi realizada por meio de coleta de dados 

contidas nas patentes como ano de publicação, principais 

países depositantes e a classificação internacional de patentes 

(CIP). Em seguida foi criada uma “lista de prioridades”, que 

seria as patentes consideradas que tratam apenas de 

tecnologias envolvidas nos processos de uso da planta Hibiscus 

sabdariffa L. e suas áreas mais comuns de utilização no 

mercado. Realizou se um tratamento e análise das informações 

extraídas dos documentos de patentes encontrados 

representados através de gráficos e interpretações 

argumentativas. 

O levantamento foi realizado em setembro de 2016, 

utilizando como palavras-chave os termos Chá de Hibisco, 

Hibisco, hibiscus sabdariffa e hibiscus sabdariffa and Tear, 

sendo considerados válidos os documentos que 

apresentassem esses termos no título e/ou resumo. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise dos depósitos de patentes permite mensurar 

parte dos resultados das atividades de inovação das empresas 

e centros de pesquisas, como universidades publicas ou 

privadas. Inicialmente, foi avaliado o número de pedidos de 

patentes depositados por base de dados de acordo com os 

termos descritos na Tabela1. 

 Foram encontrados muitos documentos envolvendo o 

termo Hibiscus Sabdariffa, na base da Espacent INPI (145), 

sendo que após análise das patentes pode ser observado que 

grande parte dos documentos não estavam totalmente voltados 

ao tema proposto, tendo o nome apenas associado a patentes 

que usavam máquinas que processavam espécies de plantas 

semelhantes. 

 Com o termo Chá de hibsico também foram encontrados 

bastante documentos, mais precisamente na base da WIPO 

(76). Entretanto, quando confrontados os termos Hibiscus 

Sabdariffa and tea, observou-se que o número de pedidos de 

patentes depositados foram bastante reduzido, onde a 

Espacent INPI possui 7 pedidos, enquanto que a WIPO e a 

USPTO possuem apenas 1 pedido cada uma. Além disso, 

apenas um pedido de patente está depositado no INPI e pode 

ser encontrado usando os termos Chá de Hibisco ou Hibisco.  
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Tabela 1. Pesquisa por palavras-chave nas bases de patentes. 

Palavras-chave INPI Espacenet 

(LATIPAT) 

Espacenet - 

INPI 

WIPO      USPTO 

Chá de Hibisco 1* 1 0 76***** 0 

Hibisco 1* 6** 0 10****** 0 

Hibiscus Sabdariffa 0 6*** 145**** 6******* 8 

Hibiscus Sabdariffa and 

tea 

0 0                   7 1 1 

      

1* iguais 
** 4 iguais 
*** 2 iguais 
**** 55 iguais 
***** 13 iguais 
****** 5 iguais  
******* 3 iguais 
Fonte: Própria.  

 
Considerando que as bases da Espacenet LATIPAT e 

WIPO possuíam um número maior de patentes depositadas 

envolvendo o termo Chá de Hibisco e Hibisco, a pesquisa foi 

conduzida no sentido de explorar melhor as informações que 

essas bases pudessem fornecer a respeito da distribuição de 

patentes por país, ano de depósito e por Classificação 

Internacional de Patente (CIP), sendo que também foram 

inclusos na pesquisa os documentos encontrados no INPI, 

Espacenet INPI e USPTO que envolviam o uso especifico da 

planta. Das patentes analisadas foram selecionadas apenas 53 

que apresentaram uso direto com a planta Hibiscus 

sabdariffa L. nas mais diversas áreas de produção. 

Analisando o número de patentes depositadas por ano, 

podemos observar na Figura 1 ,  que China e México são os 

maiores países detentores de deposito de patentes envolvendo 
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o uso do Hibisco, sendo que a China (CN) lidera o ranking, 

possuindo 15 patentes depositadas, seguido pelo México (MX) 

com 9 patentes depositadas.  

 

Figura 1. Distribuição de patentes depositadas por país.

 
Fonte: Própria. 

 

O que corrobora com MOHD-ESA et al. (2012) que 

relatam o grande uso da planta Hibiscus na China, envolvendo 

principalmente o mercado na área farmacológica em produtos 

odontológicos e cosméticos, por ser altamente rico em 

compostos antioxidantes. Outro fator que também justificaria a 

China como principal depositante de patentes, seria o fato de a 

China ser o principal fornecedor de Hibiscus sabdariffa no 

mercado dos Estados Unidos (MOHAMED et al., 2012; 

PLOTTO, 2004).  

Taiwan (TW) e os Estados Unidos (US) também se 

destacaram com 8 patentes cada uma e o Brasil (BR) com 5 

patentes. A França (FR) apareceu com 2 depósitos de patentes 

e Colômbia (CO), Índia(IN), Espanha (ES), WIPO (WO), Texas 

(TX), Coréia do Sul (KR) com 1 patentes cada um. O Brasil não 

entre os principais depositários de patentes nas bases de dados 

MX CN TW CO IN BR US ES WO TX KR EP JPS FR
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com o tema pesquisado, o que é contraditório, visto que o país 

se configura como o detentor da maior biodiversidade do 

planeta, com plantas que possuem potencial antioxidante e 

fotoprotetor comprovado. 

Se tratando de uma prospecção tecnológica, uma forma 

importante para agilizar as buscas nas bases de dados de 

patentes é a Classificação Internacional de Patentes (CIP), na 

qual as patentes são classificadas de acordo com a aplicação. 

São divididas em 8 seções, 21 subseções, 10 classes, 628 

subclasses e 69.000 grupos (SERAFINI et al., 2012).  

Os documentos analisados conforme a CIP Figura 2, 

observou-se que a seção A (necessidades humanas) é a mais 

depositada, seguida pela sessão C (química, metalurgia). 

Dentre os 53 depósitos de patentes encontrados, 32 estão 

alocados na subclasse A61K, que trata de preparações para 

finalidades médicas, odontológicas ou higiênicas.  

A Revolução Industrial e os avanços das ciências 

biológicas e da saúde trouxeram muitos benefícios, como a 

industrialização e desenvolvimento de medicamentos 

alopáticos. Atualmente, a população dos países desenvolvidos, 

que apresentam uma grande disponibilidade de medicamentos 

alopáticos, ainda recorre ao uso de plantas medicinais devido 

às razões históricas e culturais. Já em alguns países em 

desenvolvimento, até 80% da população depende 

exclusivamente das plantas medicinais para os cuidados 

primários de saúde (CALIXTO, 2003). 
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Figura 2. Distribuição por CIP dos pedidos de patentes. 

 
     Fonte: Própria. 

 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) evidencia que 

60-80% da população em países emergentes têm nas plantas 

medicinais sua única forma de acesso a cuidados básicos de 

saúde. Além de plantas silvestres, especiarias cultivadas e 

condimentos são frequentemente utilizados na medicina 

tradicional. Logo, a obtenção de conhecimento científico sobre 

plantas com aplicações terapêuticas podem melhorar a 

qualidade dos medicamentos existentes, influenciando 

diretamente na qualidade de vida da população menos 

favorecida (GAHUKAR, 2012; ALMEIDA et al., 2013). 

Na subclasse A23L, que está relacionada a produtos 

alimentícios ou bebidas não-alcóolicas, seu preparo ou 

tratamento, modificação das qualidades nutricionais; 

tratamento físico, conservação de alimentos ou produtos 
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alimentícios em geral, estão alocadas 9 patentes, o que 

possibilita uma visão sobre a forte inclusão de plantas com 

características medicianais na área de processamento de 

alimentos.  

Além disso, 6 patentes estão inclusas na subclasse 

A23F, que trata de café; chá, seus substitutos; manufatura, 

preparo, ou infusão dos mesmos. Na subclasse A61P que se 

tratam da atividade terapêutica específica de compostos 

químicos ou preparações medicinais, e ao uso específico de 

cosméticos ou preparações similares para higiene pessoal 

respectivamente, foi encontrado apenas 1 depósito de patente, 

o que parece ser bem contraditório, uma vez que a planta 

possui grandes características antioxidantes importantes o que 

a tornaria muito interessante nesta subclasse. As subclasses 

A61Q, CO7J e CO7D também apresentaram apenas 1 deposito 

de patente cada uma. 

A Figura 3 demostra a evolução anual das patentes 

depositadas nas bases de dados, sendo possível verificar que 

os pedidos de patente envolvendo as palavras chaves Hibiscus 

Sabdariffa and tea começaram a ser depositados há alguns 

anos, onde o primeiro registro de patente referente a planta se 

deu no ano de 1979.  

Ao analisar as patentes depositadas, observamos que os 

anos de 2011 e 2014 se destacaram por possuírem maior 

número de patentes depositadas, onde em 2011 foram 7 

patentes e em 2014 foram 9. Das 53 patentes encontradas nas 

bases de dados pesquisadas, 39 foram depositadas nos últimos 

10 anos, que representa 73,58% do total, o que implica um 

crescimento satisfatório no interesse pela utilização da planta. 
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Figura 3. Evolução anual de depósitos de patentes. 

 
     Fonte: Própria. 

 
 
 
 

 Considerando os depósitos de patentes de acordo com a 

sua procedência, foi visto que 25 patentes são provenientes de 

empresas privadas, o que representa um total de 47%. Nesse 

sentido, é notório que as patentes são ativos complementares 

e uma política específica de cada uma das grandes empresas 

da indústria. Além do patenteamento, o segredo industrial, a 

gestão da marca, tradição e reputação, qualidade dos produtos 

e pequenas inovações cotidianas ao longo da cadeia de valor 

também são estratégias de mercado e tecnológicas (FORNARI 

et al., 2015). 
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Figura 4. Número de patentes depositadas pela origem. 

 
Fonte: Própria. 

 

Logo atrás das empresas privadas, encontram-se os 

depósitos de patentes provenientes de labotarios, 

representando um total de 23 patentes. Tais resultados se 

associam positivamente a pesquisa de Fornari et al. (2015) que 

afirma que cerca de 50% das inovações tecnológicas estão 

ligadas a agricultura, bioengenharia, química, farmacêutica, 

embalagens. O depósito nos bancos de dados analisados 

realizados por pessoas físicas representou um total de 5 

patentes. Não foi encontrado nenhum depósito de patente 

proveniente de universidades públicas ou privadas com as 

palavras-chave utilizadas na pesquisa. 
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4 CONCLUSÕES  

 

Considerando as bases patentárias que foram consultadas, 

foi possível observar que a utilização do hibisco na forma de 

chás e infusões, assim como o seu uso terapêutico natural está 

em fraca expansão, sendo que a maioria dos documentos 

encontrados da planta estão alocados na subclasse A61K, que 

trata de preparações para finalidades médicas, odontológicas 

ou higiênicas. Os depósitos de patentes relacionadas com a 

planta Hibiscus Sabdariffa cresceu bastante nos últimos anos, 

mostrando que o interesse pela planta vem aumentando de 

forma significativa no mercado de cosméticos. De modo geral, 

faz-se necessário incentivar cada vez mais o desenvolvimento 

de pesquisas voltadas para as áreas de tecnologia e inovação, 

uma vez que é uma área de ascessão mundial, tornando a 

comunicação mercadológica consistente entre os órgãos de 

pesquisas cientificas e empresas publicas e privadas das mais 

variadas áreas em todo o mundo. Por outro lado, essas 

atividades não só produzem, mas também demandam 

conhecimentos em vários campos científicos. 
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CAPÍTULO 9 
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RESUMO: As microalgas são microorganismos com elevados 
teores de lipídeos, proteínas, carboidratos e diversos 
metabólitos de interesse a indústria de biocombustível e de 
compostos nutracêuticos. Apesar das inúmeras indicações para 
sua utilização como fonte para produção de biodiesel, ainda 
existem entraves científicos e tecnológicos que inviabilizam 
esta produção em larga escala. Assim, essa pesquisa teve 
como objetivo avaliar espécies de microalgas isoladas de 
distintos locais do Nordeste do Brasil frente sua capacidade em 
acumulação de biomassa e de ésteres, e ainda quanto às 
variações nos perfis de ácido graxo que influenciarão nas 
propriedades do biodiesel produzido. As espécies isoladas 
foram mantidas em câmara de cultura climatizada e fotoperíodo 
de 12 horas. O desenvolvimento das culturas foi acompanhado 
por contagem de células e por análises de fluorescência “in 
vivo”. As culturas foram interrompidas na fase estacionárias e a 
biomassa produzida foi centrifugada e liofilizada. O total de 
ésteres e a composição de ácidos graxos foram determinados 
por GC-MS. Os resultados mostraram um uso potencial para a 
produção de biodiesel em Pediastrum tetras, Scenedesmus 
acuminatus, Chlamydomonas sp., Lagerheimia longiseta, 
Amphora sp., Monoraphidium contortum, Chlorella sp. e 
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Cosmarium sp . Estas espécies mostraram uma elevada 
produtividade em biomassa (0,28 a 0,95 g L-1 d-1) e conteúdos 
de ésteres mais elevados do que a soja (de 229,6 a 584,9 mg 
g-1). 
Palavras-chave: Micro-organismo fotoautotrófico. Ésteres de 

ácidos graxos. Biocombustíveis.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A cresente demanda por fontes energéticas que estejam 

atreladas a redução de impactos ambientais tem induzido ao 

desenvolvimento de ações que diminuam, em ritmo crescente, 

a utilização do petróleo, gás natural e carvão mineral, na busca 

de frear o aumento da concentração de dióxido de carbono na 

atmosfera, e consequentemente atender as políticas mundiais 

de redução das emissões dos gases do efeito estufa (NEJAT et 

al., 2015; SORANSO, 2008).  

O biodiesel representa uma dessas alternativas, por 

apresentar grande potencial para substituição gradativa do óleo 

diesel, com a vantagem de ser renovável e minimizar as 

emissões de óxidos de carbono, material particulado, dos 

óxidos de enxofre e de grande parte dos hidrocarbonetos 

tóxicos (PERIN et al., 2015). Contudo, o biodiesel derivado de 

oleaginosas, bem como de óleos de fritura e de gordura animal, 

provém de uma problemática de não poder atender sequer uma 

pequena parte da demanda global de combustíveis, uma vez 

que exigiria uma extensão proibitiva de áreas plantadas, 

mesmo para um país com dimensões continentais como o 

Brasil (DABDOUB et al., 2009). Assim, uma alternativa viável 

seria a utilização de microalgas como matéria-prima para 

atender a crescente demanda de combustível para geração de 
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energia e transporte (GHOSH et al., 2016; AMARO et al., 2011), 

pois estudos demonstram que a produtividade de óleo de 

muitas microalgas, por unidade de área empregada para o 

processo, pode ser até 30 vezes superior do que a obtida com 

oleaginosas convencionais (MAITY et al., 2014). Por esta razão, 

muitos pesquisadores classificam as microalgas como a única 

fonte de lipídeos e/ou biodiesel com potencial para substituir 

completamente o diesel fóssil (SYDNEY et al., 2011; XU et al., 

2006). 

Muitas outras vantagens justificam o uso das microalgas 

como promissoras na produção de biodiesel: produzem co-

produtos de alto valor agregado; para cultivo, podem ser usadas 

fontes de nutrientes, tais como nitrogênio e fósforo, de uma 

variedade de águas residuais, bem como podem ser cultivadas 

em locais inóspitos, cujo solo não é favorável à prática agrícola 

convencional, através da implantação de fotobiorreatores, que 

possibilitam ciclos contínuos de produção durante todo o ano 

(HU et al., 2008; SCOTT et al., 2010; WIJFFELS e BARBOSA, 

2010). Entretanto, o biodiesel de microalgas ainda não é 

rentável a ponto de competir com o diesel fóssil, o que tem 

despertado uma gama de investigações para transformá-lo em 

um produto economicamente viável (BEHZADI e FARID, 2007; 

DEMIRBAS e DEMIRBAS, 2011).  

A seleção de espécies de alto potencial biotecnológico é 

um aspecto importante a ser considerado, uma vez que pode 

levar à redução de custos no processo produtivo. Para ser 

competitiva como fonte de matéria-prima para produção de 

biocombustível, a espécie utilizada deve apresentar elevada 

eficiência fotossintética e produtividade lipídica acentuada, 

além de ter composição química adequada que proporcione um 

combustível de qualidade (JI et al., 2013). Tais fatores 
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convergem para a necessidade da bioprospecção de espécies 

de microalgas, principalmente as regionais, já que a grande 

maioria destas ainda permanece química e metabolicamente 

inexplorada (SHEEHAN et al., 1998).  

Nesse sentido, o presente estudo teve como propósito 

avaliar cepas de microalgas isoladas da região Nordeste do 

Brasil quanto ao seu potencial para produção de biodiesel, 

levando em consideração suas taxas de crescimento celular e 

sua composição de ésteres metílicos de ácidos graxos. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

2.1 Coleta e isolamento das cepas de microalgas 

 

Amostras de água de diferentes ambientes lacustres dos 

estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia foram 

coletadas em frascos de vidro e garrafas PET e transportadas 

em condições herméticas ao Laboratório de Ambientes Recifais 

e Biotecnologia com Microalgas (LARBIM/UFPB), onde 

alíquotas das amostras foram transferidas para balões de 250 

mL contendo os meios de cultura WC (GUILLARD e 

LORENZEN, 1972), Zarrouk (ZARROUK, 1966) e Conway 

(WALNE, 1970) e mantidos numa câmara de cultivo a 25 ºC (±1 

ºC) dotada de sistema de iluminação, com fotoperíodo de 12 

horas. 

A partir da observação do crescimento celular procedeu-

se o isolamento em microscópio binocular usando micropipetas 

capilares (LOURENÇO, 2006). Quando constatada a obtenção 

de culturas unialgais, estas foram codificadas e incorporadas ao 

Banco de Cultura de Microalgas do LARBIM/UFPB.  
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2.2 Cultivo e produção de biomassa 

 

As cepas oriundas do banco de cultura foram inoculadas 

em balões de 6L contendo 5L de meio de cultivo sintético, com 

densidade celular inicial entre 5.103 células mL-1 e 104 células 

mL-1. Os experimentos foram desenvolvidos em sala 

climatizada a 25 ºC ± 1 ºC com fotoperíodo de 12h e aeração 

constante fornecida por um minicompressor de membrana 

RESUN AOC2.   

Os experimentos foram acompanhados por meio de 

contagem celular em câmara Sedgewick-Rafter para as células 

filamentosas e em câmara de Fuchs-Rosenthal para as demais, 

e por medidas de fluorescência in vivo em fluorômetro Turner 

Design 10005R para a obtenção das curvas de crescimento, 

sendo interrompidos no início da fase estacionária.  

A velocidade de crescimento (k), que representa o 

número de divisões celulares da população em estudo por 

unidade de tempo (dia), foi determinada através da equação 

citada em Fogg e Thake (1987).  

A produtividade de biomassa (PB), que se refere à 

concentração (g L-1 d-1) de biomassa microalgal acumulada no 

cultivo (GRIFFITS e HARRISON, 2009), foi determinada através 

da relação entre o rendimento de biomassa (RB) e a velocidade 

de crescimento (k).  

Ao término de cada experimento a biomassa microalgal 

foi concentrada por centrifugação, em centrífuga refrigerada 

(NT 825) a 18°C, e 3500 r.p.m, congelada em Ultrafreezer 

(Terroni®) a -30 °C, seca em liofilizador (Terroni® LD1500) e 

mantida sob refrigeração para posteriores análises. 
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2.3 Análise cromatográfica dos ácidos graxos 

 

A conversão e a análise do perfil de ésteres metílicos de 

ácidos graxos (FAMEs: Fatty Acid Methyl Esters) foram obtidos 

segundo o procedimento de transesterificação direta da 

biomassa microalgal, adaptado de Menezes et al., (2013).  

Os ésteres metílicos foram identificados via 

cromatografia em fase gasosa usando um cromatógrafo a gás 

Agilent 7890, equipado com detector FID e injetor split/splitless. 

A coluna capilar utilizada foi a DB-WAX (30 m x 0,25 mm x 0,25 

µm); o forno operou sob temperatura inicial de 70 ˚C, aquecido 

a 10 °C min-1 até 240 °C, e mantido por 13 minutos, sendo 

reaquecido a 5 °C min-1 até 250 °C; o injetor foi mantido a 

temperatura de 310 °C. O volume de injeção foi de 2µL, no 

modo split, com razão de 10:1; o hidrogênio 5.0 foi utilizado 

como gás de arraste, à velocidade linear de 42 cm s-1, e o 

nitrogênio usado como gás auxiliar a 20 mL min-1 (MENEZES et 

al., 2013). Os FAMEs foram identificados pela comparação 

direta com amostras de oleaginosas de composição conhecida 

(soja), por injeção de padrões de referência de FAMEs 

(NuCheckPrep®) e por análises via Cromatografia Gasosa de 

Alta Resolução acoplada a Espectrometria de Massas. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Identificação das espécies e características do cultivo 

 

Foram isoladas 25 cepas de microalgas de distintos 

locais dos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e 
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Bahia, (Tabela 1). Destas, 16 cepas foram identificadas ao nível 

de espécie e 8 ao nível de gênero. 

 

Tabela 1. Dados de procedência e parâmetros de crescimento 
das cepas de microalgas. 

Fonte: Própria do autor 

Cepa Identificação Procedência k (d-1) 
Rendimento 

biomassa 
 (mg L-1) 

M3C 
Synechocystis 

sp. 
Cabo Branco-PB 0,26±0,16 1310 

M6C Romeria gracilis Cabo Branco-PB 0,36±0,17 528 

M27C 
Aphanothece 

sp. 
Cabo Branco-PB 0,54±0,02 444 

D39Z 
Plankthrotrix 

isothrix 
Açude de Acauã 0,33±0,12 630 

D61Z 
Nephrochlamys 

subsolitaria 
 0,39±0,07 594 

D74Z 
Rhabdoderma 

lineare 

Barreiro 
Sacramento, Frei 

Martinho - PB 
0,51±0,10 724 

D76Z 
Chlorococcum cf 

hypnosporum 
Rio Quinturaré, 

Frei Martinho - PB 
0,30±0,04 640 

D77WC 
Clorofícea não 

identificada 
Altiplano, João 
Pessoa – PB 

0,63±0,21 550 

D82Z 
Synechococcus 

nidulans 

Açude da 
Quixaba, Frei 
Martinho - PB 

0,41±0,06 394 

M84C Amphora sp. Pitimbú - PB 0,48±0,23 668 

D101Z Chlorella sp. 
ETE Mangabeira, 
João Pessoa - PB 

1,74±0,31 545 

D109WC 
Synechococcus 

nidulans 
Nascente do rio 

Graú, Conde -PB 
1,11±0,16 552 

D115WC 
Scenedesmus 

acuminatus 

Bebedouro Sítio 
Quinturaré, Frei 
Martinho - PB 

0,60±0,13 610 

D121WC 
Pediastrum 

tetras 
Açude Prainha, 

Frei Martinho-PB 
0,81±0,26 508 

D124WC 
Monoraphidium 

contortum 

Açude do Sítio 
Quinturaré, Frei 

Martinho-PB 
0,43±0,17 388 

D125WC 
Scenedesmus 
quadricauda 

Balneário Pitimbú 
- PB 

0,31±0,09 994 
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Clones das espécies Synechococcus nidulans (D82Z e 

D109WC), Lagerheimia longiseta (D128WC e D133WC) e 

Pediastrum tetras (D121WC e D137WC) foram isoladas de 

diferentes localidades e uma diversidade de espécies 

compondo uma mesma região foram constatadas. O que 

enaltece a necessidade da bioprospecção de microalgas para 

produção de biocombustíveis e/ou para produção de outros 

compostos, visto que, cada espécie apresenta propriedades 

químicas e biológicas peculiares, propiciando uma variedade de 

aplicações.   

Considerando-se os valores médios da constante de 

crescimento (k), observa-se que ocorreram diferenças 

acentuadas entre as espécies, com valores máximos variando 

entre 0,81 e 1,74 d-1 divisões/dia para as cepas D101Z, 

D127WC 
Staurastrum 

rotula 
Balneário Pitimbú 

- PB 
0,42±0,13 278 

D128WC 
Lagerheimia 

longiseta 
Balneário Pitimbú 

– PB 
0,12±0,05 270 

D132WC 
Chlamydomona

s sp. 

Cachoeira da 
Purificação, 
Chapada da 

Diamantina - BA 

0,95±0,27 536 

D133WC 
Lagerheimia 

longiseta 

Açude Malhada 
Limpa, Currais 

Novos - RN 
0,66±0,15 430 

D136Z 
Chlorococcum 

sp. 
Açude Prainha, 

Frei Martinho-PB 
0,14±0,07 482 

D137WC 
Pediastrum 

tetras 

Açude São 
Anastácio, UFC – 

CE 
0,64±0,41 166 

D139WC 
Synechocistys 

sp 

Lago Hotel 
Village, Porto de 

Galinhas - PE 
0,67±0,31 110 

D173WC 
Monoraphidium 

contortum 

São José da 
Lagoa Tapada - 

PB 
0,45±0,21 284 

D174WC Cosmarium sp. 
Açude Itapororoca 

– PB 
0,11±0,03 364 
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D109WC, D121WC e D132WC. E valores mínimos de 0,11, 

0,12 e 0,14 d-1 divisões/dia para as espécies D174WC, 

D128WC e D136Z, respectivamente. 

Quanto ao rendimento da biomassa também foram 

observadas distinções entre as espécies. Sendo o maior 

rendimento, entre as espécies marinhas, apresentado pela M3C 

(Synechocystis sp.), com valor de 1310 mg L-1. E entre as 

espécies dulcícolas, os maiores valores registrados foram para 

as cepas D39Z, D74Z, D76Z e D125WC, variando entre 630-

994 mg L-1. Vale ressaltar que espécies marinhas sempre 

contêm uma quantidade significativa de sal residual, o que 

interfere na quantificação final, podendo superestimar esse 

resultado. 

Clones das espécies Synechococcus nidulans (D82Z e 

D109WC), Lagerheimia longiseta (D128WC e D133WC) e 

Pediastrum tetras (D121WC e D137WC) mostraram variações 

nos valores médios do k (de 0,41-1,11 d-1; 0,12-0,66 d-1; 0,81-

0,64 d-1, respectivamente) e nas quantidades totais de 

biomassa (de 394-552 mg L-1; 270-430 mg L-1; 508-166 mg L-1, 

respectivamente). Esses dados são relevantes, visto que tanto 

as condições do habitat natural, como as condições de cultivo 

refletem em distintas respostas fisiológicas e metabólicas de 

cada clone.   

Os dados apresentados demonstram viabilidade de 

algumas espécies para cultivo em larga escala, por estas 

apresentarem valores de taxas de divisão celular superiores a 

de espécies que vem sendo aplicadas largamente em produção 

em massa. A exemplo da Dunaliella tertiolecta reportada por 

Roleda et al., (2013) e da Chlorella vulgaris, Scenedesmus 

oblíquos e Botryococcus braunii cultivadas por Nascimento et 
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al., (2013), que apresentaram valores respectivos de 0,53 d-1, 

0,21 d-1 e 0,14 d-1.  

 

3.2 Produtividade de biomassa e quantificação de ésteres 

 

Os maiores valores de produtividade de biomassa foram 

obtidos para as espécies D101Z (0,94 g L-1 d-1), D109WC (0,61 

g L-1 d-1) e D132WC (0,51 g L-1 d-1), Figura 1. Estas cepas não 

apresentaram as maiores concentrações de biomassa, mas 

refletem as maiores taxas de divisão celular. Por outro lado, 

destaca-se a D74Z (0,37 g L-1 d-1) e a D125WC (0,31 g L-1 d-1) 

pelo valor considerável de concentração de biomassa.  

Como observado, a taxa de divisão celular e a 

concentração de biomassa nem sempre se relacionam, sendo 

necessário calcular a produtividade deste parâmetro para 

possibilitar a avaliação da produção de lipídeos/ésteres que 

serão extraídos a fim de convertê-los em biodiesel. Dessa 

forma, se faz necessário selecionar cepas com alta 

produtividade, capazes de sintetizar elevados teores lipídicos e 

que apresentem ainda uma parede celular pouco rígida para 

facilitar a extração dos biocompostos (LOURENÇO, 2006).  
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Figura 1. Rendimento de ésteres em relação ao teor 
encontrado na soja e relação com a produtividade de biomassa 
das microalgas. 

Fonte: Própria do autor. 

 

Elevados teores de óleos nem sempre correspondem a 

elevadas conversões em ésteres (YAO et al., 2015). Nessa 

perspectiva, a análise quantitativa de ésteres de ácidos graxos 

que compõem cada matriz é outro parâmetro de interesse para 

seleção de espécies produtoras de biodiesel. Dentre as 

espécies analisadas, verificou-se que dezessete apresentaram 

teor de ésteres inferior à soja, que é a oleaginosa mais 

participativa na cadeia produtiva de biodiesel no Brasil, Figura 

2. E estas espécies apresentaram ainda valores de 

produtividade de biomassa medianos, o que não as qualifica 

para propósitos de cultivo em massa. 
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As espécies M84C, D101Z, D115WC, D121WC, 

D132WC, D133WC, D173WC e D174WC, em contrapartida, se 

destacaram pelo teor de éster mais elevado que o quantificado 

para a soja (196,9 mg g-1) (MENEZES et al., 2015). Esses 

valores servem como um importante indicativo, já que é este 

parâmetro que determinará a quantidade final do 

biocombustível a ser obtido. 

Menezes et al., (2013) avaliaram a potencialidade de seis  

microalgas dulcícolas para a produção de biodiesel e 

constataram que destas, apenas uma apresentava teor de éster 

bastante elevado, cerca de 215% em relação a soja. As demais 

permearam entre 102% e 129%. Esses achados são inferiores 

aos valores obtidos em grande parte das espécies destacadas 

neste estudo. 

Quando se faz uma análise comparativa entre o teor de 

ésteres e a produção de biomassa, constata-se que algumas 

espécies que apresentam elevados rendimentos em FAMES 

apresentam baixa produtividade de biomassa ou vice-versa, a 

exemplo principalmente da D74Z, D109WC, D173WC e 

D174WC. Este fato faz com que essas microalgas, na prática, 

não apresentem rentabilidade de ésteres ou biomassa tão 

elevada quando se avalia apenas o teor total de cada 

parâmetro, o que pode comprometer o cálculo da produtividade 

do biodiesel. 

Em contrapartida, quando se avalia esse conjunto 

merecem destaque as espécies M84C, D101Z, D115WC, 

D121WC, D132WC e D133WC que apresentam teores de 

ésteres bem superiores à soja e produtividade de biomassa que 

varia de 0,3 a 0,9 g L-1 d-1. Tendo em vista tais parâmetros, 

estas seriam espécies potenciais para produção de biodiesel de 

microalgas.  
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Os dados obtidos mostram relevância quando se faz 

referência aos reportados por Ahmad et al., (2011), que ao 

avaliarem 30 espécies de microalgas de diferentes classes, 

constataram que apenas a Nannochloropsis sp. apresentava 

produtividade de biomassa e quantidade de lipídeos de forma 

satisfatória, para categorizá-la como boa opção para produção 

de óleo e biodiesel. 

 

3.3 Perfil de ésteres metílicos de ácidos graxos 

 

As 25 espécies analisadas apresentaram diversificações 

na composição de ésteres de ácidos graxos, tanto em relação 

às variações de comprimento das cadeias, geralmente entre 

quatorze e vinte quatro carbonos, quanto aos teores de 

insaturações. Um perfil adequado de ésteres é desejável para 

que o biodiesel produzido alcance os padrões de qualidade 

exigidos internacionalmente (NASCIMENTO et al., 2013; 

PEREIRA et al., 2013; WIJFFELS e BARBOSA, 2010). 

Ao analisar quantitativamente as amostras quanto ao 

teor de saturação verifica-se que as espécies M6C, M84C e 

D133WC apresentam mais que 50% de ésteres saturados 

(Figura 2). Merecendo destaque ainda, a M3C, a D74Z e a 

D128WC que apresentam valores próximos, mas não 

superiores a este quantitativo. Estes elevados teores de 

saturação propiciam biodiesel com elevada estabilidade, mas 

em contrapartida pode gerar um combustível com problemas de 

fluidez (LÔBO et al., 2009).  
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Figura 2. Composição de ésteres por grau de saturação. 

Fonte: Própria do autor. 

 

Ao avaliar em conjunto os teores de ésteres saturados e 

monoinsaturados devem ser elencadas as espécies M3C, M6C, 

M27C, D74Z, D82Z, M84C, D115WC, D121WC, D132WC, 

D133WC e a D139WC que apresentam teores entre 70 e 85% 

e demonstram viabilidade para produção de biodiesel. A 

associação desses dois grupos confere maior estabilidade 

oxidativa ao combustível obtido devido a menor presença de 

insaturações, que são sítios de ataque do oxigênio ou de outros 

agentes que desencadeiam as reações radicalares que 

degradam o biodiesel. Além do que, a presença de uma ligação 

dupla propicia melhora no desempenho das propriedades de 

fluxo do combustível (PARK et al., 2008) 
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Nascimento et al., (2013) avaliaram várias estirpes de 

microalgas e identificaram Ankistrodesmus falcatus, 

Coelastrum microporum, Chlorella vulgaris e Botryococcus 

terribilis com perfil de ácido graxo predominantemente 

saturado, e as Desmodesmus brasiliensis, Pseudokirchneriella 

subcapitata, e Botryococcus braunii majoritariamente 

monoinsaturado. Os mesmos autores inferiram ainda que duas 

espécies Chlamydomonas sp. e Scenedesmus oblíquus 

apresentaram um total de ácidos saturados e monoinsaturados 

em torno de 90%, valor este superior ao encontrado  para a 

Chlamydomonas sp. (D132WC) e as espécies de 

Scenedesmus (D115WC e D125WC) relatadas no presente 

estudo. 

Quando se avalia o teor de TUFA e PUFA das microalgas 

constata-se teores em torno de 40% em algumas cepas, como 

a D76Z, D124WC, D127WC e D173WC. Esses valores são 

extremamente elevados para um biodiesel, visto que estas 

estruturas propiciam susceptibilidade à oxidação e, 

consequentemente, menor tempo de estocagem e problemas 

no funcionamento dos motores, fato que discriminaria estas 

cepas como não potenciais para produção de biodiesel. 

Elevados teores de ésteres poli-insaturados também 

foram observados para microalgas que são relatadas na 

literatura como fontes de matéria-prima potencial para a 

produção de biodiesel, tais como Chlorella vulgaris, Dunaliella 

tetiolecta e Neochloris oleabundans (GOUVEIA e OLIVEIRA, 

2009). Vale ressaltar que essas microalgas podem agregar 

valor ao processo produtivo do biodiesel, caso esses 

compostos forem destinados à indústria farmacêutica ou de 

alimentos. 
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4 CONCLUSÕES  

 

Ao analisar as vinte e cinco espécies isoladas neste 

estudo, constatou-se que todas apresentam significância em 

algum parâmetro analisado. Contudo, para produção de 

biodiesel destacam-se as espécies M84C, D101Z, D115WC, 

D121WC, D132WC e D133WC, por reunirem elevadas taxas de 

crescimento celular, concentração de biomassa e teor de 

ésteres superior à soja. Além de apresentarem uma 

composição de ácidos graxos favoráveis para a produção de 

biodiesel que se adequam às normatizações de qualidade 

especificadas pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis (ANP).  

Pôde-se constatar também a diversidade de espécies de 

microalgas que podem compor uma mesma região. Abrindo 

margem para a exploração mais intensa de novas espécies que 

podem propiciar importantes aplicações industriais. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AHMAD, A. L.; YASIN, N. H. M.; DEREK, C. J. C.; LIM, J. K. Microalgae as 
a sustainable energy source for biodiesel production: a review. Renewable 
& Sustainable Energy Reviews, v.15, p.584–593, 2011.  
AMARO, H.M.; GUEDES, A.C.; MALCATA, F.X. Advances and 
perspectives in using microalgae to produce biodiesel. Applied Energy, 
v.88, n.10, p.3402-3410, 2011. 
BEHZADI, S.; FARID, M. M. Review: examining the use of different 
feedstock for the production of biodiesel. Journal of Chemical & 
Engineering Data, v.2, p.480–486, 2007. 
DABDOUB, M.J.; BRONZEL, J.L.; RAMPIN, M.A. Biodiesel: visão crítica do 
status atual e perspectivas na academia e na indústria. Química Nova, 
v.32, n.3, p.776-792, 2009. 
DEMIRBAS, A.; DEMIRBAS, M.F. Importance of algae oil as a source of 
biodiesel. Energy Conversion and Management, v.52, p.163–170, 2011. 



CULTIVO DE MICROALGAS ISOLADAS DO NORDESTE BRASILEIRO PARA 
FINS DE PRODUÇÃO DE ENERGIA 

164 
 

FOGG, G.E.; THAKE, B. Algae Cultures and Phytoplankton Ecology. third 
ed. The University of Winsconsins Press Ltd., London, 1987. 
GHOSH, A.; KHANRA, S.; MONDAL, M.; HALDER, G.; TIWARI, O. N.; 
SAINI, S.; BHOWMICK, T. K.; GAYEN, K. Progress toward isolation of 
strains and genetically engineered strains of microalgae for production of 
biofuel and other value added chemicals. Energy Conversion and 
Management, v. 113, p. 104-118, 2016. 
GOUVEIA, L.; OLIVEIRA, A. C. Microalgae as raw material for biofuels 
production. Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, v. 
36, p. 269-274, 2009. 
GRIFFITHS, M.J.; HARRISON, S.T.L. Lipid productivity as a key 
characteristic for choosing algal species for biodiesel production. J. Appl. 
Phycol, v.21, p.493-507, 2009. 
GUILLARD, R. R. L.; LORENZEN, C. J. Yellow-green algae with 
chlorophyllidc. Journal of Phycology, v.8, p.10-14, 1972. 
HU, Q.; SOMMERFELD, M.; JARVIS, E.; GHIRARDI, M.; POSEWITZ, M.; 
SEIBERT, M.; DARZINS, A. Microalgal triacylglycerols as feedstocks for 
biofuel production: Perspectives and advances. Plant Journal, v.54, 
p.621–639, 2008. 
JI, F.; HAO, R.; LIU, Y.; LI, G.; ZHOU, Y.; DONG, R. Isolation of a novel 
microalgae strain Desmodesmus sp. and optimization of environmental 
factors for its biomass production. Bioresource Technology, v.148, 
p.249−254, 2013. 
LÔBO, I.P.; FERREIRA, S.L.; CRUZ, R.S. Biodiesel: parâmetros de 
qualidade e métodos analíticos. Química Nova, v.32, n.6, p.1596-1608, 
2009. 
LOURENÇO, S.O. Cultivo de Microalgas Marinhas: Princípios e 
Aplicações. São Paulo: Rima, 1 ed, 606 p., 2006. 
MAITY, J. P.; BUNDSCHUH, V.; CHEN, C.; BHATTACHARYA, P. 
Microalgae for third generation biofuel production, mitigation of greenhouse 
gas emissions and wastewater treatment: Present and future perspectives: 
A mini review. Energy, p.1-10, 2014. 
MENEZES, R. S.; LELES, M. I. G.; SOARES, A.T.; FRANCO, P. I. M.; 
ANTONIOSI FILHO, N. R.; SANT´ANNA, C. L.; VIEIRA, A. A. H. Avaliação 
da potencialidade de microalgas dulcícolas como fonte de matéria-prima 
graxa para a produção de biodiesel. Química Nova, v.13, n.1, p.10-15, 
2013. 
MENEZES, R. S.; SOARES, A. T.; LOPES, R. G.; MAGNOTTI, C.; 
DERNER, R. B.; MORI, C. C.; VIEIRA, A. A. H.; ANTONIOSI FILHO, N. R. 
Evaluation of fatty acid composition of the microalgae Choricystis minor var. 
minor according to two different nutrient feeding strategies. Journal of 
Renewable and Sustainable Energy, v. 7, p. 043117, 2015.   



CULTIVO DE MICROALGAS ISOLADAS DO NORDESTE BRASILEIRO PARA 
FINS DE PRODUÇÃO DE ENERGIA 

165 
 

NASCIMENTO, I.; MARQUES, S.; CABANELAS, I.; PEREIRA, S.; 
DRUZIAN, J.; SOUZA, C.; VICH, D.; CARVALHO, G.; NASCIMENTO, M. 
Screening microalgae strains for biodiesel production: lipid productivity and 
estimation of fuel quality based on fatty acids profiles as selective criteria. 
BioEnergy Research, v.6, p.1–13, 2013. 
NEJAT, P.; JOMEHZADEH, F.; TAHERI, M.M.; GOHARI, M.; MAJID, 
M.Z.A. A global review of energy consumption, CO2 emissions and policy in 
the residential sector (with an overview of the top ten CO2 emitting 
countries). Renewable and Sustainable Energy Reviews, v.43, p.843-
862, 2015. 
PARK, J. Y.; KIM, D. K.; LEE, J. P.; PARK, S. C.; KIM, Y. J.; LEE, J. S. 
Blending effects of biodiesels on oxidation stability and low temperature 
flow properties. Bioresource technology, v.99, n.5, p.1196-1203, 2008. 
PEREIRA, H.; BARREIRA, L.; CUSTÓDIO, L.; ALROKAYAN, S.; 
MOUFFOUK, F.; VARELA, J.; ABU-SALAH, K..; BEN-HAMADOU, R. 
Isolation and fatty acid profile of selected microalgae strains from the Red 
Sea for biofuel production. Energies, v.6, n.6, p.2773–2783, 2013. 
PERIN, G.F.; SCHLOSSER, J.F.; DE FARIAS, M.S.; ESTRADA, J.S.; 
TREICHEL, H.; GALON, L. Emissões de motor agrícola com o uso de 
diferentes tipos de diesel e concentrações de biodiesel na mistura 
combustível. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.50, n.12, p.1168-1176, 
2015. 
ROLEDA, M. Y.; SLOCOMBE, S. P.; LEAKEY, R. J.; DAY, J. G.; BELL, E. 
M.; STANLEY, M. S. Effects of temperature and nutrient regimes on 
biomass and lipid production by six oleaginous microalgae in batch culture 
employing a two-phase cultivation strategy. Bioresource Technology, 
v.129, p.439–449, 2013. 
SCOTT, S. A.; DAVEY, M. P.; DENNIS, J. S.; HORST, I.; HOWE, C. J.; 
LEA-SMITH, D. J.; SMITH, A. G. Biodiesel from algae: challenge and 
prospects. Current Opinion in Biotechnology, v.21, p.277–286, 2010. 
SHEEHAN, J.; DUNAHAY, T.; BENEMANN, J.; ROESSLER, P. A look back 
at the U.S. Department of Energy’s aquatic species program: biodiesel from 
algae. NREL/TP-580-24190, National Renewable Energy Laboratory, USA, 
1998. 
SORANSO, A.M.; GABRIEL FILHO, A.; LOPES, A.; SOUZA, E.G.; 
DABDOB, M.J.; FURLANI, C.E.A.; CAMARA, F.T.; Desempenho dinâmico 
de um trator agrícola utilizando biodiesel destilado de óleo residual. 
Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.12, n.5, p.553, 
2008. 
SYDNEY, E. B.; DA SILVA, T.E.; TOKARSKI, A.; NOVAK, A.C.; DE 
CARVALHO, J.C.; WOICIECOHWSKI, A.L.; SOCCOL, C.R. Screening of 
microalgae with potential for biodiesel production and nutrient removal from 
treated domestic sewage. Applied Energy, v. 88, n.10, p.3291-3294, 2011. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/09581669


CULTIVO DE MICROALGAS ISOLADAS DO NORDESTE BRASILEIRO PARA 
FINS DE PRODUÇÃO DE ENERGIA 

166 
 

WALNE, P. R. Studies on the food values of nineteen genera of algae to 
juvenile bivalves of the genera Ostrea, Crassostrea, Mercenaria and 
Mytilus. Minist. Agric. Fish. & Food, London. v. 25, n. 5, p.62, 1970. 
WIJFFELS, R. H.; BARBOSA, M. J. An outlook on microalgal biofuels. 
Science, v.329, p.796–799, 2010. 
WIJFFELS, R. H.; BARBOSA, M. J. An outlook on microalgal biofuels. 
Science, v.329, p.796–799, 2010. 
XU, Z.B.; YAN, X.J.; PEI, L.Q.; LUO, Q.J.; XU, J.L. Changes in fatty acids 
and sterols during batch growth of Pavlova viridis in photobioreactor. J 
Appl Phycol, v.20, p.237–243, 2008. 
YAO, L.; GERDE, J. A.; LEE, S. L.; WANG, T.; HARRATA, K. A. Microalgae 
lipid characterization. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v.63, 
p.1773-1787, 2015.  
ZARROUK, C. Contribution a l'etuded'unecyanophycee: influence de divers 
facteurs physiques etchimiquessur la croissance et la photosynthese de 
Spirulina maxima (Setch et Gardner) Geitler. Theises. Faculty of 
Science.Universite des Paris; 1966. 



 

167 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELHORAMENTO 

GENÉTICO 



PROPRIEDADES FÍSICAS DE SEMENTES DE ROMÃ EM DIFERENTES TEORES 
DE ÁGUA 

168 
 

CAPÍTULO 10 

PROPRIEDADES FÍSICAS DE SEMENTES DE ROMÃ EM 
DIFERENTES TEORES DE ÁGUA 

 
Luzia Marcia de Melo SILVA 1 

1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola – UFCG e Professora 

do Instituto Federal de Alagoas 

dluziamarcia@yahoo.com 

RESUMO: A qualidade da semente é definida como sendo o 
somatório de todos os atributos genéticos, físicos, fisiológicos e 
sanitários, os quais influenciam a capacidade de originar 
plantas de alta capacidade produtiva. Dessa forma as 
características físicas tais como tamanho e forma são de 
grande interesse para o controle e automação de equipamentos 
visando melhorar a qualidade do produto, agregando valor 
econômico e consequentemente reduzindo custos com mão de 
obra e tempo de operação no processamento e pós-colheita. O 
presente trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o efeito 
da variação do teor de água nas propriedades físicas das 
sementes de romã, ajustando o modelo matemático linear aos 
valores experimentais em função do teor de água. Os 
resultados permitiram concluir que o comprimento, a largura e 
a espessura das sementes de romã aumentam com o 
acréscimo do teor de água; o modelo linear representa 
satisfatoriamente as propriedades físicas das sementes de 
romã; a porosidade das sementes de romã diminui com a 
redução do teor de água e os valores da esfericidade aumentam 
linearmente com o acréscimo teor de água. 
Palavras-chave: Punica granatum L. Forma. Modelo 

matemático. 

1 INTRODUÇÃO 
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A determinação de propriedades físicas das sementes 

possui relevância em diversas etapas do processo de 

beneficiamento, como o dimensionamento de equipamentos e 

sistemas para colheita, manuseio, transporte, secagem e 

armazenamento (NIKOOBIN et al., 2009; ISIK & ISIK, 2008; 

KARABABA, 2006). Tal importância é evidenciada ao se 

analisar os trabalhos desenvolvidos na literatura recente, para 

diversos produtos agrícolas, como grão-de-bico (NIKOOBIN et 

al., 2009), trigo (KARIMI et al., 2009) sementes de niger 

(SOLOMON & ZEWDU, 2009). 

A Punica granatum L. (Punicaceae) é um arbusto ou 

pequena árvore nativa da Ásia e tem sido usada como 

adstringente, hemostática, antidiabética, anti-helmíntica e 

antidiarréica. É popularmente conhecida no Brasil como “romã” 

e seus frutos são usados no tratamento de infecções de 

garganta, rouquidão e febre. Pode também ser utilizada como 

anti-séptico e antiviral em processos inflamatórios da mucosa 

oral e contra herpes genital. Além disso, a casca do caule é 

também usada como vermífugo. O fruto (pericarpo) é rico em 

taninos hidrolisáveis, como a punicalagina, punicalina e ácido 

elágico. Também contém antocianosídeos, como 3-glucosídeos 

e 3-5, digluconosídeos de delfinidina, cianidina e pelargonidina. 

Além disso, contém ácidos orgânicos, incluindo ácido ascórbico 

e cítrico (CATÃO et al., 2006). 

A romã (Punica granatum L.) é considerada uma 

excelente árvore para o cultivo em zonas áridas ou semi-áridas, 

devido à sua resistência à seca (ERCISLI, 2004). É uma fruta 

antiga com uma história rica em lendas, símbolos, arte, 

medicina e religião. É cultivada principalmente em toda região 

Mediterrânea da Ásia, incluindo Espanha, Turquia, Marrocos, 

Egito, Israel, Tunísia, Arábia Saudita, Irã, Paquistão, 
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Afeganistão, Índia e China. Entre estes países, Índia, Irã, China 

e Turquia são os principais produtores (ERCISLI et al., 2007). 

As características físicas dos produtos agrícolas têm 

valores específicos para as condições que são obtidas e para 

cada espécie de semente. De modo geral, as sementes 

possuem peculiaridades, espécies-específicas, que limitam a 

utilização de suas características físicas sob condições 

diferentes daquelas para as quais foram determinadas. A 

maioria dos estudos, relativos ao beneficiamento e conservação 

de sementes, leva em consideração características como: 

tamanho, forma, porosidade e outras, que estão intimamente 

ligadas ao teor de água da semente, que por sua vez depende 

das condições do ambiente e de sua composição química 

(GAMA, 2011). 

A diminuição no teor de água em se tratando de 

secagem, também chamado de dessorção, ao qual ocorre de 

dentro para fora, pode também ocorrer no sentido inverso, ou 

seja, de fora para dentro no caso do umedecimento, chamado 

de adsorção. Esses processos influenciam diretamente nas 

propriedades físicas das sementes, sendo dependentes da 

pressão de vapor de água no ar e no produto, fator este que se 

deve a propriedade higrocópica da mesma. É a característica 

higroscópica que confere as sementes à propriedade de ganhar 

umidade do ar e a de ceder ou perder umidade para o ar 

(ELIAS, 2007).  

Considerando a importância do assunto, a variabilidade 

existente nas características físicas e a ausência de dados na 

literatura especializada referente a sementes, esse trabalho tem 

como objetivo analisar a forma, volume, massa específica real, 

massa específica aparente, porosidade e esfericidade de 

sementes de romã ao longo do processo de umedecimento e 
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secagem bem como, ajustar modelos matemáticos aos valores 

experimentais, de maneira que representem com fidelidade as 

características físicas das sementes estudadas em função do 

teor de água. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo das características físicas das sementes de 

romã foi conduzido nos Laboratórios de Propriedades Físicas 

e de Sementes do Laboratório de Armazenamento e 

Processamento de Produtos Agrícolas (LAPPA) da Unidade 

Acadêmica de Engenharia Agrícola, da Universidade Federal 

de Campina Grande (UFCG – PB).  

Utilizaram-se sementes (material ainda não padronizado 

pelas Regras para Análise de Sementes) de romã oriundas de 

frutos fisiologicamente maduros, adquiridos na Fazenda Águas 

do Tamanduá, no sertão paraibano de Sousa, PB (cidade que 

está a uma altitude média de 220 metros, com latitude – 06 ° 

45’ 33’’, longitude 38° 13’ 41’’e uma área que abrange 765,0 

km²), coletadas no período de janeiro de 2012. 

O teor de água inicial das sementes foi determinado a 

partir do método padrão da estufa a 105 ± 3 ºC, utilizando 

quatro sub-amostras de 5g de sementes acondicionadas em 

recipientes metálicos, onde permaneceram durante 24 h. Após 

esse período, foram retirados da estufa, tampados 

rapidamente, resfriados em dessecador durante 15 minutos e 

pesados em balança analítica com precisão de 0,0001g, como 

prescrito nas Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 

2009).  

 Após a determinação do teor de água inicial, sementes 

de romã foram secas ou umedecidas até que atingissem os 
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teores de água estabelecidos para os diferentes ensaios das 

características físicas (6, 9, 12, e 15% b.u. ± 0,2%). Como as 

sementes de romã tinham um teor de água inicial de 

aproximadamente 10,6% b.u., foi feita uma secagem para a 

obtenção dos teores de 6 e 9% b.u. e um umedecimento para a 

obtenção dos teores de 12 e 15% b.u. 

A determinação da massa de mil sementes foi realizada 

através da pesagem de lotes de 1000 unidades de sementes 

de romã, as quais tiveram a biomassa fresca determinada 

através da pesagem em balança semi-analítica (Mod. BS 

3000A). Para cada nível de teor de água avaliado realizaram-

se determinações das dimensões referentes ao comprimento 

(a), largura (b) e espessura (c) de 30 sementes de romã 

escolhidas aleatoriamente, as quais foram determinadas com 

o auxilio de um paquímetro digital, marca Mitutuyo com 

resolução de 0,01mm. A determinação do volume individual 

das sementes foi realizada pelo método do deslocamento de 

água, em balança analítica, e calculado através da diferença 

entre a massa de fluído deslocado (kg) e a massa específica 

do fluído (kg.m-3).  

A massa específica real das sementes foi determinada 

pelo método do deslocamento de líquidos. A massa específica 

aparente foi determinada pela relação entre a massa de certa 

quantidade do produto e o volume que esta quantidade ocupa 

(volume do recipiente). A porosidade dos grãos foi determinada 

para cada repetição, nos quatro níveis de teor de água, 

utilizando-se a relação entre a massa específica aparente e 

massa específica real. A esfericidade das sementes foi 

determinada com base na média geométrica dos três eixos 

perpendiculares (comprimento, largura e espessura) ao corpo 

em relação ao maior eixo (comprimento). 
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 Os dados obtidos nos procedimentos experimentais 

foram submetidos à análise de regressão, sendo selecionado o 

modelo matemático mais adequado para expressar a relação 

entre as características físicas e o teor de água das sementes 

de romã. Aos dados experimentais de dimensões mutuamente 

perpendiculares, massa individual, volume individual, massa 

especifica real, porosidade e esfericidade foi ajustado o modelo 

matemático linear, utilizando o programa computacional 

STATISTICA, versão 7.0. Utilizou-se como critério para a 

determinação do melhor ajuste das equações aos dados 

experimentais o coeficiente de determinação (R2). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 1 encontram-se os quatro níveis de teor de 

água utilizados no trabalho, expressos em base úmida (Xbu) e a 

massa de mil sementes correspondente a cada nível, expresso 

em gramas. 

Tabela 1. Teor de água das sementes de romã em base úmida 
(Xbu) e massa de mil sementes nos quatro níveis avaliados 

Sementes de Romã 

Teor de água - Xbu (%) 1000 Sementes (g) 

6,17 29,80 
9,03 30,79 

12,10 31,63 
15,09 32,57 

 

Nota-se que houve uma diminuição da massa de mil 

sementes (32,57 a 29,80g) à medida que foi diminuído o teor de 

água das mesmas. A relação linear da massa de mil sementes 

com os teores de água analisados apresentaram coeficiente de 

determinação (R2) variando de 99,91 a 99,98%, 
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respectivamente. Estes resultados encontram concordância 

com Resende et al. (2008) que estudando o efeito da variação 

do teor de água na massa de 1000 grãos de feijão da cultivar 

Vermelho Coimbra, verificaram que com a redução do teor de 

água de 0,45 a 0,11 (b.s.), a massa de 1000 grãos variou de 

0,31 a 0,23 kg.    

 

 Na Figura 1 encontram-se os valores médios dos eixos 

ortogonais característicos (a, b e c) para as sementes de romã 

nos teores de água estudados. Verifica-se a existência de uma 

redução do tamanho das sementes com a diminuição do teor 

de água. A redução do tamanho deve-se ao processo de 

secagem, no qual ocorre a contração das sementes. 

  

Figura 1. Características referentes ao comprimento, largura e 

espessura das sementes de romã em função do teor de água. 
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 Ainda, nota-se à relação linear entre o comprimento, a 

largura e a espessura das sementes com os teores de água que 

apresentam coeficientes de determinação (R2) de 99,98%, 

99,92% e 99,97%. Resultados semelhantes foram encontrados 
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por Oliveira Neto et al. (2010) que estudando as propriedades 

físicas de sementes de feijão (Phaseolus vulgaris L.) variedade 

“emgopa 201 - Ouro”  verificaram que as três dimensões axiais 

(a, b e c) reduziram proporcionalmente com a diminuição do teor 

de água, confirmando os valores obtidos nesse trabalho.  

 Os valores experimentais da massa individual das 

sementes de romã nos teores de água estudados são 

apresentados na Figura 2.  

 

Figura 2. Massa individual das sementes de romã em função 

do teor de água. 
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Os valores variaram entre 0,0262 a 0,0286g na faixa de 

teor de água de 6,17 a 15,09% (b.u.). Observa-se ainda que a 

massa individual das sementes aumenta com a elevação do 

teor de água, comportamento já esperado. 

 Encontram-se, na Figura 3, os valores referentes ao 

volume individual das sementes em função do teor de água. 
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Pode-se observar que o volume individual aumenta 

linearmente com aumento do teor de água, com valores 

variando entre 0,0421 a 0,0458 g.cm³, comportamento este 

semelhante ao encontrado por Gama (2011) ao estudar as 

propriedades físicas de sementes de frutas tropicais.  

 
Figura 3. Volume individual das sementes de romã em função 
do teor de água. 

 
   

 Marcos Filho (2005) relata que as partes das sementes 

embebem-se em velocidades distintas, ocorrendo maior 

absorção pelo eixo embrionário, onde acontecem intensas 

divisões celulares. O volume do eixo embrionário e a 

composição química dos tecidos de reserva determinam maior 

ou menor proporção de absorção de água pela semente. 

 Os valores de massa específica aparente das sementes 

de romã variaram de 0,4134 a 0,4175g.cm-³ e os de massa 

específica real (Figura 4) de 0,6279 a 0,6351g.cm-³ para uma 

faixa de teor de água entre 6,17 e 15,09%. Observa-se um 

decréscimo da massa específica aparente e real e com a 

diminuição do teor de água cujos coeficientes de determinação 
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foram de 98,27 e 93,84%. Em estudos realizados por Goneli et 

al. (2008), utilizando sementes de mamona (Ricinus communis 

L.) verificou-se um decréscimo da massa específica aparente 

com a redução do teor de água, os quais encontram 

concordância com os resultados obtidos nesse trabalho. 

Figura 4. Massa específica real das sementes de romã em 
função do teor de água. 

 
 

Os valores médios da porosidade em função do teor de 

água estão expressos na Figura 5. 
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Figura 5. Porosidade das sementes de romã em função do teor 
de água. 

 
 A porosidade apresentou, para as sementes de romã, 

valores entre 31,87 a 32,59% na faixa de teor de água 

estudada. Gama (2011) também constatou o mesmo 

comportamento linear para a porosidade das sementes de 

frutas tropicais, as quais apresentaram redução dos seus 

valores com a diminuição do teor de água, com porosidade da 

massa de sementes de cajá variando entre 68,54 a 77,61% 

para faixa de teor de água de 5,2 a 62,9% (b.u.); na massa de 

sementes de graviola os valores variaram entre 63,82 a 73,91% 

para faixa de teor de água de 44,26 a 63,27% (b.u.); na massa 

de sementes de tamarindo os valores variaram entre 50,24 a 

54,78% para faixa de teor de água de 11,5 a 15,89% (b.u.) e na 

massa de sementes de umbu os valores variaram entre 63,41 

a 86,40% para faixa de teor de água de 25,37 a 56,38% (b.u.). 

 De acordo com Melo et al. (2007) a variação da 

porosidade com o teor de água é uma característica intrínseca 

de cada produto, aumentando ou diminuindo como o aumento 

do teor de água, devido a  textura e a composição do material 
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que constitui a casca deste produto, fato este que pode ser 

constatado nesse estudo. Todavia, a relação da porosidade 

com o teor de água é sempre linear. 

 Os valores experimentais da esfericidade das sementes 

de romã em função do teor de água (b.u.) são apresentados na 

Figura 6.  

 Os valores da esfericidade das sementes de romã 

variaram entre 43,10 a 50,78% para a faixa de teor de água 

estudada, com coeficiente de determinação de 99,84%. Estes 

resultados encontram concordância com os valores 

apresentados por Gama (2011), com o comportamento 

semelhante às sementes de graviola e umbu observando um 

aumento da esfericidade com o aumento do teor de água. 

 

Figura 6. Esfericidade das sementes de romã em função do 

teor de água. 

 
  

 Esfericidade

φ = 38,0995 + 0,8527 X

R2 = 0,9984
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Teor de água (% base úmida)

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

E
sf

er
ic

id
ad

e 
(%

)

6A

Sementes de romã



PROPRIEDADES FÍSICAS DE SEMENTES DE ROMÃ EM DIFERENTES TEORES 
DE ÁGUA 

180 
 

4 CONCLUSÕES  

 

O comprimento, a largura e a espessura das sementes 

de romã aumentam com o acréscimo do teor de água. A 

porosidade da massa de sementes apresenta um decréscimo 

linear dos seus valores com a redução do teor de água e os 

valores da esfericidade aumentam linearmente com o 

acréscimo teor de água. O modelo linear representa 

satisfatoriamente as propriedades físicas das sementes. 
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RESUMO: As infecções multirresistentes são tratadas de modo 
frequente em estudos científicos, com focos diversos sendo 
incluídas em um contexto multiprofissional na saúde atingindo 
questões assistenciais e econômicas, visto que aumentam o 
risco aos pacientes internos nas unidades, assim como seu 
tempo de permanência gerando maiores custos hospitalares. O 
quadro de resistência é facilitado principalmente por fatores 
como a prescrição incorreta de antimicrobianos, o uso 
indiscriminado dos mesmos e a falta de acompanhamento 
farmacoterapêutico destes pacientes, já que os microrganismos 
possuem diversos mecanismos de desenvolvimento de 
resistência, somando-se a isto a contaminação cruzada nas 
unidades de saúde e por vezes a negligência e a falta de 
conhecimento e treinamento destes profissionais. Dos 
principais microrganismos envolvidos neste quadro chama a 
atenção a alta prevalência da Escherichia coli, enterobactéria 
gram negativa de caráter oportunista que contribui para a 
instalação de infecções nosocomiais e de elevada morbi-
mortalidade, além de estar presente no trato gastrintestinal dos 
seres humanos possibilitando a auto-infecção. A partir de testes 
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in vitro sobre cepas clínicas deste microrganismo utilizando-se 
de extratos naturais o presente estudo pretende avaliar a sua 
atividade antimicrobiana de modo comparativo verificando 
assim a possibilidade de indicar tais compostos como 
potenciais usos na terapia partindo do pré-suposto de que 
assim como os vegetais usam tais componentes como defesa 
contra ameaças diversas, estes possam apresentar atividade 
satisfatória contra infecções. 
Palavras-chave:. Infecção Hospitalar. Multirresistência 

Bacteriana. Produtos Naturais. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A multirresistência bacteriana possui destaque contínuo 

dentro do contexto de infecção hospitalar e impacta diretamente 

na saúde pública tanto a nível assistencial quanto a nível 

econômico, sendo assim levanta um interesse multiprofissional 

acerca da temática que está em constante mudança quando se 

leva em consideração os riscos que oferece e a deficiência em 

fornecer alternativas inovadoras em seu combate e que sejam 

de uso seguro, tendo em vista a situação imunocomprometida 

que geralmente acompanha os pacientes que têm quadro de 

multirresistência instalado conforme citado por Parussolo et al. 

(2014). 

Estudos recentes indicam que a contaminação cruzada 

advinda da higienização incorreta por parte dos profissionais da 

saúde, sobretudo das mãos, persiste como uma das principais 

vias de disseminação bacteriana nas unidades de saúde. Neste 

caso, as comissões internas de controle de infecção hospitalar 

(CCIH) dentro de sua agenda, devem estabelecer protocolos e 

prestar informações a estes profissionais de modo a contribuir 

com a minimização desta conduta (SOUZA et al. 2013). 
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Outra questão aliada à problemática descrita é o uso 

indiscriminado dos antimicrobianos e a automedicação, além da 

não adesão ao tratamento. Apesar das restrições impostas pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e de 

regulamentações próprias impostas aos antimicrobianos, 

controle que se intensificou com a RDC de número 20 do ano 

de 2011, ainda se faz permanentemente necessária a educação 

em saúde para promover o uso racional de medicamentos, além 

do acompanhamento farmacoterapêutico eficiente visando a 

segurança do paciente e minimização da prevalência das 

infecções por microrganismos multirresistentes (NOVARETTI; 

AQUINO; PISCOPO, 2014). 

A Escherichia coli é uma bactéria bacilar gram negativa 

que é comumente encontrada no trato gastrintestinal baixo do 

ser humano e segundo Rogers et al. (2010) é um comum 

patógeno do trato urinário, além de muito presente em quadros 

de bacteremia e septicemia, amplamente disseminada no 

ambiente hospitalar principalmente por contaminação cruzada. 

Sendo considerada já comum a apresentação de resistência a 

múltiplos fármacos deste microrganismo que possui como 

principal mecanismo de resistência o carreamento de DNA 

plasmidial. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

cerca de 80% da população dos países em desenvolvimento é 

adepta do uso de práticas tradicionais na atenção à saúde, 

fazendo parte destas o uso de plantas medicinais. Os produtos 

naturais em sua grande maioria trazem consigo um significado 

cultural, visto que fazem parte dos saberes populares que 

atravessam gerações e nas últimas décadas tem tomado 

proporções maiores no sentido de serem acopladas a estudos 

científicos que comprovem sua eficiência e que indiquem seu 
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potencial tóxico, de modo a contribuir com a recuperação da 

saúde atentendo aos padrões de segurança (ROSA; CÂMARA; 

BÉRIA, 2011). 

Dentro desta problemática segundo revisão e estudo de 

campo, a enterobactéria Escherichia coli, frequentemente 

disseminada no ambiente hospitalar e envolvida em diversas 

infecções nosocomiais (DERELI et al. 2012), se caracteriza 

como um desafio à saúde pública ao incorrer em resistência a 

múltiplos fármacos. Desta forma, o presente estudo espera 

avaliar a atividade antimicrobiana de quatro extratos naturais 

frente a este microrganismo que perpetua-se como um dos 

mais prevalentes em infecção hospitalar com característica 

multirresistente. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo descritivo, de corte transversal e 

de caráter exploratório que utilizou técnica de seleção de 

amostra convencional e foi estruturado em três etapas: (1) 

levantamento epidemiológico em CCIH de hospital de grande 

porte em Pernambuco mediante autorização de carta de 

anuência da mesma, onde identificou-se a enterobactéria 

Escherichia coli como a mais prevalente em infecções 

multirresistentes no período recente (anos de 2015 e 2016) com 

cruzamento de dados em pesquisa bibliográfica que confimou 

a alta frequência deste patógeno nas infecções hospitalares 

multirresistentes nos últimos dez anos. Tendo nesta etapa, sido 

selecionadas aleatoriamente cinco amostras de pacientes 

distintos, cujos nomes foram suprimidos por questões éticas, 

para os testes da terceira etapa descrita a seguir.  (2) extração 

dos compostos naturais com técnica de arraste de vapor em 
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extrator de clevenger para extração de óleos essenciais de 

Citrus sinensis (Laranja) e Syzygium aromaticum (Cravo), onde 

foram pesados para ambos 500g de material vegetal e 

submetido a trituração, acrescido de 1000 mL de água 

destilada, obtendo-se do primeiro 100 mL de solução aquosa 

com o extrato e no segundo 10 mL de óleo bruto. Já os demais 

passaram por decocção a frio com etanol como solvente para 

extração de taninos de Vitis labrusca (uva roxa) e de 

Anacardium orcidentale (Caju roxo), sendo 500g de material 

vegetal obtido após secagem em estufa por 24 horas a 60ºC do 

primeiro em 1000 mL de etanol absoluto, de onde obteve-se 

após remoção do solvente no rotaevaporador por 

aproximadamente três horas, 10 mL de extrato bruto e do 

segundo foram usados 300g de material vegetal igualmente 

seco, com o mesmo solvente de mesma quantidade, obtendo-

se um total de 30 mL de extrato, sendo ambas as vidrarias 

embaladas em papel alumínio para preservar a composição dos 

extratos, visto que são de fácil oxidação. Considere-se para fins 

da pesquisa que foi utilizado o extrato bruto de cada um dos 

compostos naturais supracitados, sem mensuração de 

concentração, visto que o interesse desta etapa da pesquisa é 

indicar se há ou não a atividade antimicrobiana dos compsotos 

supracitados, confirmando a sua aplicação na medicina 

popular, porém agora com embasamento não apenas empírico 

que passa por gerações, mas também critérios científicos de 

comprovação de que estes compostos apresentam a atividade 

esperada. 
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Figura 1: Extração de óleos essenciais em extrator de 
clevenger. 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2016 

 

Figura 2: Extração de Taninos em rotaevaporador. 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2016 
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Tabela 1. Procedimentos de Extração 

Variáveis  
Material 
vegetal 

(g) 

Solvente 
(mL) 

Tempo de 
extração 

(min) 

Extrato 
final (mL) 

Syzygium aromaticum 500 1000 60 100 

Vitis labrusca 500 1000 180 10 

Anacardium orcidentale 300 1000 180 30 

Citrus sinensis 500 1000 120 10 

Fonte: Pesquisa direta. 2016 
 

(3) Testes efetuados em método de antibiograma com 

discos de papel filtro impregnados com cada um dos extratos 

separadamente e aplicados sobre placas semeadas em 

entapetamento com colônias das amostras obtidas diluídas a 

0,5 de acordo com a escala de Mc Farland (1,5 x 108 UFC/mL) 

e incubadas a 36ºC por 24 horas. E além deste método utilizou-

se também, de forma a aumentar margem de segurança nos 

resultados, um método de borrrifamento para identificação de 

inibição ao longo de um período de 48H. Desta forma, as 

amostras foram diluídas da mesma forma citada e semeadas e 

porteriormente a isto receberam jatos com o extrato e observou-

se alterações a cada 12H passadas da exposição ao mesmo e 

a partir da visualização foi verificado se houve ou não 

crescimento de colônias bacterianas no período. Todas as 

amostras, incluindo a cepa padrão, foram semeadas em 

duplicata em meio ágar Muller Hinton. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Passado o período de incubação verificou-se a formação 

e as dimensões dos halos de inibição, quando ocorrentes e 

traçou-se uma média entre estes para identificar a presença ou 
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não de atividade antimicrobiana frente as cepas clínicas de 

Escherichia coli, bactéria bacilar gram negativa cujo mecanismo 

de resistência principal é a mutação enzimática. Cada amostra 

foi semeada em duplicata e além dos semeios das amostras 

clínicas, também foram efetuados semeio de uma cepa padrão 

para comparação entre os resultados e para aumentar a 

margem de segurança destes. 

O Syzygium aromaticum (cravo-da-índia), especiaria de 

uso milenar, utilizada desde a culinária até a procedimentos 

odontológicos apresenta forte ação antisséptica devido a 

presença de um de seus principais componentes, o Eugenol, 

óleo essencial aromático de mecanismo de ação ainda não 

totalmente elucidado (ATAWODI et al, 2011). Frente às cepas 

de Escherichia coli testadas verificou-se halos de baixa 

significância já que ficaram muito abaixo do esperado visto que 

o resultado obtido com a mesma técnica com uma cepa padrão 

do microrganismo que chegou a halos de 10 mm.  

 

Figura 3. Extrato bruto de Syzygium aromaticum 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2016. 
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Ricos em taninos a Vitis labrusca (uva roxa) e o 

Anacardium orcidentale (caju roxo) devem apresentar 

características além de antimicrobianas, cicatrizantes e 

reparativas. O mecanimo de ação dos taninos em combate à 

infecção microbiana se dá por sua capacidade de se 

complexarem tanto com proteínas essenciais à bactéria, quanto 

à componentes da parede celular e a íons metálicos 

necessários ao metabolismo agindo assim como bactericida e 

também bacteriostático (LOGUERCIO et al, 2005).  

 

Figura 4. Extrato bruto de Vitis labrusca 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2016. 

 

Nos testes efetuados verificou-se halos com média de 

20,8 mm para o extrato de Vitis labrusca comparado com a 

aplicação em cepa padrão foi verificado certa proximidade 
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tendo apresentado este 25 mm. Já o extrato de Anacardium 

orcidentale apresentou resistência em todas as amostras 

clínicas, tendo a cepa padrão demonstrado sensibilidade com 

halo de 15 mm. 

 

Figura 5. Extrato bruto de Anacardium orcidentale  

 
Fonte: Pesquisa direta. 2016. 

 

Por fim, o extrato de Citrus sinensis rico em D-limoneno, 

um terpenóide de larga utilização na indústria farmacêutica para 

a produção de flavorizantes apresentou atividade 

antimicrobiana com formação de halos inibitórios de 10 mm a 

16 mm, sendo o maior valor equivalente também àquele obtido 

no semeio com cepa padrão do microrganismo. Tendo este 

extrato tido o melhor resultado quando borrifado sobre o semeio 

bacteriano. 
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Tabela 2. Halos inibitórios de extratos naturais em E. coli 

Variáveis  
Syzygium 

aromaticum 
Vitis 

labrusca 
Anacardium 
orcidentale 

Citrus 
sinensis 

Cepa padrão 10 mm 25 mm 15 mm 16 mm 

Cepa clínica – Paciente 1 2 mm 20  mm Resistente 10 mm 

Cepa clínica – Paciente 2 4 mm 22 mm Resistente 12 mm 

Cepa clínica – Paciente 3 2,5 mm 22,5 mm Resistente 10,5 mm 

Cepa clínica – Paciente 4 2,5 mm 20 mm Resistente 10,5 mm 

Cepa clínica – Paciente 5 5 mm 19,5 mm Resistente 10 mm 

Fonte: Pesquisa direta. 2016 

 

Tabela 3. Medidas de variância  

Variáveis  Média Variância 
Desvio 
Padrão 

Syzygium aromaticum 3,2 mm 1,26 1,12 

Vitis labrusca 20,8 mm 1,46 1,2 

Anacardium orcidentale 0 mm - - 

Citrus sinensis 10,6 0,54 0,7 

Fonte: Pesquisa direta. 2016 

 

Figura 3. Antibiograma Anacardium orcidentale sobre cepa 

padrão de E.coli 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2016 (microrganismo padrão ATCC8739). 
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Figura 4. Antibiograma Anacardium orcidentale sobre cepa 

clínica de E.coli 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2016. 

 

Figura 5. Antibiograma Vitis labrusca sobre cepa clínica de 

E.coli 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2016. 

 

Figura 6. Antibiograma Syzygium aromaticum sobre cepa 

clínica de E.coli 
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Fonte: Pesquisa direta. 2016. 

 

Figura 7. Antibiograma Citrus sinensis sobre cepa clínica de 

E.coli 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2016 

 

 Além dos testes citados ainda foram efetuados testes de 

inibição por borrifamento, sendo as colônias diluídas a 0,5 na 

escala Mc Farland e semeadas em entapetamento da mesma 

forma em duplicata sendo desta vez expostas a jato do extrato 

para visualização de inibição e feita a incubação na estufa a 

36ºC desta vez por 48 horas. Dos quatro compostos, inibiram 

completamente o crescimento bacteriano o extrato de Citrus 

sinensis por 24 horas e por 12 horas o extrato de Vitis labrusca 
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que inibiu ainda de forma parcial o crescimento bacteriano por 

mais 12 horas, resultado também apresentado pelo extrato de 

Citrus sinensis. Sendo observado uma leve inibição nos demais 

extratos nas primeiras 12 horas em comparação com as placas 

semeadas sem exposição aos extratos. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

A variação observada nos halos de inibição de cada 

composto pode ser explicada pelo fato de que cada 

microrganismo responde de forma diferente, visto que sofrem 

mutações de acordo com cada tratamento efetuado 

previamente. Excetuando-se a situação de resistência ocorrida 

referente ao extrato de Anacardium orcidentale fica evidenciado 

que compostos naturais possuem potencial para uso contra 

infecções bacterianas, sobretudo àquelas que ainda não 

possuem quadro de resistência a múltiplos fármacos, podendo 

estes, inclusive, serem testados para uso em terapias prévias à 

antibioticoterapia propriamente dita em infecções simples, 

evitando assim o desenvolvimento do quadro de resistência. 

Deste modo, sugerem-se novas pesquisas que apliquem testes 

farmacotécnicos e toxicológicos a estes e outros compostos 

naturais, além da determinação de concentração mínima 

inibitória, necessários para garantir sua segurança e efeito e 

testes in vivo para garantia e acompanhamento de resposta. 

Sugere-se ainda a coleta de uma quantidade maior de amostras 

clínicas de modo a mensurar uma população maior de 

microrganismos e estabelecer um padrão referentes a cepas de 

E.coli, já que é uma bactéria de disseminação mundial 

altamente patogênica. 
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RESUMO:  A infecção do trato urinário é uma das doenças 
infecciosas que mais acomete a população em todas as faixas 
etárias com maior frequência nas pessoas do sexo feminino do 
que o masculino. Devido a prevalência e o impacto causado 
pela infecção do trato urinário resolveu-se desenvolver esta 
pesquisa para uma melhor compreensão da doença no 
município, com a finalidade de levar um conhecimento mais 
eficiente sobre este assunto a população e aos profissionais de 
saúde. O estudo teve como objetivo realizar a caracterização 
epidemiológica das bactérias causadoras de Infecção do Trato 
Urinário (ITU) na cidade de Cajazeiras – PB e avaliar o perfil de 
sensibilidade das cepas isoladas diante dos antibióticos 
comerciais. Para isso, foram analisados laudos microbiológicos 
de uroculturas e Teste de Sensibilidade a Antimicrobianos das 
bactérias isoladas das culturas positivas. Observamos que, do 
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total das amostras analisadas, 266 culturas, 27,1% foram 
positivas, e que o gênero feminino foi o que mais realizou 
urocultura, sendo responsável por 87,21% do total. Entretanto, 
o sexo masculino foi o que apresentou maior índice de 
positividade, com 29,41%, enquanto o de sexo feminino foi 
26,41%. Com relação aos micro-organismos isolados, a 
Escherichia coli foi o mais frequente, seguido por 
Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa, onde os 
mesmos apresentam uma sensibilidade variada frente aos 
antimicrobianos testados. 
Palavras-chave: Infecção do Trato Urinário. Sensibilidade. 
Uropatógenos. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A infecção do trato urinário (ITU) é uma das doenças 

infecciosas que mais acomete a população em todas as faixas 

etárias com maior frequência nas pessoas do sexo feminino do 

que o masculino. Esta maior incidência em mulheres, é 

justificada por questões anatômicas, sendo o principal curso da 

contaminação a via ascendente. Geralmente ocorre um pico em 

mulheres adultas devido o início da atividade sexual, na 

gestação e menopausa, indicando que cerca de 50% a 80% das 

mulheres terão ao menos um episódio de ITU na vida e 15%, 

ao menos uma ao ano. (SACOMANI et al., 2012) 

Segundo Figueiredo (2010), a infecção urinária pode ser 

elucidada como colonização bacteriana da urina, que vai 

ocasionar em uma infecção do aparelho urinário, podendo 

acometer estruturas vizinhas, como próstata, salientando que a 
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uretra é uma exceção, por a mesma ser colonizada por os 

lactobacilos e as neisserias com flora normal. 

Lucchetti (2005) afirma que infecções do trato urinário 

(ITU) estão presentes no grupo dos quatro tipos mais 

frequentes de infecções hospitalares, que se caracteriza pela 

“invasão” de microrganismos em qualquer tecido da via urinária.  

 Embora mais comum em mulheres, a incidência de ITU 

aumenta entre homens acima de 50 anos devido a obstrução 

ao fluxo urinário que é o prostatismo no homem, sendo uma 

ocorrência de hipertrofia prostática benigna ou carcinoma de 

próstata que irá desencadear um consequente esvaziamento 

vesical incompleto. (RORIZ-FILHO; VILAR, 2010) 

 A infecção do trato urinário ocorre nos homens que 

possuem mais de 50 anos, com isso a glândula prostática pode 

aumentar de volume e bloquear o fluxo de urina a partir da 

bexiga, esta situação é conhecida por hiperplasia benigna da 

próstata e pode impedir que a bexiga se esvazie 

completamente, o que aumenta a possibilidade das bactérias 

proliferarem e desencadearem uma infecção. (FERREIRA, 

2013) 

 Estudos mostram que pelo menos 5% das mulheres, 5 a 

18 anos já expuseram uma ITU. Na adolescência alterações 

hormonais cultivam a colonização vaginal por bactérias 

nefrogênicas, que migram para a área periuretral, podendo 

elevar-se pelo trato urinário causando ITU (GROSSMAN; 

CARONI, 2009). 

 O sexo mais fragilizado para a ocorrência de infecção 

urinária é o feminino. A contaminação da infecção se dá por via 
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ascendente, cominando com esse fator a amplitude anatômica 

da uretra feminina e a sua proximidade entre a vagina e o ânus 

característica da genitália feminina (RORIZ-FILHO; et al, 2010). 

 O espectro dos agentes etiológicos é semelhante tanto 

nas infecções do trato urinário baixo (cistite) como nas do trato 

urinário alto (pielonefrite), sendo os mais frequentes 

Enterobacteriaceae como a Escherichia coli (70% a 90%), 

Proteus mirabilis ou Klebsiella sp, outras bactérias gram-

positivas como Staphylococcus saprophyticus e Enterococcus 

faecalis são responsáveis pelo restante das infecções. 

(FERREIRA, 2014) 

 As principais manifestações clínicas da doença são: a 

disúria, polaquiúria, urgência miccional, alterações na cor e no 

cheiro, dificuldade de iniciar a micção, hematúria, dor na parte 

inferior do abdomen, calafrios, dor lombar, náuseas e vômitos; 

a febre só costuma surgir nos casos de pielonefrite. Na cistite a 

febre é rara e geralmente abaixo dos 38ºC, sendo a intensidade 

dos sintomas variante entre os indivíduos acometidos (VIEIRA 

NETO, 2003).  

Os fatores de virulência das enterobactérias podem 

apresentar as seguintes estruturas: flagelo (antígeno H) - 

responsável pela motilidade; cápsula (antígeno K) - confere 

resistência à fagocitose; lipopolissacarídeos (antígeno O) - 

determinante antigênico, hemolisina - toxina polipeptídica, que 

provoca lise de hemácias, aerobactina - quelante de ferro 

secretado devido à importância deste no crescimento e divisão 

bacteriana, fímbrias - estruturas responsáveis pela aderência 
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da bactéria ao urotélio e pela transmissão de informação 

genética para outras bactérias através dos plasmídeos.  

Existem dois tipos de fímbrias: a) fímbria tipo I: o receptor 

é a manose ou a proteína de Tamm Horsfall, b) fímbria tipo II: 

liga-se ao grupo sanguíneo P, presente em hemácias e em 

células epiteliais, o receptor é parte de um glicoesfingolípide 

(Gal-Gal), associa-se com pielonefrite (VIEIRA NETO, 2003). 

  

 Para Trabulsi e Alterthum (2004) o principal agente das 

infecções urinaria é a Escherichia coli, bactéria que é 

responsável por 80 a 90% dos casos de infecções urinárias. A 

infecção bacteriana atinge mais as mulheres do que os homens, 

as mulheres sofrem mais devido a curta distância entre o ânus 

e a uretra, por isso as mulheres são mais vulneráveis às 

infecções urinárias. Esse agente invasor é capaz de envolver e 

de se transgredir para dentro das células uroepiteliais. 

Sabe-se da capacidade de bactéria em resistir à ação 

dos medicamentos se tornando assim resistentes e 

ocasionando agravos a vidas das pessoas acometidas. 

Justificando a maioria dos casos devido à presença da 

substância polimérica extracelular (SPE), pois, a mesma 

apresenta patogenicidade devido a sua ação a qual impede a 

ação medicamentosa. 

A infecção urinária quando não é tratada pode ocorrer 

um agravamento da doença e se transformar em uma infecção 

generalizada, resultando na internação hospitalar, e em alguns 

casos pode levar a morte da pessoa acometida por esta 

patologia. É de extrema importância saber qual a bactéria esta 
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causando a infecção porque só depois de saber qual o tipo de 

bactérias é que pode ser feito o tratamento adequado e eficiente 

Diante desse contexto, e visto a prevalência e o impacto 

causado pela infecção do trato urinário, decidiu-se desenvolver 

este projeto visando melhorar o entendimento da patogênese, 

prevenção e tratamento da infecção do trato urinário, a fim de 

levar um conhecimento mais eficiente sobre este assunto a 

população e profissionais de saúde com o propósito de 

possibilitar um melhor estudo a respeito desta temática e 

auxiliar os profissionais da área da saúde para o 

desenvolvimento de práticas de tratamento e orientações 

eficientes para a população acometida com essa infecção.  

Assim, esse estudo teve como objetivo avaliar as 

espécies de maior prevalência e a sensibilidade das bactérias 

causadoras da infecção no trato urinário devido ao uso de 

medicamento indevidos, por meio de pesquisas diretas em 

uroculturas feitas em um laboratório particular da cidade de 

Cajazeiras- Paraíba. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizado um estudo retrospectivo, que avaliou os 

laudos de uroculturas de pacientes, realizadas no período 

compreendido entre janeiro de 2015 a Agosto de 2016. Foram 

incluídos no estudo todos os laudos microbiológicos, positivos 

e negativos, das uroculturas de pacientes atendidas por um 

laboratório de análises clínicas particular com sede na cidade 

de Cajazeiras – PB.  
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Foram consideradas culturas positivas as placas que 

apresentaram contagem de unidades formadoras de colônia 

(UFC) por mililitro (mL) de urina não centrifugada maior ou igual 

a 105 UFC/mL, de acordo com as recomendações do Clinical 

and Laboratory Standards Institute – CLSI (CLSI, 2014).  

Em relação ao padrão de sensibilidade aos 

antimicrobianos, foram analisadas para este estudo todas as 

bactérias onde as culturas deram positivas. Os testes de 

identificação das bactérias isoladas e os perfis de sensibilidade 

frente aos antimicrobianos comerciais foram realizados 

seguindo as recomendações do CLSI (CLSI, 2014).  

Para os Testes de Sensibilidade a Antimicrobianos, 

foram utilizados os antibióticos comercias: amicacina, ácido 

nalidíxico, ácido pipemídico, ampicilina, amoxilina / ác. 

clavulônico, cefalexina, ceftriaxona, clorafenicol, eritromicina, 

impinem, gentamicina, norfoloxacino, nitrofurantoína, 

claritromicina, sulfametoxazol/trimetropima, tetraciclina, 

vancomicina, penicilina G, azitromicina, cefalotoina, cefoxitina, 

ciprofloxacina e ácido naftenico. 

Os dados foram tabulados no programa Microsoft Excel 

2013 e a análise dos resultados foi realizada por estatística 

simples, utilizando frequência e porcentagens, e organizados 

em gráficos.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A ITU é uma das doenças infecciosas que mais afetam o 

ser humano (TOLKOFF-RUBIN, 1996; BACHELLER et al., 

1997), tem particular impacto nas mulheres em todas as idades 

(KUNIN, 1970; HOOTON, 1988; RONALD; PATTULLO, 1991; 

KUNIN, 1994) e está associada a várias condições clínicas e 

patológicas que afetam o trato urinário (KAYE, 1972; RUBIN, 

1984; KUNIN, 1987 (a); KUNIN, 1987 (b); SVANBORG et al., 

1991; BACHELLER et al., 1997). 

Entre o mês janeiro do ano de 2015 e o mês de agosto 

do ano 2016, foram analisados duzentos e sessenta e seis 

uroculturas. Destas, cento e noventa e quatro foram negativas 

e setenta e duas foram positivas, como mostra a Fig. (1).   

 

Figura 1: Positividade das Uroculturas Analisadas por um 
Laboratório Particular, Cajazeiras – PB (08/2015 a 08/2016). 
Legenda: ■ amostras positivas; ■ amostras negativas. 

 

Fonte: Experimento (ALVES et al. 2016).  
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As taxas de positividade e negatividade das amostras 

são de exatamente 27,07% de amostras positivas e de 72,93% 

de amostras negativas. Esse valor de amostras positivas 

encontradas no estudo encontra-se mais alto, mas próximo, dos 

valores encontrados em outros estudos.  

Em uma pesquisa realizada por Reu (2013), foi 

observado que das 64.562 amostras de urina analisadas, 

47.032 (72,9%) tiveram resultado negativo, 1.122 (17,2%) 

mostraram resultado positivo e 6.408 (9,9%) amostras foram 

rejeitadas por contaminação. Estes resultados se assemelham 

dos valores encontrados em nossa pesquisa. 

Outros estudos também encontraram resultados 

similares a nossa pesquisa. Dimitrov e colaboradores (2003), 

demonstraram uma taxa de positividade de 11,4%, com 1.606 

resultados positivos num total de 14.042 uroculturas. Outra 

pesquisa realizada por Dromigny e sua equipe (2002), 

encontraram, dentre um total de 7.075 amostras, 1.266 (17,9%) 

de culturas positivas. 

No entanto, esses valores podem divergir entre os 

estudos. É o que demonstra as pesquisas realizadas por Ti e 

colaboradores (2003), onde encontraram uma taxa de 

positividade das amostras de 40,1% e Bahadin et al. (2011) que 
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observaram um valor ainda mais elevado, 50% de positividade. 

Essa alta taxa de positividade nos últimos estudos podem ser 

decorrentes de pacientes que realizaram tratamento empírico 

anteriormente e, em último caso, só são encaminhados ao 

laboratório após a farmacoterapia não ter obtido êxito, o que 

não representa o total de pacientes que desenvolveram a ITU. 

Observamos também que, dentre o total de culturas 

analisadas, duzentos e trinta e duas foram pacientes do sexo 

feminino e trinta e quatro foram pacientes do sexo masculino, 

mostrando uma maior frequência de mulheres em irem buscar 

o laboratório para verificar algum desconforto urinário que 

surgiu, como demonstrado na Fig. (2). 

Já em relação a taxa de positividades entre os gêneros, 

verificamos que os índices foram similares, mas os homens 

tiveram uma taxa de positividade maior quando comparado com 

as mulheres, 29,41% e 26,72%, respectivamente. 

Tortora et al. (2005) afirmam que a ITU está dentro das 

infecções bacterianas mais frequentes. Epidemiologicamente, 

estima-se que existam 150 milhões de casos anuais em todo o 

mundo. A maioria destes casos é observada em mulheres, e 

estes não resultam em sequelas duradouras ou danos renais, 
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mas é responsável por uma alta morbidade (GUIMARÃES, 

2002).  

Esta informação é representada quando analisamos as 

uroculturas positivas em nosso estudo, onde constatamos que 

86,11% pertencem a indivíduos do sexo feminino, enquanto 

13,89% é referente a indivíduos do sexo masculino. 

Esses dados também são corroborados pela literatura, 

onde encontramos uma maior prevalência de mulheres em 

uroculturas positivas, como é o caso do estudo realizado por 

Faria et al. (2016), onde foram analisadas 413 uroculturas 

positivas e destas, 87,9% referiam-se predominantemente a 

amostras de urina de indivíduos do sexo feminino. 

Em um outro estudo realizado por Costa e sua equipe 

(2010) na cidade de Campina Grande, localizada também no 

Estado da Paraíba, observou que 85,2% das uroculturas 

positivas pertenciam a pacientes do sexo feminino, valor este 

praticamente igual ao encontrado em nossa pesquisa.  

Outros pesquisadores também encontraram uma 

predominância de pacientes do sexo feminino nas uroculturas 

positivas. Foi o caso de BAIL e colaboradores (2006), que 

observado que 70,0% das uroculturas positivas pertenciam a 

pacientes do sexo feminino e também de Santana et al. (2012) 
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que constatou que 68,8% das uroculturas positivas, analisadas 

em São Luís (MA) no período de 2005 a 2008, eram de 

pacientes do sexo feminino. Isto representa um indicativo de 

que a população feminina é uma das principais acometidas 

pelas ITU em diferentes localidades do Brasil. 

 

Figura 2: Distribuição de Uroculturas por Gênero em Pacientes 
Atendidos em um Laboratório de Análises Clínicas Particular, 
Cajazeiras – PB (08/2015 a 08/2016). Legenda: ■ Mulheres; ■ 
Homens.

 
Fonte: Experimento (ALVES et al. 2016) 

 

Esses índices são esperados, uma vez que, segundo 

Costa e colaboradores (2010), a maior ocorrência de ITU em 

pacientes do sexo feminino deve-se a fatores anatômicos, tais 

como a maior proximidade entre o vestíbulo vaginal e a região 

perianal, bem como o fato de a uretra feminina ser mais curta, 
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que favorece o acesso dos micro-organismos de origem 

entérica ao trato geniturinário. 

Todas as uroculturas analisadas em nossa pesquisa 

foram monomicrobianas, uma vez que a infecção 

polimicrobiana verdadeira é rara, exceto em pacientes com 

bexiga neurogênica, abscessos crônicos ou cateteres de 

demora (MENIN; GRAZZIOTIN, 2010).  

 Bactérias gram-negativas foram os patógenos mais 

frequentemente isolados. A Escherichia coli foi o uropatógeno 

mais incidente, tendo sido isolado em 64 uroculturas, 

correspondendo a 89% dos total de micro-organismos 

identificados.  

Um padrão similar a este foi encontrado no estudo 

realizados por Dachi et al. (2003), onde das 500 entrevistadas 

incluídas no estudo, 125 (25%) apresentaram ITU com a 

presença de no mínimo, um sintoma de ITU (82,1%, disúria; 

75,3%, urgência miccional; 80,3%, polaciúria e 34%, 

desconforto suprapúbico). Entre os casos de ITU, o micro-

organismo mais isolado foi Escherichia coli, com uma taxa de 

80%.  

Em outra pesquisa realizada por Carvalho et al (2015), 

os autores observaram que a E. coli foi o uropatógeno mais 
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prevalente, estando presente em 222 (68%) das amostras 

analisadas.  

 
Figura 3: Prevalência das Espécies Bacterianas causadoras de 
ITU em pacientes Atendidos em um Laboratório Particular, 
Cajazeiras – PB (08/2015 a 08/2016). Legenda: ■ Escherichia 
coli; ■ Staphylococcus aureus; ■ Pseudomonas aeruginosas. 

 

Fonte: Experimento (ALVES et al. 2016) 

 

Dachi et al. (2003), realizaram um estudo que analisou o 

grupo de hábitos higiênicos pessoais, onde estão incluídos a 

maneira e a frequência diária com que foi lavada a área genital, 

a direção da limpeza após cada evacuação intestinal e o ato de 

urinar antes ou após o ato sexual, não evidencia risco para ITU 

em relação a esses hábitos e tampouco efeito protetor pelo ato 

de urinar pós-coito. 

Escherichia coli Staphylococcus aureus

Pseudomonas aeruginosa
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O segundo micro-organismo mais frequente foi o coco 

gram-positivo Staphylococus aureus, onde foi isolado em 7 

uroculturas, e em seguida a Pseudomonas aeruginosa, como 

mostrado na Fig (3).  

Esses dados são similares aos encontrados por Faria e 

colaboradores (2016), onde foi observado a presença de 

Proteus sp em 12,1% das amostras, seguido por 

Staphylococcus sp em 11,1%, e outras enterobactérias, como 

Enterobacter sp., Klebsiella sp. e Pseudomonas sp., 

identificados em 5,8% das uroculturas.  

A incidência de P. aeruginosa encontrada neste estudo 

foi semelhante a encontrada por Kazmirczak e colaboradores 

(2005), onde analisaram 52 amostras de urinas positivas no 

período de janeiro de 2003 a janeiro de 2004, no município de 

Guarani das Missões-RS e destas, 1,92% foram positivas para 

P. aeruginosa frente a taxa de 1% evidenciada neste estudo. 

Em outro estudo, Silva e Farias et al. (2007), em uma avaliação 

de resultados de culturas de urina de pacientes no Laboratório 

Pronto Análise de Umuarama – PR, coletaram dados cadastrais 

referentes ao período de janeiro a junho de 2004, a espécie P. 

aeruginosa também foi o terceiro micro-organismo mais 
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frequente, sendo isolado em 3,0% em um total de 98 amostras 

positivas. 

Das pessoas infectadas pela E. coli, 55 pessoas são do 

sexo feminino e 9 pessoas são do sexo masculino. Todavia, o 

percentual de infecção por Staphylococus aureus foi menor, 

sendo 6 mulheres e 1 homem, como podemos observar na Fig. 

(4). A E. coli é um micro-organismo envolto em uma membrana 

lipopolissacarídica, anaeróbio facultativo, fermentadora de 

glicose, oxidase negativa, redutora de nitrato a nitrito, não 

apresentam termorresistência e se multiplica em pH próximo de 

7,0 (MURRAY et al., 2004). 
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Figura 4: Prevalência das Espécies Bacterianas causadoras de 
ITU em pacientes Atendidos em um Laboratório Particular, 
Cajazeiras – PB (08/2015 a 08/2016) Legenda: ■ mulheres; ■ 
homens. 

 
Fonte: Experimento (ALVES et al. 2016) 

 

No estudo realizado verificou-se uma alta resistência 

bacteriana da E. coli para os antibióticos: Amoxicilina+ácido 

clavulônico, Vancomicina e Tetraciclina. Por outro lado, a 

sensibilidade desta bactéria foi aos antimicrobianos Amicacina 

e Getamicina, mostrado na Fig. (5) e Tab. (1) . 
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Moreira et al. (2012) e Carvalho et al. (2015) encontraram 

em seus estudos um padrão similar a este em que o número de 

casos de bactérias também foram sensíveis a ação da 

Amicacina e Getamicina. 

 

Figura 5: Sensibilidade a Antimicrobianos das Cepas de 
Escherichia coli isoladas em Amostras Positivas de Urocultura 
de um Laboratório Particular, Cajazeiras – PB (08/2015 a 
08/2016). 

 

Fonte: Experimento (ALVES et al. 2016) 
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Tabela 1 - Perfil de sensibilidade de resistência da Escherichia 

coli 

ANTIBIÓTICO 

 

SENSÍVEL RESISTENTE 

AMICACINA 56 5 

ÁCIDO NALIDIXICO 24 27 

ÁCIDO PIPEMIDICO 24 25 

AMPICILINA 26 33 

AMOXICILINA + ÁC. 

CLAVULONICO 

15 43 

CEFALEXINA 36 17 

CEFTRIAXONA 42 5 

CLORAFENICOL 33 25 

ERITROMICINA 5 16 

IMPINEM 26 4 

GETAMICINA 54 7 

NORFOLOXACINA 12 9 

NITROFURANTOINA 45 15 

CLARITROMICINA 8 24 

SULFA/TRIMETROPIM 20 38 

TETRACICLINA 18 39 
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VANCOMICINA 4 47 

PENICILINA 2 32 

AZITROMICINA 15 13 

CEFALOTOINA 1 2 

CEFOXITINA 2 1 

CIPROFLOXACINA 7 1 

ÁCIDO NAFTENICO 3 1 

Fonte: Experimento (ALVES et al. 2016) 

 

O uropatógeno S. aureus apresentou uma alta 

resistência aos antimicrobianos: Amoxicilina+ácido clavulônico, 

Vancomicina, e Tetraciclina, o que evidencia uma semelhança 

de resistência com a E.coli, todavia, o S. aureus apresentou 

uma alta resistência ao antimicrobiano Sulfa/trimetropim. E 

sensibilidade bacteriana Amicacina, Clorafenicol, 

Nitrofurantoina como podemos verificar na Fig. (6) e Tab. (2). 
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Figura 6: Sensibilidade a Antimicrobianos das Cepas de 
Staphylococcus aureus isoladas em Amostras Positivas de 
Urocultura de um Laboratório Particular, Cajazeiras – PB 
(08/2015 a 08/2016).   

 
Fonte: Experimento (ALVES et al. 2016) 

  

0

1

2

3

4

5

6

SENSÍVEL RESISTENTE INDETERMINADO



CARACTERIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E PERFIL DE SENSIBILIDADE DE 
UROPATÓGENOS IDENTIFICADOS EM UROCULTURAS DE PACIENTES 

ATENDIDOS POR UM LABORATÓRIO PARTICULAR DA CIDADE DE 
CAJAZEIRAS – PB 

219 
 

 

Tabela 2 - Perfil de sensibilidade e resistência do Staphylococcus 

aureus 

ANTIBIÓTICO SENSÍVEL RESISTENTE 

AMICACINA 5 0 

ÁCIDO NALIDIXICO 2 3 

ÁCIDO PIPEMIDICO 1 0 

AMPICILINA 1 4 

AMOXICILINA + ÁC. 
CLAVULONICO 

0 5 

CEFALEXINA 3 2 

CEFTRIAXONA 1 1 

CLORAFENICOL 4 1 

ERITROMICINA 0 0 

IMPINEM 0 1 

GETAMICINA 4 0 

NORFOLOXACINA 3 0 

NITROFURANTOINA 4 1 

CLARITROMICINA 2 3 

SULFA/TRIMETROPIM 1 4 

TETRACICLINA 1 4 



CARACTERIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E PERFIL DE SENSIBILIDADE DE 
UROPATÓGENOS IDENTIFICADOS EM UROCULTURAS DE PACIENTES 

ATENDIDOS POR UM LABORATÓRIO PARTICULAR DA CIDADE DE 
CAJAZEIRAS – PB 

220 
 

VANCOMICINA 0 5 

PENICILINA 0 0 

AZITROMICINA 3 2 

Fonte: Experimento (ALVES et al. 2016) 

 
 Na Figura (7), observamos que a cepa de Pseudomonas 

aeruginosa foi resistente a penicilina, vancomicina e 

eritromicina. Em outros análises realizadas por Menezes e 

colaboradores (2001a; 2002b), onde foi analisado a resistência 

de antimicrobianos para Pseudomonas sp, verificou-se uma 

resistência em relação às sulfazotrim, de 56%, e para 

imipenem, de 26,4%. Ainda segundo as pesquisas, o imipenen 

foi o antimicrobiano mais potente, a sulfonamida e a ampicilina 

as menos potentes. Comparando esses dados aos resultados 

encontrados nesta pesquisa, percebemos que o imipenem 

também foi eficaz contra cepa bacteriana, confirmando o perfil 

mostrado por estudos anteriores.  
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Figura 7: Sensibilidade a Antimicrobianos da Cepa de 
Pseudomonas aeruginosa isoladas em Amostras Positivas de 
Urocultura de um Laboratório Particular, Cajazeiras – PB 
(08/2015 a 08/2016).  

 
Fonte: Experimento (ALVES et al. 2016) 

 

O desenvolvimento da resistência bacteriana pode ser 
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conhecer aqueles que apresentam ou não uma boa eficácia 

frente às diversas infecções bacterianas (CHAVES et al., 2003). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Os dados sob a sensibilidade de cepas bacterianas 

causadora de Infecção do Trato Urinário são escassos na 

cidade Cajazeiras – PB, não sendo encontradas, na literatura 

disponível, investigações que forneçam essas informações. 

Desta forma, o presente trabalho se mostra de grande 

importância como recurso e diretriz de estabelecimento de 

protocolos de tratamento de ITU na comunidade. Essa última 

informação contribui também para auxiliar na prescrição de 

antimicrobianos e para a redução dos custos ao SUS, a 

considerar, ainda, para a redução da morbidade da população, 

especialmente em mulheres.  

 Ratificamos ainda a importância da realização de 

estudos mais abrangentes que demonstrem e retratem com 

maior clareza a sensibilidade aos antimicrobianos, bem como 

os fatores envolvidos no desencadeamento da infecção. 

 

O conhecimento sobre os meses em que ocorre maior 

incidência dessas infecções é importante para serem 

analisados os aspectos culturais que interferem no 

comportamento da população mais atingida, especialmente a 

feminina. Esses dados sugerem, também, a necessidade de 
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maiores investimentos em políticas educacionais para 

população jovem e para os profissionais da saúde. 
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RESUMO: O gênero Penicillium é um dos gêneros fúngicos que 
possui a maior quantidade de espécies, podendo ser 
encontrado nos mais variados substratos, podendo causar 
infecções hospitalares, principalmente em indivíduos 
suscetíveis, sendo, portanto, oportunista. Devido esta 
problemática, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a 
atividade fungitóxica do (+)-α-pineno frente à cepas de 
Penicillium citrinum por meio da determinação da Concentração 
Inibitória Mínima (CIM). Para os ensaios de atividade 
antifúngica foram selecionadas um total de 12 cepas de P. 
citrinum de origem clínica e ambiental e uma cepa padrão 
INCQS 40.011. Os ensaios foram realizados por meio da 
técnica de microdiluição em caldo. Como controle, foram 
testado os solventes, DMSO e Tween 80, a esterilidade do 
meio, o controle de micro-organismo e o antifúngico padrão, o 
voriconazol. As placas foram assepticamente fechadas e 
incubadas a 28 ºC por 7 dias, para realização da leitura. O (+)-
α-pineno inibiu o crescimento das cepas de P. citrinum, sendo 
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sua CIM para a espécie o valor de <1.024 µg/ml e o voriconazol 
teve sua CIM determinada em 1.024 µg/ml. O meio de cultura 
apresentou-se estéril e funcional e os solventes não interferiram 
no crescimento das cepas. Desta forma, pode-se concluir que 
o (+)-α-pineno apresentou atividade frente as cepas testadas, 
necessitando de testes complementares que elucidem o 
mecanismo de ação da substância. 
Palavras-chave: α – pineno. Atividade antifúngica. Penicillium 

citrinum. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo das últimas décadas, desde a descoberta das 

penicilinas naturais, o avanço da indústria farmacêutica levou 

ao surgimento de diversos antimicrobianos, com espectro de 

ação cada vez mais amplo. Entretanto, devido ao uso abusivo 

e indiscriminado de antimicrobianos, observa-se, hoje, o 

desenvolvimento de micro-organismos cada vez mais 

resistentes aos antibióticos convencionais, o que pode ser um 

fator relevante para o surgimento de doenças infecciosas de 

difícil controle (AKINPELU, 2001). Em decorrência do aumento 

da resistência, a busca por substâncias antimicrobianas 

derivadas de plantas teve um grande impulso (COELHO et al., 

2004). A utilização de produtos naturais ou seus derivados 

como agentes de controle de populações microbianas atrai 

também a indústria farmacêutica, já que os patógenos 

associados a doenças infecciosas estão cada dia mais 

resistentes às drogas tradicionalmente utilizadas em práticas 

clínicas (MESA-ARANGO et al. 2009). O gênero Penicillium é 

um dos gêneros fúngicos que possui a maior quantidade de 

espécies, podendo ser encontrado nos mais variados 
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substratos (PITT; HOCKING, 1997). Severas micotoxicoses, 

alergias e contaminações do ar são atribuídas a ele, 

comprometendo, assim, a saúde de humanos e animais 

(SAMSON; FRISVAD, 2004). Pode também ser causador de 

infecções hospitalares, principalmente em indivíduos 

suscetíveis, sendo, portanto, oportunista (BRASIL, 2009). 

Desta forma, a busca de opções terapêuticas para o 

tratamentos de infecções causadas por este micro-organismo 

torna-se cada vez mais importante e necessária, sendo as 

plantas naturais importantes fontes destes compostos.  

O interesse dos pesquisadores pelas plantas para 

investigações de novos antimicrobianos é devido à variedade 

de substâncias químicas pertencente à diferente classe de 

metabólitos secundários, tais como, cumarinas, flavonóides, 

terpenóides, alcalóides e taninos (COWAN, 1999). Os 

compostos antimicrobianos isolados das plantas superiores 

podem agir como reguladores do metabolismo intermediário, 

ativando ou bloqueando reações enzimáticas, afetando direta 

ou indiretamente uma síntese proteica em nível nuclear ou 

ribossomal, ou mesmo alterando estruturas de membranas 

(SINGH; SHUKLA, 1984).  

Os componentes de diferentes óleos essenciais têm sido 

estudados por possuírem atividades biológicas. Alguns estudos 

mostram que monoterpenos apresentam efeitos prejudiciais à 

membrana celular bacteriana. Dentre os monoterpenos, 

encontra-se o α-pineno, que possui dois isômeros ativos 

constitucionais: α e β-pineno. Ambos têm enantiômeros 

conhecidos na natureza como (-)-α-pineno (mais comum em 

pinheiros europeus), (+)-α-pineno (mais comum na América do 

Norte), (-)-β-pineno e (+)-β-pineno. A mistura racêmica está 
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presente em alguns óleos essenciais, tais como óleo de 

eucalipto (TABANCA et al., 2007; SOLOMONS; FRYHLE, 2009; 

YANG et al., 2011). Alguns autores atribuíam à atividade 

antimicrobiana de alguns óleos essenciais a este monoterpeno 

(ALIGIANNIS et al, 2001; COULADIS et al, 2003; LEITE et al 

2007). Por outro lado, outros autores relataram que o α-pineno 

não apresenta atividade antimicrobiana (ANGIONI et al, 2003; 

KOUTSOUDAKI; KRSEK; RODGER, 2005; YANG et al, 2011). 

Para entender esses resultados controversos sobre o atividade 

antimicrobiana do α-pineno, Silva et al (2012) avaliaram os 

efeitos antimicrobianos dos diferentes enantiômeros do α-

pineno contra C. albicans, C. neoformans, Rhizopus oryzae e 

Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA). Esse 

estudo mostrou que apenas o enantiômero positivo desse 

monoterpeno possui atividade antimicrobiana contra os micro-

organismos testados, e que essa ação a foi ainda mais 

promissora contra a formação de biofilme, o que torna α-pineno 

útil na formulação de estratégias para limitar C. albicans 

formação de biofilme.  

Diante de indícios positivos da ação antimicrobiana do 

(+)-α-pineno, este trabalho teve como objeto avaliar a atividade 

antifúngica do (+)-α-pineno frente à linhagens clínica, 

ambientais e cepa padrão INCQS (Instituto Nacional de 

Controle de Qualidade em Saúde) de Penicillium citrinum, por 

meio da determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM). 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O trabalho foi realizado no Laboratório de Micologia do 

Departamento de Ciências Farmacêuticas, localizado no Centro 

de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB). O monoterpeno, (+) – α – pineno, foi adquirido 

da Sigma – Aldrich (Brasil) e as soluções foram preparadas no 

momento de execução dos testes, dissolvendo-o primeiramente 

em Tween 80 a 2% e DMSO em uma proporção de até 10%, e 

utilizando água destilada estéril para alcançar as concentrações 

desejadas (CLEELAND; SQUIRES, 1991). Para os ensaios de 

atividade antifúngica foram selecionadas um total de 12 cepas 

de Penicillium citrinum, obtidas da coleção do Laboratório de 

Micologia e uma cepa padrão do INCQS 40.011, as quais foram 

mantidas em tubos de ensaio contendo Ágar Sabouraud 

Dextrose (ASD) inclinado (DIFCO Laboratories Ltda.), a 

temperatura ambiente (28º a 30ºC) e a 4ºC.  

Para manutenção das cepas selecionadas e realização 

dos ensaios de atividade antifúngica foram utilizados Ágar 

Sabouraud Dextrose – ASD e Caldo Sabouraud Dextrose – 

CSD (DIFCO Laboratories Ltda, USA), os quais foram 

preparados conforme instruções do fabricante. Antes de sua 

utilização, os meios serão solubilizados em água destilada e 

esterilizados em autoclave a 121ºC por 15 minutos. 

As cepas fúngicas selecionadas foram mantidas no meio 

de cultura ASD, por 10-14 dias, a temperatura de 28 a 30ºC, 

com a finalidade de atingirem o crescimento satisfatório. Para o 

preparo da suspensão das cepas, as colônias fúngicas recentes 

foram cobertas com 5 mL de solução salina estéril (NaCl 0,85 
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% p/v) e, por meio de suaves agitações e raspagens com auxílio 

de uma alça de platina em “L”, as suspensões foram obtidas. 

A mistura resultante de conídios e fragmentos de hifas foi 

retirada e transferida para tubos de ensaio esterilizados. Em 

seguida, essas suspensões foram agitadas por 2 minutos com 

auxílio do aparelho Vortex (FANEM), comparando-se e 

ajustando-se, posteriormente, sua turbidez com a escala 0,5 de 

McFarland, a qual corresponde a um inóculo de 

aproximadamente 106 unidades formadoras de colônias/mL 

(UFC/mL). Por fim, foi realizada a contagem celular em câmara 

de Neubauer e as suspensões serão ajustadas no 

espectrofotômetro (Leitz-Fhotometer 340-800), para conter 

aproximadamente 1x106 UFC/mL. (CLEELAND; SQUIRES, 

1991; HADACEK;  GREGER, 2000; SAHIN et al., 2004; 

SANTOS; HAMDAN, 2005). 

A quantificação do inóculo será confirmada por meio do 

plaqueamento de 0,01 mL das suspensões em ASD. As placas 

serão incubadas a 28°C e examinadas diariamente para a 

contagem das colônias, determinando as UFC em 1 mL. 

Os ensaios foram realizados por meio da técnica de 

microdiluição em caldo, utilizando placas de 96 orifícios estéreis 

e com tampa (CLEELAND; SQUIRES, 1991; ELOFF, 1998; 

HADACEK; GREGER, 2000). Em cada orifício da placa, foram 

adicionados 100 μL do meio líquido Caldo Sabouraud dextrose 

(CSD) duplamente concentrado. Em seguida, 100 μL da 

solução dos fitoconstituintes na concentração inicial de 1024 

μg/mL (também duplamente concentrados), foram dispensados 

nas cavidades da primeira linha da placa. E, por meio de uma 

diluição seriada em razão de dois, foram obtidas as 

concentrações de 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4 e 2 μg/mL, de 
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modo que na primeira linha da placa encontra-se a maior 

concentração e, na última, a menor concentração. Por fim, 

foram adicionados nas cavidades 10 μL do inóculo, de 

aproximadamente 1-5 x 106 UFC/mL, das cepas fúngicas, 

correspondendo cada coluna da placa a uma cepa.  

Para verificar a ausência de interferência dos solventes 

DMSO e Tween 80, que foram utilizados na preparação da 

solução dos monoterpenos, sobre os resultados, foi feito um 

controle no qual foram colocados nas cavidades 100 μL do CSD 

duplamente concentrado, DMSO (até 10%), Tween 80 (2%) e 

10 μL da suspensão fúngica. Além disso, um controle de micro-

organismo foi realizado colocando nas cavidades 100 μL do 

CSD duplamente concentrado, 100 μL de água destilada estéril 

e 10 μL do inóculo de cada cepa. Também foi realizado um 

controle de esterilidade do meio, no qual foram adicionados 200 

μL do CSD em um orifício, na ausência da suspensão dos 

fungos. Paralelamente, o mesmo procedimento foi realizado 

para o antifúngico padrão voriconazol. As placas foram 

assepticamente fechadas e incubadas a 28 ºC por 7 dias, para 

realização da leitura.  

As CIMs para o (+)-α-pineno e o voriconazol foram 

definidas como a menor concentração capaz de inibir 

visualmente o crescimento fúngico verificado nos orifícios, 

quando comparado com o crescimento controle. Os 

experimentos foram realizados em triplicata e o resultado 

expresso pela média aritmética das CIM’s obtidas nos três 

ensaios e da CIM50, sendo considerado a CIM para o (+)-α-

pineno e para voriconazol como a menor concentração capaz 

de inibir visualmente o crescimento fúngico verificado nos 

orifícios, quando comparado com o crescimento controle e 
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CIM50 correspondente a concentração em que inibiu 50% das 

cepas ensaiadas (SANTOS; HAMDAN, 2005). 

A atividade biológica dos produtos será interpretada, 

através de sua CIM, conforme os seguintes critérios: 50-100 

μg/mL = atividade excelente/ótima; 100-500 μg/mL = atividade 

moderada; 500-1000 μg/mL = baixa atividade; maior que 1000 

μg/mL = produto inativo (HOLETZ et al., 2002; HOUGHTON et 

al, 2007). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a realização dos ensaios, observou que o (+)-α-

pineno apresentou atividade frente as cepas testadas. O 

monoterpenos inibiu o crescimento da cepa INCQS 40.011 na 

concentração de 256 µg/ml e para as cepas ambientais a CIM 

variou entre 1.024 µg/ml e < 1.024 µg/ml, conforme mostrado 

na Tab. (1). 

  



O ENANTIÔMERO POSITIVO DO α-PINENO APRESENTA AÇÃO FUNGITÓXICA 
IN VITRO FRENTE A CEPAS DE Penicillium citrinum 

235 
 

Tabela 1. Concentração Inibitória Mínima (CIM) do (+) - α-

pineno frente a cepas de P. citrinum de origem ambiental 

 
Fonte: Experimento (Ferreira et al. 2016) 

 

Já para as cepas clínicas, a CIM variou entre 128 µg/ml 

e  < 1.024 µg/ml, conforme a Tab. (2).  
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Tabela 2. Concentração Inibitória Mínima (CIM) do (+) - α-

pineno frente a cepas de P. citrinum de origem clínica 

 
Fonte: Experimento (Ferreira et al. 2016) 

 

Desta forma, pode-se afirmar que a CIM do (+)-α-pineno 

foi > 1024 µg/ml e sua CIM50 foi de 1024 µg/ml, uma vez que 

 

Concentração Inibitória Mínima (CIM) µg/ml 

(+) - α-

pineno 

 

Cepas 

LM 

02 

LM 

08 

LM 

30 

LM 

145 

LM 

155 

LM 

161 

LM 

171 

LM 

278 

1.024 - - + + - - - + 

512 + + + + + + - + 

256 + + + + + + - + 

128 + + + + + + - + 

64 + + + + + + + + 

32 + + + + + + + + 

16 + + + + + + + + 

8 + + + + + + + + 

4 + + + + + + + + 

2 + + + + + + + + 

Meio - - - - - - - - 

Micro-

organismo 

+ + + + + + + + 

DMSO + + + + + + + + 

Tween 80 + + + + + + + + 
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nesta concentração o composto inibiu o crescimento de 66,7% 

das cepas testadas.  

 

Tabela 3. Concentração Inibitória Mínima  do Voriconazol frente 

a cepas de P. citrinum de origem clínica 

 
Fonte: Experimento (Ferreira et al. 2016)  

 

Concentração Inibitória Mínima (CIM) µg/ml 

Voriconazol 

 

Cepas 

LM 

02 

LM 

08 

LM 

30 

LM 

145 

LM 

155 

LM 

161 

LM 

171 

LM 

278 

1.024 - - - - - - - - 

512 - - - - - - - - 

256 - - - - - - - - 

128 - - - - - - - + 

64 - - - - - - - + 

32 + - - - + - - + 

16 + - - + + - - + 

8 + - - + + - - + 

4 + - + + + - - + 

2 + - + + + - - + 

1 + - + + + - + + 

0,5 + - + + + - + + 

Meio - - - - - - - - 

Micro-

organismo 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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O antifúngico padrão utilizado no experimento, 

voriconazol, inibiu as cepas ATCC INCQS 40.011 na 

concentração de 256 µg/ml, e para as cepas ambientais e 

clínicas, a CIM variou entre < 1.024 e 0,5 µg/ml, como mostram 

as Tab. (3) e Tab. (4). 

 

Tabela 4. Concentração Inibitória Mínima (CIM) do Voriconazol 

frente a cepas de Penicillium citrinum de origem ambiental 

Fonte: Experimento (Ferreira et al. 2016)  

 

Concentração Inibitória Mínima (CIM) µg/ml 

 

Voriconazol 

Cepas 

INCQS 40011 LM – 03 LM – 21 LM – 157 

1.024 - - - - 

512 - - + - 

256 - - + - 

128 + - + - 

64 + - + - 

32 + - + - 

16 + - + - 

8 + - + - 

4 + - + - 

2 + - + - 

1 + - + - 

0,5 + - + + 

Meio - - - - 

Micro-

organismo 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 



O ENANTIÔMERO POSITIVO DO α-PINENO APRESENTA AÇÃO FUNGITÓXICA 
IN VITRO FRENTE A CEPAS DE Penicillium citrinum 

239 
 

Com isso, a CIM do voriconazol foi determinada na 

concentração de 1.024 µg/ml para a espécie estudada. 

Foi observado também que o meio de cultura 

apresentou-se estéril durante o experimento e positivo 

(crecimento) quando inoculado com o inóculo fúngico, 

comprovando as condições de esterilidade e eficiência do meio 

em manter viáveis as cepas. Nos poços onde foram incubados 

o meio de cultura com os solventes DMSO e Tween 80 e o 

inóculo fúngico, observou-se crescimento normal do fungo 

constatando que os solventes não interferem no seu 

crescimento nas concentração utilizadas de 10% e 2%, 

respectivamente, como mostrado nas Tab, (1), Tab. (2), Tab (3) 

e Tab. (4). 

Algumas cepas de P. citrinum apresentarão uma CIM 

elevada, em comparação a cepa padrão INCQS aqui utilizada. 

Esse perfil parece ser uma característica comum em algumas 

cepas da espécie, visto que Paiva (2013) também observou um 

perfil de resistência diferenciado em outros isolados de P. 

citrinum. No estudo, foram testadas 16 compostos sintéticos 

contra P. citrinum. Destes, 4 tiveram sua CIM determinanda em 

500 µg/ml e 12 compostos tiveram sua CIM maior que 500 

µg/ml. Destre as 6 espécies fúngica testadas, o P. citrinum foi o 

que teve a menor sensibilidade diante das substâncias 

sintéticas analisadas no estudo, o que demonstra uma 

resistência a compostos antifúngicos. 

O estudo aqui realizado é pioneiro pois, até a presente 

data, não foi publicado na literatura nenhuma pesquisa que 

avaliasse a ação do enântiomero positivo do alfa-pineno frente 

a cepas de P. citrinum, nem a outra cepa do gênero. 
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Alguns estudos sobre o monoterpeno aqui testado são 

disponibilizadosna literatura. Nóbrega (2013) pesquisou a 

atividade antifúngica do alfa-pineno, a mistura racêmica, e não 

conseguiu determinar a concentração inibitória mínima (CIM) do 

fitoconstituinte frente a cepas de Rhizopus oryzae, pois mesmo 

na maior concentração preconizada pelos estudos in vitro, 

houve crescimento fúngico. O maior valor da CIM detectado 

pela metodologia utilizada é de 1.024 μg/mL. 

Silva et al. (2012) avaliaram a atividade do alfa-pineno e 

do betapineno sobre cepas de C. albicans, C. neoformans, R. 

oryzae e S. aureus resistente a meticilina (MRSA), porém, os 

mesmos avaliaram os enantiômeros separadamente, ou seja, 

avaliaram a ação do (+)-α-pineno, (-)-α-pineno, (+)-β-pineno e 

o (-)-β-pineno e concluíram que apenas os enantiômeros 

positivos do alfa-pineno e beta-pineno possuíam atividade 

antimicrobiana e os enantiômeros negativos não mostraram 

atividade até o valor de 20 mg/mL.  

Outro ponto que pode-se destacar nesta pesquisa é a 

determinação da Concentração Inibitória Mínima do voriconazol 

para a espécie de P. citrinum. Este é o primeiro registro na 

literarura que define a CIM do antibiótico para a espécie. 

Duarte et al. (2012) realizou a determinação da CIM do 

voriconazol para as espécies Trichosporon asahii, Trichosporon 

coremiiforme, Candida carpophila (syn. C. guilliermondii), 

Galactomyces candidum e Cryptococcus laurentii, encontrando 

as faixas de CIM de 30 μg/mL para T. asahii, 30 – 60 μg/mL 

para para T. coremiiforme, 60 μg/mL para C. laurentii, 60 – 125 

μg/mL para  C. carpophila e 125 – 250 μg/mL para G. candidum. 

Esses valores são menores do que o encontrado em nosso 

estudo, 1.024 μg/mL, mostrando mais uma vez uma maior 



O ENANTIÔMERO POSITIVO DO α-PINENO APRESENTA AÇÃO FUNGITÓXICA 
IN VITRO FRENTE A CEPAS DE Penicillium citrinum 

241 
 

resistência da espécie fúngica utilizada neste estudo frente as 

substâncias antifúngicas testadas.  

 

4 CONCLUSÕES  

 

  De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir 

que, mesmo diante do perfil de resistência do micro-organismo 

utilizada no estudo, o (+)-α-pineno possui atividade contra as 

cepas de Penicillium citrinum, tornando-o candidato a 

pesquisas mais profundas a respeito do seu mecanismo de 

ação e atividade contra outras espécies fúngicas. 
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RESUMO: O resíduo de serviço de saúde (RSS) é um tipo de 

resíduo gerado a partir de atividades exercidas por ambientes 

de atenção à saúde, e necessitam de cuidados diferenciados 

no seu manejo, exigindo ou não o tratamento prévio antes de 

sua disposição final. Dentre esses resíduos, os medicamentos 

representam um dos itens mais importantes da atenção à saúde 

do idoso. O objetivo da pesquisa foi avaliar o gerenciamento 

dos RSS que são gerados em domicílios na cidade de Patos-

PB pela população de idosos, além de levantar o grau de 

conhecimento desses sobre os riscos que os resíduos podem 

provocar à sua saúde e do meio ambiente. Trata-se de um 

estudo experimental, com abordagem quali-quantitativa, 

relacionada à Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), gerados 

em domicílios por idosos, localizado na cidade de Patos-PB. A 

população foi constituída por 50 idosos, sendo do sexo 

masculino (n=20)  e sexo feminino (n=30), idade média 74,6 

anos (DP=8,9). Como instrumento de coleta de dados foi 

utilizado um questionário contendo perguntas sobre os RSS 

gerados em domicílios. Verificou-se que toda a amostra 

realizava o descarte incorreto de seringas e agulhas produzidas 
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na residência. Em relação ao descarte de medicamentos, 

observou-se que 6% da amostra estudada fazia o descarte 

correto deste material, uma vez que alegaram fazer o descarte 

na unidade básica de saúde. 

Palavras-chave: Idoso. Resíduo de serviço de saúde. 

Descarte. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O resíduo de serviço de saúde (RSS) é um tipo de 

resíduo gerado a partir de atividades exercidas por ambientes 

de atenção à saúde, e necessitam de cuidados diferenciados 

no seu manejo, exigindo ou não o tratamento prévio antes de 

sua disposição final (SILVA et al, 2015). 

Eles são classificados de acordo com Resolução da 

Diretoria Colegiada (RDC) da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), RDC nº 306/04 e a Resolução do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) nº 358/05 classificam 

os resíduos conforme grupos de risco em: Grupo A – Resíduos 

Biológicos ou Infectantes; Grupo B – Resíduos Químicos; 

Grupo C – Resíduos Radiativos; Grupo D – Resíduos Comuns 

e Grupo E – Resíduos perfurocortantes. Tais grupos exigem 

formas de gerenciamento específicas em todas as etapas de 

manejo, desde a geração até a disposição final (ANVISA, 2012). 

Dentre esses resíduos, os medicamentos representam 

um dos itens mais importantes da atenção à saúde do idoso. 

Por conviver com problemas crônicos, eles utilizam com 

freqüência os serviços de saúde e são consumidores de grande 

número de medicamentos, que embora necessários em muitas 

ocasiões, quando mal utilizados podem desencadear 
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complicações sérias para a saúde e aumento dos custos 

individuais e governamentais (ANAGAW, 2012). 

É crescente o número de pessoas que fazem uso de 

medicamentos injetavés a domicílio tendo um aumento na 

produção desse tipo de resíduo, podendo contaminar não só a 

propria família mais também a catadores de lixo devido muitas 

vezes ocorrer a mistura desses materias com outros tipos de 

resíduos, sendo muitas vezes, descartados em via pública e 

despejados de maneira imprópria em aterros sanitários, como 

ocorre na grande maioria de municípios brasileiros (SILVA, 

2015) 

A complexidade dos esquemas medicamentosos, 

juntamente com a falta de entendimento e esquecimento que 

ocorrem no idoso, contribui para que haja grande quantidade de 

erros na administração de medicamentos (FERREIRA, 2015). 

O gerenciamento incorreto dos resíduos de serviços de 

saúde expõe tanto os profissionais, como os pacientes e 

usuários a inúmeros riscos. As principais causas de acidentes 

com perfurocortantes com presença de material biológico estão 

associadas ao seu descarte em locais inapropriados (GOLD, 

2011; HAYLAMICHEAL et al., 2011), sendo o gerenciamento 

correto de RSS uma questão de biossegurança (ALVES, 2012). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estimou que no 

ano de 2000, as injeções com seringas contaminadas causaram 

21 milhões de infecções pelo vírus da hepatite B (HBV), dois 

milhões pelo vírus da hepatite C (HCV), e pelo menos 260 mil 

novas infecções pelo HIV. Destaca ainda que, embora grande 

parte dos resíduos de serviços de saúde seja de fato inofensiva, 

a presença de resíduos perigosos, ainda que em pequena 

quantidade, não pode ser ignorada (OMS, 2004). 
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 A preocupação  com  as  questões ambientais  torna  o   

gerenciamento  dos Resíduos  Serviços de Saúde um  processo  

de  extrema e  o  reaproveitamento  dos  resíduos, a  fim  de  

evitar  ou  pelo menos minimizar os impactos e efeitos negativos 

sobre o meio ambiente e saúde das pessoas (FERREIRA, 

2015). 

Segundo Alves (2012), é observado o crescimento dos 

atendimentos realizados em domicílio, esse tipo de auxílio 

permite que os pacientes possam ter uma equipe 

multidisciplinar a sua disposição que garanta aos pacientes 

alguns recursos hospitalares. No contexto de atenção básica a 

saúde pode observar que a assistência domiciliar estar 

integrada a esse contexto, onde vem sendo expandida graças 

a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo 

necessário uma orientação para minimização dos riscos 

(ALVES et al., 2012). 

Uma ferramenta muito importante para orientação dos 

riscos, é a implantação de um Plano de Gerenciamento de 

Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), necessário para 

elaboração e divulgação de informações que levem aos PSF 

que realizam Serviços de Assistência Domiciliar (SAD) a 

implantarem o PGRSS nas residências (ALVES, 2012).     

É de grande importância a elaboração do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) 

sendo baseado nas características de cada resíduo, onde é 

gerenciado de acordo com as seguintes etapas (ANVISA, 

2004): 

Segregação – É a separação dos resíduos na hora e no 

lugar da sua geração, de acordo com seus aspectos físicos, 

químicos, biológico e o risco envolvido;  
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Acondicionamento – É o ato de guardar os resíduos em 

sacolas ou recipientes adequados para evitar vazamentos ou 

rasgões. E cada recipiente deve armazenar a quantidade e o 

tipo certo de resíduos; 

Resíduos sólidos devem ser guardados em sacolas 

plásticas e em recipientes que possam ser lavados, resistente, 

contendo tampa. 

Resíduos perfurocortantes devem ser descartados em 

recipientes com material rígido que impeça o resíduo rascar o 

material. 

Resíduos líquidos devem ser colocados em recipiente, 

rígido, resistente que suporte o tipo de líquido guardado. 

Identificação – Permite a identificação dos resíduos que 

estão nos recipientes, dando informação corretas sobre o tipo 

de resíduo; 

 Todos os recipientes devem ser rotulados com símbolos 

que vão servir para identificação de cada recipiente. 

Transporte interno – É o ato de transportar os resíduos 

do local onde foi produzido até o local onde vai ser armazenado; 

Armazenamento temporário – É o ato de guardar 

temporariamente os resíduos em locais específicos, que esteja 

perto do local da geração. Esse armazenamento não pode ser 

realizado em sacolas que estejam no chão;  

Tratamento – É a aplicação de medidas técnicas que 

mude as características dos riscos aos resíduos, para que não 

causem acidentes ou prejuízo ao meio ambiente. 

  Diante dessa problemática, esse estudo teve como 

objetivo avaliar o gerenciamento dos resíduos de serviços de 

saúde (RSS) que são gerados em domicílios na cidade de 

Patos-PB pela população de idosos, além de levantar o grau de 
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conhecimento desses sobre os riscos que os resíduos podem 

provocar à sua saúde e do meio ambiente. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Essa pesquisa experimental, com abordagem quali-

quantitativa, relacionada à Resíduos de Serviços de Saúde 

(RSS), gerados em domicílios por idosos, localizado na cidade 

de Patos-PB. 

A população de idosos, foi identificada a partir de 

informações obtidas em postos de saúde da cidade, dos quais 

foram selecionados 50 deles para participarem da pesquisa, e 

foram submetidos a entrevistas utilizando questionário 

estruturado.  

E como critérios de inclusão dos voluntários na pesquisa: 

ter acima de 60 anos, fazer uso de algum tipo de medicamento 

em domicílio, e terem assinado o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. Como critério de exclusão: o não 

consentimento em assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

O questionário contendo perguntas sobre os RSS 

gerados em domicílios e sua forma de gerenciamento, 

armazenamento, descarte.  

 Os dados da pesquisa foram analisados, tabulados e 

graficados utilizando o software Microsoft Excel. 

Este estudo foi conduzido com base na Resolução nº 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e a sua execução 

teve início somente após a aprovação pelo CEP.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através da análise dos questionários aplicados, 

contatou-se um total de 50 entrevistados, sendo 40% (n=20) do 

sexo masculino e 60% (n=30) do sexo feminino, com idade 

média de 74,6 anos (DP=8,9), conforme a tabela 1. Verifica-se 

ainda que a amostra é, predominantemente, constituída por 

mulheres idosas. 

Com relação ao uso de medicamentos injetáveis pela 

população entrevistada, 20% (n=10) responderam fazer uso de 

medicamentos injetáveis e 80% (n=40) declararam não fazer 

uso. O Diabetes Mellitus (DM) é considerado um problema de 

saúde pública, evidenciado por sua alta incidência na 

população mundial. Pode-se afirmar que o número de pessoas 

com DM vem aumentando a cada dia em decorrência de alguns 

fatores, como o crescimento e envelhecimento populacional, a 

maior urbanização e a elevada prevalência de obesidade e 

sedentarismo (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 

2009). 

Sabe-se que o principal meio de que os portadores de 

DM dispõem para adquirir o material são as Unidades Básicas 

de Saúde (UBS). Dentre os insumos necessários que o sistema 

público dispõe para a insulinoterapia - um dos tratamentos da 

doença - estão as seringas, agulhas e os medicamentos (DA 

SILVA; SANTANA; PALMEIRA, 2013). 

Quando perguntado sobre o destino dado as seringas e 

agulhas dos medicamentos injetáveis, 60% (n=6) responderam 

fazer o descarte em saco de lixo comum e 20% (n= 2) revelaram 

desprezar em garrafa plástica e 20% (n=2) declararam outros 

meios de fazer o descarte. 0% (n=0) dos idosos respondeu 

“vaso sanitário (descarga)” e “caixa específica de descarte 
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(descartex). A média do número de seringas e agulhas usadas 

por mês foi de 14,4 (DP=15,4), ainda de acordo com a tabela 1.  
Tabela 1- Caracterização da amostra em relação aos medicamentos 

injetáveis (N=10) 

Legenda: F: frequência ; %: porcentagem 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Frequentemente, os resíduos perfurocortantes não 

recebem manejo adequado, nem o descarte correto, a exemplo 

da prática de juntá-los ao lixo doméstico. Isso pode acarretar 

problemas à saúde dos trabalhadores que entram em contato 

direto com eles. Logo, essa problemática ocorre pelo fato de 

que os diabéticos podem desprezar os materiais em lixo da 

própria residência, sem nenhum cuidado, gerando risco para a 

comunidade de entorno e para o meio ambiente. A quantidade 

de doses está atrelada ao número de injeções diárias e 

influencia de forma significativa na reutilização de seringas e 

agulhas necessárias para a administração. Além disso, 

contribui para a geração do lixo doméstico composto por 

material perfurocortante de forma substancial e de alto risco à 

saúde da coletividade (SOUZA; SAD, 2008). 

Variáveis  F % 

Sexo Feminino 30 60,0 

 Masculino 20 40,0 

    

Uso de med. Injetáveis Sim 10 20,0 

 Não 40 80,0 

 

Local de descarte Lixo comum 6 60,0 

 Garrafa 

plástica 

2 20,0 

 Outros 2 20,0 
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Quando os entrevistados foram questionados sobre o 

uso contínuo de medicamentos, 90% (n= 45) responderam que 

fazem uso e 10% (n= 5) alegaram que não fazem uso. O perfil 

dos idosos brasileiros aponta que esta população apresenta 

vários problemas de saúde, em especial as Doenças Crônicas 

Não Transmissível, como as cardiovasculares, uma das mais 

prevalentes entre os idosos, problema que na maioria das 

vezes os fazem necessitar de medicamentos de uso contínuo 

(LUCHETTI, 2010). Vale ressaltar que o uso frequente de 

medicamentos entre idosos pode ser visto não somente como 

uma tentativa de tratar comorbidades, mas, sobretudo, como 

uma forma de amenizar situações comuns do envelhecimento 

(FARIAS; SANTOS, 2012). 

Sobre o questionamento feito em relação ao descarte de 

medicamentos vencidos, 76% (n=38) responderam que faz o 

descarte em lixo comum, 6% (n=3) contestaram fazer o 

descarte na Unidade de saúde, 4% (n=2) responderam “outros”, 

2% (n= 1) alegaram jogar no vaso sanitário e 2% (n=1) 

assumiram descartar em plantas. Verificou-se, portanto, que, no 

município de Patos-PB, toda a amostra entrevistada realiza o 

descarte incorreto dos medicamentos produzidos na residência, 

visto que o vaso sanitário, o lixo comum, a manutenção de 

produtos vencidos na residência ou enterrar não são atitudes 

consideradas sanitárias e ambientalmente corretas.  

Os dados aqui apresentados corroboram com Bueno et 

al (2009) quando os autores afirmam que o lixo doméstico 

comum é o principal destino para os medicamentos, em 

especial os vencidos. Um estudo realizado pela Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas e Bioquímicas Oswaldo Cruz mostrou 

que apenas 2,7% das 1.009 pessoas entrevistadas da cidade 
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de São Paulo já haviam recebido alguma orientação sobre 

descarte de medicamentos.  

O levantamento constatou que quase 76% das pessoas 

descartavam a medicação no lixo doméstico e 7% jogavam na 

pia ou no vaso sanitário, e aproximadamente 93% dos 

entrevistados nunca perguntaram sobre a forma correta de 

fazê-lo, tabela 2. 

A população em geral desconhece o procedimento 

correto de descarte de medicamentos não utilizados e vencidos, 

e na maior parte das vezes é realizado no lixo doméstico, sem 

qualquer tipo de tratamento (ALVARENGA; NICOLETTI, 2010).  

A prática corrente de lançar diretamente nos esgotos os 

medicamentos vencidos ou os não desejados, fazem com que 

estes cheguem às estações de tratamento na sua forma 

original, contribuindo de forma acentuada para a contaminação 

ambiental, inclusive com graves prejuízos para a fauna e flora 

aquáticas. Também o descarte no lixo comum apresenta riscos 

para a saúde pública, uma vez que podem ser ingeridos por 

terceiros, principalmente crianças e pessoas carentes 

(CARVALHO et al., 2009). 

O gerenciamento de resíduos sólidos de saúde está 

regulamentado pelas Resoluções CONAMA nº.358/05 e RDC 

ANVISA nº. 306/04 que dispõem, respectivamente, do 

gerenciamento externo e interno dos resíduos de serviços de 

saúde. É de responsabilidade do estabelecimento de saúde o 

gerenciamento dos resíduos, desde a sua geração até a 

disposição final. Os medicamentos são classificados como 

resíduos do grupo B, englobando as substâncias químicas que 

podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente 

dependendo de suas características: inflamabilidade, 
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corrosividade, reatividade e toxicidade (ALVARENGA; 

NICOLETTI, 2010). 

Segundo a RDC 44/09 da ANVISA, fica permitido às 

farmácias e drogarias participar do programa de coleta de 

medicamentos vencidos para descarte pela comunidade. Mas 

isso ainda ocorre em muita pequena escala por todo o país, já 

que por enquanto estes estabelecimentos ainda não são 

obrigados a participar de forma efetiva na coleta de 

medicamentos (CALDEIRA; PIVATO, 2010). 

Quanto ao armazenamento das medicações, 62% (n= 

31) responderam guardar na embalagem original e 28% (n= 14) 

revelaram armazenar em porta remédio, tabela 2.  

O armazenamento apropriado e a conservação dos 

medicamentos são fatores fundamentais para a sua eficácia, 

devendo sempre existir certas medidas referentes ao cuidado e 

estabilidade da dose desses fármacos (LIMA; NUNES; 

BARROS, 2010). 
 

Tabela 2- Manejo dos medicamentos pelos entrevistados  

Legenda: F: frequência ; %: porcentagem 

 

Variáveis  F % 

Uso de med. via oral Sim  45 90,0 

 Não 5 10,0 

    

Descarte de med. 

vencidos 

Lixo comum 38 76,0 

 Vaso sanitário 1 2,0 

 Unidade de saúde 3 6,0 

 Plantas 1 2,0 

 Outros 2 4,0 

    

Armaz. das 

medicações 

Porta remédio 14 28,0 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

  

  A conservação do medicamento deve acontecer em 

condições satisfatórias para a manutenção de sua estabilidade 

e integridade durante o período de vida útil (validade), 

observando que alguns medicamentos possuem vida útil após 

o início da utilização inferior ao prazo de validade da 

embalagem lacrada (LIMA; NUNES; BARROS, 2010). 

  Estudos apontam a presença de resíduo de 

medicamentos, cosméticos e produtos de higiene pessoal em 

águas superficiais, subterrâneas e em águas para consumo 

humano. Algumas classes de medicamentos adquirem uma 

maior importância sob o ponto de vista ambiental devido às 

quantidades consumidas, a sua toxicidade e o tempo que 

permanecem no ambiente. Tratam-se dos beta bloqueadores, 

analgésicos, anti-inflamatórios, hormônios esteroides, 

citostáticos e outros agentes para tratamento do câncer, 

compostos com atividade no sistema nervoso, antiparasitários 

e os antibióticos (CARVALHO et al., 2009). 

  A Lei n.º 8.080 de 1990 dispõe sobre as condições para 

a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização 

e o funcionamento dos serviços correspondentes. Determina 

também em seu artigo 13, a necessidade de articulação de 

políticas públicas que tratem das atividades farmacêuticas 

(BALBINO; BALBINO, 2011). 

  Entre os medicamentos de maior risco para a saúde 

pública encontram-se os hormônios, antimicrobianos, 

citostáticos, antineoplásicos, imunossupressores, digitálicos, 

imunomoduladores e antirretrovirais quando descartados por 

 Embalagem 

original 

31 62,0 
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serviços de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de 

medicamentos ou apreendidos e os resíduos e insumos 

farmacêuticos dos medicamentos controlados pela Portaria MS 

344/1998 (Medicamentos e substâncias sujeitas a controle 

especial) (BRASIL, 2004, CARVALHO et al., 2009, 

ALVARENGA; NICOLETTI, 2010). 

  Todas essas regulamentações aplicam-se apenas aos 

estabelecimentos que prestam serviços à saúde e não trata do 

descarte de resíduos ou medicamentos pela população em 

geral (CARVALHO et al. 2009). Existe, portanto, uma lacuna na 

legislação no que se refere ao descarte de produtos pela 

população. Entretanto, esta já é uma preocupação do governo 

federal, assim como, de alguns Estados e Municípios, surgindo 

a necessidade de ajustar o marco legal atual sobre este 

assunto, bem como alguns projetos piloto para a correta 

destinação final deste tipo de resíduos. 

Acredita-se que um caminho para solucionar a questão 

dos resíduos de serviços de saúde é o exercício do bom-senso, 

aliado à educação e ao treinamento dos profissionais de saúde, 

paralelamente ao esclarecimento da população (TAPIA, 2009). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Verificou-se, portanto, que, no município de Patos-PB, 

toda a amostra realiza o descarte incorreto de seringas e 

agulhas produzidas na residência, visto que o saco de lixo 

comum, a garrafa plástica, o vaso sanitário e “outros” não são 

atitudes consideradas sanitárias e ambientalmente corretas. 

Em relação ao descarte de medicamentos, observou-se 

que 6% da amostra estudada fazia o descarte correto deste 
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material, uma vez que alegaram fazer o dsscarte na unidade 

básica de saúde. 

Conclui-se que a população necessita de maiores 

informações a respeito de descarte de resíduo de serviço de 

saúde, e essa é uma medida importante na prevenção dos 

agravos a saúde pública. 
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RESUMO: O umbuzeiro é uma planta amplamente distribuída 
no semiárido brasileiro, possuindo como fruto o umbu que é 
apreciado e utilizado para o preparo de iguarias, como a 
umbuzada. Tem como nome científico Spondias tuberosa e 
possui diversas propriedades terapêuticas, justificando, assim, 
sua utilização pela população para fins medicinais. Devido ao 
seu amplo emprego no tratamento de doenças, o presente 
estudo teve como objetivo fazer um levantamento bibliográfico 
acerca das atividade terapêuticas da Spondias tuberosa. A 
pesquisa foi realizada via internet, em diversas bases de dados, 
e por meio do acervo bibliográfico da biblioteca da Universidade 
Federal de Campina Grande, campus Cuité, havendo a 
pesquisa de artigos, livros, teses, dissertações, monografias e 
anais em línguas espanhola, inglesa e portuguesa, publicados 
entre os anos de 2002 à 2016. A partir da pesquisa realizada foi 
possível identificar uma gama de atividades terapêuticas, sendo 
algumas destas relacionadas com a presença de taninos e 
flavonoides contidos em folhas, cascas e frutos. Dentre as 
atividades terapêuticas citadas estão a antimicrobiana contra 
cepas patogênicas de bactérias Gram-positivas e  Gram-
negativas, efeito anti-fúngica, atividades gastropropetora, 
antinociceptiva e anti-inflamatória. Deste modo, é possível 
concluir que S. tuberosa pode ser considerada uma planta 
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promissora para o desenvolvimento de novos fármacos, 
fitofármacos ou até mesmo fitoterápicos. 
Palavras-chave: Spondias tuberosa. Atividades terapêuticas. 

Semiárido. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Spondias tuberosa Arruda, conhecida popularmente como 

umbuzeiro, é uma planta nativa da região do semiárido 

nordestino brasileiro, adaptada às irregularidades climáticas da 

região, com uma produção significativa de frutos, mesmo em 

épocas de estiagem, devido a sua capacidade de manter 

reservas nutritivas no período de seca (CAVALCANTI; 

RESENDE; BRITO, 2008). 

Pertencente a família Anacardiaceae, composta por mais 

de 70 gêneros e aprensenta mais de 600 espécies, constituídas 

principalmente por árvores e arbustos que crescem em áreas 

tropicais, zonas subtropicias e temperadas (DIAS, 2014). 

Na região sertaneja, esse gênero pode ser encontrado 

próximo às residências, nos pomares de chácaras, sítios e 

fazendas, com alguns exemplares das espécies Spondias 

mombin L. (cajazeira); Spondias purpurea L. (cirigueleira); 

Spondias tuberosa Arr.Câm. (umbuzeiro); Spondias sp. 

(cajarana do sertão) e Spondias spp. (umbu-cajazeira) (BRITO, 

2010). 

A S. tuberosa é uma árvore com cerca de 4 a 7 metros de 

altura, tronco muito curto, revestido por casca lisa, de 40-60 cm 

de diâmetro. Apresenta copa baixa com profusa ramificação 

aparentemente desordenada, suas folhas são compostas de 3-

7 folículos membranáceos e seu sistema radicular é dotado de 
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órgãos de reserva de água, denominados e “túberas aquíferas” 

(LORENZI, 2002).  

A S. tuberosa pode ser cultivada em larga escala, 

favorecendo sua utilização tanto para alimentação humana,  

como para a suplementação alimentar de animais, 

especialmente caprinos e bovinos, que constituem os rebanhos 

predominantes na região do nordeste, além de receber 

destaque no amplo consumo para fins medicinais. O seu fruto 

é uma fonte de vitamina C, sendo consumida “in natura” ou na 

forma de geléia, enquanto da polpa é produzida a umbuzada, 

que é uma mistura de polpa, açúcar e leite (CAMPOS, 2007; 

SILVA et al, 2014).  

A utilização de plantas medicinais com finalidades 

terapêuticas é uma prática antiga da humanidade, e nos últimos 

anos houve um crescente interesse por esse conhecimento e 

sua preservação, utilização e comercialização para o 

desenvolvimento de produtos fitoterápicos, no Brasil e no 

mundo, o que tem proporcionado uma grande expansão desse 

mercado (FREITAS et al., 2016). 

Através do conhecimento popular sobre a S. tuberosa, 

foram realizados estudos que identificaram as diversas 

aplicações no tratamento de patologias, como inflamações 

provocadas por microrganismos, diabetes, cólicas uterinas, 

dores de estômago e diminuição nos níveis de colesterol (LINS 

NETO; PERONE; ALBUQUERQUE, 2010).  

Diante do uso popular da S. tuberosa para fins medicinais, 

o presente estudo teve como objetivo, fazer um levantamento 

bibliográfico sobre a utilização dessa espécie e suas atividades 

terapêuticas cientificamente comprovadas. 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo foi realizado através de acesso disponível via 

internet e no acervo da biblioteca da Universidade Federal de 

Campina Grande, Campus Cuité – PB, no período de Janeiro à 

Outubro de 2016. Trata-se de uma revisão bibliográfica do tipo 

integrativa, em que o levantamento de dados foi realizado 

utilizando-se as bases de dados: Scielo, Periódicos Capes, 

Lilacs e PubMed abordando as propriedade terapêuticas da 

Spondias tuberosa. As seguintes palavras-chaves foram 

utilizadas em várias combinações para a pesquisa do material 

utilizado: 1) Spondias tuberosa; 2) Umbuzeiro; 3) Plantas do 

semiárido; 4) Atividades terapêuticas; 5) Metabólitos 

secundários. A pesquisa englobou artigos, livros, teses, 

dissertações, trabalhos de conclusão de curso e anais, sendo 

pesquisados 88 documentos ao total em que somente 34 

documentos foram selecionados para a construção desta 

pesquisa por possuírem aplicações e conceitos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 A S. tuberosa trata-se de uma espécie de planta popular 

presente na região Nordeste do Brasil que é utilizada pela 

população para o tratamento de algumas infecções 

microbianas, para a cicatrização e antissepcia de feridas, 

inflamações, tratamento de dislipidemias dentre outras 

aplicações (LINS NETO; PERONE; ALBUQUERQUE, 2010) 

que são passadas de geração em geração, a partir da 

construção dos conhecimentos medicinais empíricos de seus 

antepassados. Com o avanço da ciência há a comprovação dos 

potenciais terapêuticos dessa espécie que se dá devido a 
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presença de metabólitos secundários que estão presentes nos 

mais diversos órgãos desta planta. 

Rocha et al. (2013) ao produzir extratos de S. tuberosa 

observou atividade antimicrobiana contra cepas de 

Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis e Escherichia 

coli a partir da produção de extratos hidroalcoólicos das cascas 

e folhas, em que foi utilizado o método de microdiluição CIM 

(concentração inibitória mínima) e CBM (concentração 

bactericina mínima), indicando tanto atividade bactericida como 

bacteriostática. Já Carvalho (2012), por sua vez, também 

produziu extratos hidroalcoólicos a partir de folhas de S. 

tuberosa, em que a atividade antimicrobiana também foi aferida 

por meio de método de microdiluição contra os seguintes 

microrganismos: as bactérias Streptococcus mutans, 

Streptococcus salivarius, Streptococcus oralis e Streptococcus 

parasanguinis e os fungos Candida albicans, Candida 

parapsilosis, Candida guilliermondii e Candida krusei, sendo 

observado ao fim do ensaio que os extratos foram capazes de 

inibir o crescimento das cepas bacterianas de S. mutans, S. 

oralis, S. salivarius e S. parasangunis, sendo bactericida contra 

S. mutans, S. salivaris e S. parasanguis e  resistente a S. oralis, 

enquanto que em relação a atividade anti-Candida, foi 

observado que todas as cepas do gênero Candida tiveram 

sensibilidade aos extratos.   

Andrade (2013) fez um estudo utilizando extratos 

hidroalcoólicos de cascas de S. tuberosa contra bactérias 

multiresistentes e encontrou resultados satisfatórios, uma vez 

que conseguiu obter atividade bacteriostática contra cepas de 

E. coli, Proteus mirabilis e Providencia rettgeri e bactericida 

contra E. coli e P. mirabilis, sendo a espécie P. rettgeri 

resistente ao extrato.  

Após levantamento bibliográfico realizado por Cabral 

(2014) observou-se que as folhas e as cascas do caule da S. 
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tuberosa tiveram atividade antimicrobiana contra vários tipos de 

bactérias e fungos, onde S. aureus, S. mutans, S. oralis, S. 

salivarius, Streptococcus pyogenes, C. albicans, C. krusei, C. 

guilliermondii, C. parapsilosis, E. faecalis e Enterobacter 

cloacae foram sensíveis a extratos da casca do caule; já 

Klebsiella pneumonie, S. mutans, Pseudomonas aeruginosa, P. 

mirabilis, Morganella morganii, Serratia liquefaciens e E. coli 

foram sensíveis a extratos das folhas. 

A atividade antimicrobiana apresentada pela S. tuberosa 

a partir de seus extratos, apresenta-se como uma oportunidade 

promissora para o isolamento de moléculas bioativas que 

possam ser utilizadas em prol do combate de microrganismos 

resistentes. Estes têm causado grande mortalidade aos 

pacientes que os contraem, principalmente aos hospitalizados 

que muitas vezes já se encontram imunocomprometidos. 

Em um estudo realizado por Melo-Batista e Oliveira (2014) 

por meio de pesquisas etnobotânicas no município de Lapão-

BA, observou-se que dentre as plantas medicinais citadas (no 

questionário aplicado a população) estava a Spondias tuberosa 

Arruda, indicando seu uso para o tratamento de doenças do 

sistema respiratório. Já em outro estudo etnobotânico realizado 

por Pereira Júnior et al. (2014) observou-se a S. tuberosa como 

uma das espécies utilizadas na cidade de Monteiro-PB, sendo 

usada, principalmente para obter-se efeito sobre a enxaqueca, 

dor de barriga, cicatrização e diminuição de colesterol, através 

da decocção de cascas do caule e folhas. 

 Silva (2012), por sua vez, identificou muitas plantas 

medicinais da caatinga, com base no índice de relevância de 

indicações populares, em que os principais usos de S. tuberosa 

constatados foram para o combate de conjuntivite, doenças 

venéreas, problemas digestivos, cólica, diarreia, diabetes, 

distúrbios da menstruação, infecções renais, problemas na 

garganta, antiemético e tônico, enquanto que Ribeiro et al. 
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(2014) ainda pôde observar que a utilização de infusões por 

meio de razi-tubérculos são eficazes para corrimento vaginal. 

Dias (2014) mostrou que a S. tuberosa possui uma 

quantidade relevante de flavonoides e taninos nos frutos e 

cascas, evidenciando e colaborando com o conhecimento 

popular dos seus efeitos anti-inflamatórios, cicatrizante e 

analgésico, sendo utilizada para o tratamento de diversas 

enfermidades, inclusive nas desordens gástricas e 

inflamatórias. Ao fazer testes pré-clínicos utilizando extratos 

etanólicos, observou-se a presença de atividade 

gastroprotetora, anti-inflamatória e antinocicetiva. Enquanto 

que Siqueira (2015) também encontrou um potencial anti-

inflamatório significativo em extratos hidroetanólicos de folhas 

de S. tuberosa, sendo identificado neste extrato a presença de  

ácido clorogênico, ácido cafeico, rutina e isoquercitrina, 

podendo serem utilizados como marcadores químicos.  

Falcão (2014) utilizando folhas de S. tuberosa produziu 

um extrato etanólico bruto a partir das folhas desta espécie e 

observou bons resultados no que se refere as atividades anti-

inflamatória e antinociceptiva. Neste mesmo estudo foi 

constatada a atividade gastroprotetora, sendo ressaltado a 

importância da elucidação do mecanismo de ação, que 

contribuirá com uma  melhor compreensão da fisiopatologia e 

cura de úlceras pépticas, tendo em vista a baixa toxicidade 

indicada pelo extrato. 

 Compreender a composição química de um extrato é 

importante na determinação da atividade biológica de uma 

determinada planta ou órgão vegetal, exercendo papel 

fundamental, também, no controle de qualidade  dos extratos 

vegetais. Para tanto, é por meio da criação de um marcador 

químico, família de substâncias capazes de  permitir a 

caracterização do extrato, que é possível detectar a presença 
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de contaminantes e adulterantes antes, durante e após a 

produção dos extratos. 

 Sabe-se que o umbu (Fig. 1) tem cerca de 33 mg de 

vitamina C a cada 100 g de polpa (Barreto; Castro, 2010). 

Assim, um estudo realizado por Mettietto, Lopes e Menezes 

(2007) com o objetivo de observar a estabilidade do néctar 

misto de cajá e umbu identificou uma mistura rica em taninos e 

vitamina C. Enquanto, Melo e Andrade (2010) demonstraram 

que o umbu semi maduro possui uma maior quantidade de 

vitamina C em comparação ao umbu maduro, sendo essa 

variação de quase 2,5 mg a cada 100 g. Logo, pode-se inferir 

que o umbu é um excelente fruto para o tratamento de doenças 

virais, devido a sua alta quantidade de vitamina C. 

 

Figura 1. Fruto do umbuzeiro. 

 

 
Fonte: Costa, 2011. 

 
 Coelho (2015) realizou um estudo para avaliar a 

atividade antioxidante de cascas de umbu e constatou que 

estas são ricas em compostos fenólicos, com destaque para a 

procianidina B2, o ácido para-cumárico, a quercetina e o trans-

resveratrol, ao passo que estes estão diretamente responsáveis 

pela atividade antioxidante identificada. Isto se faz interessante 
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tanto para fins medicinais, como na produção de alimentos 

funcionais a partir da casca. É de serventia também nas 

indústrias de cosméticos, farmacêutica e de alimentos para a 

produção de insumos antioxidantes para fins estéticos e 

medicinais, que exercem influencia sobre a conservação de 

alimentos, cosméticos e medicamentos. Tais resultados 

corroboram aos encontrados por Guimarães (2015), sendo que 

neste estudo a atividade antibacteriana também foi analisada, 

constatando-se que os extratos etanólicos e de acetato de etila 

provenientes das folhas foram promissores contra 

Enterococcus faecalis. De acordo com Paradella, Koga-Ito e 

Jorge (2007), trata-se de uma bactéria que habita 

principalmente o trato gastrointestinal (TGI), vagina e cavidade 

bucal, porém que podem gerar patologias como como cáries, 

infecções endodônticas recorrentes, periodontites apicais, 

infecções urinárias e até endocardite bacteriana. 

Outras atividades ainda são descritas na literatura, 

através de levantamento bibliográfico percebeu-se que a S. 

tuberosa tem como indicações terapêuticas o combate de 

doenças cardíacas e câncer de próstata, sendo útil como 

dietético e auxiliar na formação de cabelos e unhas. Por sua 

vez,  determinada análise in vitro evidenciou que nos chás e 

preparados medicinais utilizando a casca do tronco de 

Anacardium occidentale, Myracrodruon urundeuva e S. 

tuberosa contém substâncias com atividade contra 

microrganismos causadores de infecções das vias gênito-

urinárias. Enquanto, em outro estudo realizado foi demonstrado 

que o decocto da casca do caule é empregado como oftálmico 

e os frutos preparados como suco ou “umbuzada”, com açúcar 

e leite, são usados como tônico geral e fonte de vitaminas 

(CARNEIRO, 2014; MARANGONI, 2015; AGRA et al., 2007) 

Oliveira (2009) pode perceber que as plantas medicinais 

são usadas para o tratamento de animais, sendo a S. tuberosa 
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utilizada no tratamento de diarreia, a partir do infuso das folhas. 

Além disso, reforçam-se que o suco produzido a partir das 

raízes de S. tuberosa, trata-se de uma bebida saudável, que 

proporciona doses apreciáveis de sais minerais e de vitaminas, 

principalmente de vitamina C, sendo esta bebida consumida 

desde os primeiros tempos de colonização, ao passo que o 

povo utilizava o efeito curativo do suco da raiz nos casos de 

escorbuto, doença caracterizada por hemorragias gengivais em 

decorrência de carência grave de vitamina C na dieta alimentar 

(BARRETO; CASTRO, 2010).  

O estudo de Borges et al. (2007), realizado a partir da 

composição química de sementes (Fig. 2) de umbu, revelou que 

estas são ricas em ácidos oleico e linoleico, a medida em que a 

qualidade e digestibilidade de óleos adquiridos através da dieta 

é assegurada por meio da quantidade e qualidade de ácidos 

gordos insaturados, assim a ingestão de uma quantidade 

adequada de ácido linoleico é essencial para tal finalidade, além 

de ajudar a evitar a formação de LDL (lipoproteína de baixa 

densidade), indicando que a semente por ser utilizada para 

pacientes com dislipidemias. Ainda, como analisado por Costa 

(2011) em análise fitoquímica da semente do umbu, pode-se 

constatar a presença de taninos, cumarinas, ácidos orgânicos, 

esteroides e flavonoides. 
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Figura 2. Sementes de umbu 

 

 
Fonte: Costa, 2011. 

 
 Em caracterização histoquímica de folíolos de S. 

tuberosa Arruda identificou-se a presença de compostos 

fenólicos (principalmente taninos) e alcaloides.  Em 

contrapartida, um levatamento bibliográfico acerca do gênero 

Spondias, constata que as atividades terapêuticas advindas 

destas plantas se dão principlamente devido aos compostos 

fenólicos: taninos e flavonoides e também devido a outras 

metabólicos secundários como vitamina C, saponinas, 

alcaloides, terpenos e carotenoides (NASCIMENTO-SILVA; 

CHINALIA; PAIVA, 2008; SILVA et al., 2014). 

 Assim, observa-se que a referida planta caracteriza-se 

por ter altas concentrações de taninos e flavonoides,  os quais 

possuem seus efeitos característicos. Os taninos são 

compostos que quando isolados são amplamente utilizados 

para o combate de vírus, bactérias, fungos, tumores e 

moluscos, além do tratamento para diarreia, problemas 

estomacais e inflamatórios, ferimentos, hemorragias e 

queimaduras. Já, os flavonoides podem possuir atividade 

antibacteriana, anticancerígena, anti-inflamatória, 

hepatoprotetora e antioxidante. Porém, é conveniente destacar 
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que a atividade inerente a cada um dos compostos varia de 

planta para planta, assim como depende do clima, tipo de solo, 

fornecimento de água, contaminantes e parasitas, época de 

colheita, dentre outros fatores que podem influenciar na 

produção dos metabólitos secundários e suas respectivas 

concentrações.  

 Sendo assim, o semiárido é um promissora fonte de 

recursos vegetais a serem explorados do ponto de vista 

farmacêutico. A importância de se avaliar esse potencial, diz 

respeito não só a descoberta de novas substâncias e seus 

potenciais fitoterápicos, como também a valorização ecológica 

dessa região, pois o conhecimento dessas espécies possibilita 

a elaboração de um plano de gestão para a conservação da 

fitodiversidade da região, através do estímulo a exploração 

sustentável dessas plantas. 

 

4  CONCLUSÃO 

 

 Após o levamento realizado foi observado que a espécie S. 

tuberosa apresentou diversas atividades terapêuticas que 

permitiram a comprovação de estudos etnobotânicos. As 

atividades terapêuticas observadas nesta planta podem ser 

comprovadas a partir de ensaios fitoquímicos, em que constata-

se frequentemente o isolamento de alguns metabólitos 

secundário em folha, cascas de caule e fruto como taninos e 

flavonoides, porém mais estudos são necessários, uma vez que 

os extratos são compostos por diversos constituintes que 

podem ter sua contribuição para as mais diversas atividades 

biológicas como  antimicrobiana, cicatrizante, antinflamatória, 

antisséptica e antinociceptiva ou ainda inibirem outros 

potenciais que possam estar presentes nesta planta e que não 

foram descobertos. 
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RESUMO: A utilização de animais em pesquisas científicas e 
nas análises de rotina tem sido um tema polêmico e em alguns 
países já está proibida. Há um interesse crescente entre os 
pesquisadores para o desenvolvimento e validação de métodos 
alternativos, visando diminuir a utilização de animais ou 
mesmos substituí-los. Neste contexto, o Teste da Membrana 
Corioalantóide de Ovos Fertilizados de Galinha (HET-CAM) 
desponta como método alternativo ao teste de irritabilidade de 
Draize realizado na córnea do coelho. A babosa (Aloe vera) é 
uma planta medicinal largamente utilizada em cosméticos e 
medicamentos como produtos tópicos. O confrei (Symphytum 
officinale L.) é usado na forma tópica como cicatrizante. Foram 
utilizadas as duas espécies vegetais para avaliação da 
toxicidade dérmica através do teste do HET-CAM. Foram 
medidos 200 µl dos extratos e adicionados sobre a membrana 
corioalantóide de ovos de galinha, fertilizados de 10º dia (n=5). 
Avalia-se o tempo inicial, em segundos, em que se observa os 
processos de vasoconstrição, hemorragia e coagulação, por um 
período de cinco minutos. O gel das folhas da babosa nas 
concentrações de 5%, 10% e 15% mostraram-se não irritante. 
O extrato de confrei à 1% é não irritante, a 10% demonstrou-se 
irritante enquanto a 20% e 100% foi mensurado como muito 
irritante. 

mailto:horacinnammc@yahoo.com.br
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1 INTRODUÇÃO 

 

O uso de animais para o desenvolvimento em pesquisa 

tem gerado insatisfação por parte de segmentos da sociedade 

(MORALES, 2008). Neste contexto, existe um grande interesse 

entre os pesquisadores pelo desenvolvimento e validação dos 

métodos alternativos, capazes de diminuir o número de animais 

nos experimentos. (OFFICE OF TECHNOLOGY 

ASSESSMENT, 1986).  

O teste de irritabilidade é desenvolvido tradicionalmente 

utilizando o ensaio de Draize (DRAIZE; WOODARD; 

CALVERY, 1944).  Há décadas que vem sendo desenvolvida 

uma variedade de métodos in vitro para predizer o potencial de 

irritação ocular (MUIR et al 1983).  

Segundo Bender et al (2010) o Teste do Membrana 

Corioalantóide de Ovos Fertilizados de Galinha (HET-CAM) 

representa um método alternativo ao modelo tradicional 

utilizando coelhos de Draize. Gilleron et al (1997) 

demonstraram que o potencial de irritação obtido pelo teste do 

HET-CAM apresenta correção entre os resultados obtidos no 

modelo de Draize. 

O potencial de irritação obtido pelo teste do HET-CAM é 

delimitado observando as modificações dos vasos sanguíneos 

na membrana corioalantóide (MCKENZIE et al, 2015).  

A membrana corioalantóide é uma típica membrana de 

ovos fertilizados de aves (STEILING et al 1999). A qual é 

altamente sensível e responde a aplicação tópica de 

substâncias em sua superfície com alterações no fluxo 

sanguíneo (VARGAS et al 2007). 



AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE IRRITAÇÃO DÉRMICA DA BABOSA (ALOE 
VERA) E DO CONFREI (SYMPHYTUM OFFICINALE L.) PELO MÉTODO HET-CAM 

280 
 

O modelo da membrana corioalantóide do ovo pode ser 

utilizado como alternativa para estudo de angiogênese e 

resposta inflamatória a biomateriais (ZWADLO-KLARWASSER 

et al 2001 e VALDESet al 2002). Na área de cosméticos é usado 

para avaliar propriedades irritantes das formulações dos 

cosméticos e seus ingredientes (STEILING et al 1999). 

Segundo Hamman (2008) a babosa (Aloe vera) 

apresenta várias atividades biológicas. Na indústria de 

cosmético tem sido utilizada para produção de creme, loção, 

xampus, produtos de limpeza facial, entre outros. Na indústria 

farmacêutica a babosa tem sido utilizada no desenvolvimento 

de produtos tópicos como pomada e preparações em gel 

(ESHUN e HE, 2004). A aplicação desta espécie em cosméticos 

e em produtos farmacêuticos para uso tópico despertou o 

interesse para a realização do teste do HET-CAM.  

De acordo com Carriconde (1997) provavelmente as 

folhas e raízes do confrei (Symphytum officinale L.) apresentam 

atividade cicatrizante.  Segundo Sírio (2005) o confrei apresenta 

em sua composição química alcalóides pirrolizidínicos, 

alantoina, taninos e esteróides.  

Sobretudo a utilização do confrei de forma tópica para a 

cicatrização de feridas ressalta sua importância para a 

realização do teste do HET-CAM.  

O presente estudo objetivou avaliar os potenciais de 

irritação da babosa (Aloe vera) e do confrei (symphytum 

officinale L.) através do teste da membrana corioalantóide do 

ovo de galinha fertilizado. 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Ovos de galinha fertilizados de primeiro dia foram 

cedidos pelo incubatório Guaraves- PB e incubados por 10 dias 

Fig. (1A). No décimo dia de incubação, o espaço aéreo do ovo 

foi cuidadosamente removido Fig. (1B). A membrana 

corioalantóide do ovo foi exposta e umedecida com salina 

fisiológica a 0,9%. O excesso da salina foi cuidadosamente 

retirado com algodão, a membrana esbranquiçada foi removida 

e a membrana corioalantóide disponibilizada para o teste Fig. 

(1C)..  

Uma alíquota de 200µl da amostra foi aplicada na 

membrana corioalantóide do ovo fertilizado Fig. (1D). Os efeitos 

irritantes (hemorragia, coagulação e vasoconstrição) foram 

observados por um período de cinco minutos, conforme modelo 

do teste do HET-CAM descrito por Steiling et al (1999) e apresentados 
na Fig. (1).  

 

Figura 1: Protocolo de realização do HET-CAM 

 
Fonte: (A), (B), (D) Google imagens, (C) Produção do Próprio 

autor 
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Durante o período de cinco minutos serão observadas as alterações que 

ocorrerão com o tempo, expressos em segundos, em que se iniciam 

os processos de hemorragia, coagulação e vasoconstrição.  

O tempo (em segundos) em que se iniciam as alterações 

visualizadas no teste do HET-CAM serão utilizados para se 

calcular o potencial de irritação (P. I.) através da equação (1), 

conforme proposta por VARGAS, 2007. 

 

Equação 1: Potencial de irritação (P. I.) 

 
P. I. = (301-Hemorragia) x5   +   (301- vasoconstrição) x7   +  (301-Coagulação) x9 

300 

Após aplicação dos dados na equação (1), é possível 

quantificar o potencial de irritação observado e para realizar a 

análise dos dados de acordo com a classificação abaixo.  

 

Tabela 1: A Classificação do potencial de irritação das 
substâncias 

Faixa de pontuação Categoria de irritação 

0 - 0,9 Não Irritante 
1 – 4,9 Ligeiramente irritante 
5 – 8,9 Irritante 
9 – 21 Muito irritante 

Fonte: Adaptada de STEILING et al (1999).  

 

As amostras utilizadas foram o gel das folhas da babosa 

nas concentrações de 5%, 10% e 15% e o extrato de confrei 

nas seguintes concentrações: 1%, 10%, 20% e 100%. O extrato 

das folhas do confrei foi preparado utilizando 10g de massa das 

folhas em relação a 100 ml de água. Representando o extrato 

bruto á 100%.  A solução salina a 0,9% foi utilizada como 

controle negativo enquanto a solução de lauril sulfato de sódio 

a 2% foi utilizada como controle positivo.  
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Os resultados apresentados foram obtidos pela 

avaliação de um mínimo de cinco amostras. Utilizando-se a 

média e desvio padrão, os dados foram transportados para um 

sistema de aquisição de dados para serem tratados no software 

Graph Pad Prisma versão 7.02. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados obtidos foram analisados e apresentados na 

forma de tabelas e figuras e suas interpretações permitiram 

inferir o grau de toxicidade de cada amostra das duas espécies 

vegetais avaliadas quanto ao seu potencial irritante. 

A solução salina á 0,9% foi utilizada como controle 

negativo e não mostrou nenhuma alteração nos vasos 

sanguíneos da membrana corioalantóide, durante o período de 

observação de cinco minutos. Podendo ser considerada como 

não irritante. Conforme demonstrado na Tab. (2).  

.  

Tabela 2: Observação do tempo (segundos) em que se iniciam 
os processos de hemorragia, vasoconstrição e  
coagulação após administração da solução salina á 0,9%. 

n Tempo de Aparecimento (segundos) 

Hemorragia Vasoconstrição Coagulação 

1 N.O. N.O. N.O. 
2 N.O. N.O. N.O. 
3 N.O. N.O. N.O. 
4 N.O. N.O. N.O. 
5 N.O. N.O. N.O. 

Fonte: Produção do próprio autor. N.O. (não observado) 

 

Este resultado demonstra que o HET-CAM é um método 

discriminativo em relação à toxicidade de tal forma a não 
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evidenciar alterações no sistema vascular com uma amostra de 

soro fisiológico reconhecidamente atóxico. 

A solução de lauril sulfato de sódio a 2% foi utilizada 

como controle positivo. conforme pode ser demonstrado na 

Tab. (3).  

 

Tabela 3: Observação do tempo (segundos) em que se iniciam 
os processos de hemorragia, vasoconstrição e coagulação 
após administração da solução aquosa do lauril sulfato de sódio 
á 2% 

n Tempo de Aparecimento (segundos) 

Hemorragia Vasoconstrição Coagulação 

1 9 67 87 
2 6 70 81 
3 7 57 78 
4 7 61 75 
5 6 50 63 
6 6 48 66 

Fonte: Produção do próprio autor.  

 

Inserindo o tempo em que se iniciaram os sinais de 

hemorragia, vasoconstrição e coagulação na equação (1), 

possibilitou a obtenção do Potencial de irritação da solução 

aquosa de lauril sulfato de sódio á 2%, conforme dados 

apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Avaliação do potencial de irritação do lauril sulfato à 
2% 

n Potencial de irritação 

1 17,13 
2 17,33 
3 17,62 
4 18,00 
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5 18,20 
6 18,15 

Média 
Desvio padrão 

17,74 
0,41 

  Fonte: Produção do próprio autor.  

 

Os potenciais de irritação: 0-0,9 (não irritante); 1-4,9 

(ligeiramente irritante); 5-8,9 (irritante) e 9-21 (muito irritante) 

são utilizados para classificar o grau de risco das substâncias 

ao serem aplicadas na pele facial e por qualquer meio 

intencional ou não chegarem até a córnea ocular dos usuários 

dos produtos. A Fig. (2) mostra visualmente o comportamento 

da membrana corioalantóide do ovo fertilizado da galinha frente 

à adição de solução salina fisiológica Fig. (2A) e solução 

aquosa de lauril sulfato de sódio a 2%. (2B) 

 

Figura 2: Avaliação do potencial de irritação pelo método do 
HET-CAM da solução salina á 0,9% (controle negativo) e 
solução aquosa de lauril sulfato de sódio a 2% (controle 
positivo). 

 
Fonte: Produção do próprio autor.   

A. Solução salina à 0,9% (controle negativo) e B. solução de lauril  
sulfato de sódio a 2% (controle positivo) 

  

Na concentração de 10% o gel das folhas da babosa se 

mostrou não irritante. Conforme elucidado na Tab. (5).  
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Tabela 5: Observação do tempo (segundos) em que se iniciam 
os processos de hemorragia, vasoconstrição e coagulação 
após administração do gel de babosa á 5%.  

n Tempo de Aparecimento (segundos) 

Hemorragia Vasoconstrição Coagulação 

1 N.O. N.O. N.O. 
2 N.O. N.O. N.O. 
3 N.O. N.O. N.O. 
4 N.O. N.O. N.O. 
5 N.O. N.O. N.O. 

Fonte: Produção do próprio autor. N.O. (não observado) 

 

Na concentração de 10% o gel das folhas da babosa 

também se mostrou não irritante. Conforme elucidado na Tab. 

(6).  

 
Tabela 6: Observação do tempo (segundos) em que se iniciam 
os processos de hemorragia, vasoconstrição e coagulação 
após administração do gel das folhas da babosa á 10%. 

n Tempo de Aparecimento (segundos) 

Hemorragia Vasoconstrição Coagulação 

1 N.O. N.O. N.O. 
2 N.O. N.O. N.O. 
3 N.O. N.O. N.O. 
4 N.O. N.O. N.O. 
5 N.O. N.O. N.O. 

Fonte: Produção do próprio autor. N.O. (não observado) 

Na concentração de 15% o gel das folhas da babosa 

também se mostrou não irritante. Conforme elucidado na Tab. 

(7).  
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Tabela 7: Observação do tempo (segundos) em que se iniciam 
os processos de hemorragia, vasoconstrição e coagulação 
após administração do gel das folhas da babosa á 15%. 

n Tempo de Aparecimento (segundos) 

Hemorragia Vasoconstrição Coagulação 

1 N.O. N.O. N.O. 
2 N.O. N.O. N.O. 
3 N.O. N.O. N.O. 
4 N.O. N.O. N.O. 
5 N.O. N.O. N.O. 

Fonte: Produção do próprio autor. N.O. (não observado) 

 

Conforme os dados avaliados do gel das folhas da 

babosa nas concentrações de 5%, 10% e 15% por meio do teste 

do HET-CAM foi evidenciado que nestas concentrações a 

babosa é não irritante. 

Segundo Hamman (2008) a babosa apresenta muitas 

atividades biológicas e uma importante atribuição ao gel de 

babosa é a possibilidade de ser utilizado como excipiente para 

liberação controlada de fármacos.  

Na indústria de cosméticos, o gel de babosa é utilizada 

para a preparação de formas de aplicação tópica como: cremes, 

loções, xampus, produtos de limpeza facial, entre outros 

(ESHUN e HE, 2004).  

O presente trabalho demonstrou que o gel das folhas da 

babosa nas concentrações de 5%, 10% e 15%, eram não 

irritantes. O que reforça a utilização do gel das folhas de 

babosa, em cosméticos, assim como na produção de formas 

farmacêuticos de uso tópico.   

Os extratos de confrei foram obtidos nas concentrações 

de 1%, 10%, 20% e 100% com a finalidade de serem avaliados 
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em relação ao seu potencial de irritação ocular através do teste 

de HET-CAM. 

O extrato de confrei á 1% se mostrou não irritante. 

Conforme elucidado na Tab. (8).  

 

Tabela 8: Observação do tempo (segundos) em que se iniciam 
os processos de hemorragia, vasoconstrição e coagulação 
após administração do extrato de confrei á 1%. 

n Tempo de Aparecimento (segundos) 

Hemorragia Vasoconstrição Coagulação 

1 N.O. N.O. N.O. 
2 N.O. N.O. N.O. 
3 N.O. N.O. N.O. 
4 N.O. N.O. N.O. 
5 N.O. N.O. N.O. 

Fonte: Produção do próprio autor. N.O. (não observado) 

 
O extrato do confrei á 10% demonstrou sinais de 

vasoconstrição. De acordo com os dados mostrados na Tab. 

(9).  

 
Tabela 9: Observação do tempo (segundos) em que se iniciam 
os processos de hemorragia, vasoconstrição e coagulação 
após administração do extrato de confrei á 10%. 

n Tempo de Aparecimento (segundos) 

Hemorragia Vasoconstrição Coagulação 

1 N.O. 70 N.O. 
2 N.O. 59 N.O. 
3 N.O. 60 N.O. 
4 N.O. 60 N.O. 
5 N.O. 76 N.O. 

Fonte: Produção do próprio autor. N.O. (não observado) 

O que viabilizou a obtençao do potencial de irritação do 

extrato do confrei á 10%. Conforme exposto na Tab. (10).  
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Tabela 10: Avaliação do potencial de irritação do extrato de 
confreià10%, exclusivamente obtido em relação ao parâmetro 
vasoconstrição 

n Potencial de Irritação 

1 5,39 
2 5,65 
3 5,62 
4 5,62 
5 5,25 

Média 
Desvio padrão 

5,51 
0,18 

Fonte: Produção do próprio autor.  

 

Na classificação de toxicidade dérmica o extrato de 

confrei a 10% obteve um P. I. = 5,51 ± 0,18 que pode ser 

considerado como irritante.    

O extrato de confrei á 20% proporcionou o aparecimento 

dos três parâmetros determinantes da toxicidade dérmica, ou 

seja, hemorragia, vasoconstrição e coagulação, conforme 

dados contidos na Tabela 11. 

 

Tabela 11: Observação do tempo (segundos) em que se iniciam 
os processos de hemorragia, vasoconstrição e coagulação 
após administração do extrato de confrei á 20%. 

n Tempo de Aparecimento (segundos) 

Hemorragia Vasoconstrição Coagulação 

1 208 33 230 
2 163 37 185 
3 180 37 200 
4 207 34 220 
5 164 36 195 

Fonte: Produção do próprio autor.  

 



AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE IRRITAÇÃO DÉRMICA DA BABOSA (ALOE 
VERA) E DO CONFREI (SYMPHYTUM OFFICINALE L.) PELO MÉTODO HET-CAM 

290 
 

Viabilizando obter o potencial de irritação do extrato do 

confrei á 20%. Conforme exposto na Tab. (12).  

 

Tabela 12: Avaliação do potencial de irritação do extrato de 
confrei à 20%.  

n Potencial de irritação 

1 9,93 
2 11,94 
3 11,21 
4 10,23 
5 11,94 

Média 
Desvio padrão 

11,12 
0,94 

Fonte: Produção do próprio autor.  

 

O potencial de irritação de 11,12 ± 0,94 do extrato de 

confrei a 20% mostrou que nesta concentração o confrei é 

considerado muito irritante. Os dados mostram também que o 

processo de vasoconstrição observado na solução de confrei a 

10% foi intenso e pode ter induzido o aparecimento da 

hemorragia e da coagulação em função do aumento do fluxo 

sanguíneo. 

O extrato de confrei a 100% intensificava o aparecimento 

da hemorragia, vasoconstrição e coagulação. O mesmo 

resultado foi observado em cinco repetições. Os tempos (em 

segundos) em se iniciam os sinais dos parâmetros avaliados no 

teste do HET-CAM, são apresentados  na Tab. (13).  
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Tabela 13: Observação do tempo (segundos) em que se iniciam 
os processos de hemorragia, vasoconstrição e coagulação 
após administração do extrato de confrei á 100%. 

n Tempo de Aparecimento (segundos) 

Hemorragia Vasoconstrição Coagulação 

1 38 18 61 
2 38 18 59 
3 29 16 49 
4 37 18 52 
5 30 16 50 

Fonte: Produção do próprio autor.  

 

O potencial de irritação do extrato do confrei á 100% foi 

calculado e os seus resultados estão apresentados na Tab. 14.  

 

Tabela 14: Avaliação do potencial de irritação do extrato de 
confreià 100%.  

N Potencial de irritação 

1 18,18 
2 18,24 
3 18,73 
4 18,47 
5 18,70 

Média 
Desvio padrão 

18,46 
0,25 

Fonte: Produção do próprio autor.  

 

Os dados obtidos com o extrato de confrei a 100% 

mostraram que o tempo de aparecimento dos processos de 

hemorragia, vasoconstrição e coagulação foram bastante 

antecipados em relação às demais concentrações do extrato. 

alcançando P. I. = 18,46 ± 0,25, sendo considerado muito 

irritante.  
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Neste aspecto, pode-se observar que o extrato de confrei 

a 1% é não irritante, a 10% demonstrou-se irritante enquanto a 

20% e 100% foi mensurado como muito irritante. Pode ser 

evidenciados na Fig. (3), que o potencial de irritação do extrato 

de confrei apresenta-se crescente em relação às concentrações 

avaliadas. 

 
Figura 3: Avaliação do potencial de irritação do extrato de 
confrei nas concentrações de 1%, 10%, 20% e 100% 

 
Fonte: Produção do próprio autor. 

Os valores estão expressos como média ± e.p.m. (n=5) 

Posteriormente, passou-se há avaliar os tempos em que 

se inicia os sinais da hemorragia em relação às concentrações 

crescentes do extrato de confrei. O que pode ser observado na 

Fig. (4).  
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Figura 4: Avaliação do tempo em que se iniciam os sinais de 
hemorragia frente às concentrações de 1%, 10%, 20% e 100% 
do extrato de confrei 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

Os valores estão expressos como média ± e.p.m. (n=5) 

 

os sinais de hemorragia do extrato de confrei  iniciam-se 

na concentração de 20% e seu tempo de inicio decresce 

quando comparada com a concentração de 100%. Os tempos 

de aparecimento dos sinais da vasoconstrição do extrato de 

confrei foram plotados na Fig. (5).  
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Figura 5: Avaliação do tempo em que se iniciam os sinais de 
vasoconstrição frente às concentrações de 1%, 10%, 20% e 
100% do extrato de confrei 

  
Fonte: Produção do próprio autor. 

Os valores estão expressos como média ± e.p.m. (n=5) 

 

Os sinais de vasoconstrição iniciam-se na concentração 

de 10% e seu tempo de inicio é cada vez menor quando 

comparada com concentrações maiores como 20% e 100%.. 

Os tempos de aparecimento dos sinais da coagulação do 

extrato de confrei podem ser visualizados na Fig. (6).  
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Figura 6: Avaliação do tempo em que se iniciam os sinais de 
coagulação frente às concentrações de 1%, 10%, 20% e 100% 
do extrato de confrei 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 
Os valores estão expressos como média ± e.p.m. (n=5) 

 

Os sinais de coagulação iniciam-se apenas na 

concentração de 20% e seu tempo de inicio decresce quando 

comparada com a concentração de 100%.  

Após avaliar o extrato de confrei em diferentes 

concentrações, como: 1%, 10%, 20% e 100% utilizando o teste 

do HET-CAM, foram possíveis observar que o potencial de 

irritação passa de um padrão de não irritante na concentração 

de 1% e chega a um padrão de muito irritante nas 

concentrações de 20% e 100%.  

Segundo Carriconde (1997) as folhas e raízes do confrei 

apresentam diversas atividades biológicas, no entanto, 

destacando-se na utilizadas da cicatrização de feridas 

cutâneas. De acordo com Sírio (2005) o confrei apresenta em 

sua composição química alcalóides pirrolizidínicos, além deste 

possuem alantoina, taninos e esteróides. 
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O confrei era utilizado na medicina popular por meio do 

uso interno. Porém após ocorrer vários relatos de intoxicação, 

o Ministério da Saúde proibiu sua utilização para uso interno. 

(DIENSTMANN, 2011). 

De acordo com Simões (2004) o sumo das folhas do 

confrei tem sido largamente utilizado para a cicatrização de 

feridas. Segundo Matos (2000) o confrei não tem demonstrado 

reações adversas em sua administração tópica.  

Atualmente o confrei e babosa constam da lista de 

produtos fitoterápicos tradicionais para uso tópico. Os dados de 

irritação dérmica obtidos no presente trabalho demonstram 

claramente que os produtos a serem desenvolvidos para uso 

facial devem levar em consideração as concentrações dos 

extratos vegetais na composição da formulação.  

A babosa até 15% do gel na solução demonstrou 

nenhuma irritação ocular, enquanto que o confrei a partir da 

concentração de 10%  já se revelou tóxica em relação a irritação 

ocular. Portanto a composição da formulação contendo esta 

espécie vegetal deve levar em consideração a concentração do 

extrato, sobretudo se a formulação for de aplicação facial. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

A avaliação do potencial de irritação, utilizando o teste do 

HET-CAM, demonstrou que o gel das folhas da babosa nas 

concentrações de 5%, 10% e 15% eram não irritantes.  Quando 

avaliado o extrato de confre em diferentes concentrações 

demonstrou que a 1% era não irritante, a 10% era irritante 

enquanto a 20% e 100% foi mensurado como muito irritante. 
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RESUMO: O cajueiro caracteriza-se por ser uma planta 
cultivada em todo o país, sendo principalmente encontrada em 
pequenos pomares e nas cidades, porém trata-se de um tipo de 
árvore que adapta-se melhor às regiões costeiras do nordeste 
brasileiro, onde faz parte das vegetações locais, tendo a 
castanha do caju grande influência sócio-econômica nesta 
região, por ser exportada. O cajueiro tem como nome científico 
Anacardium occidentale e possui diversas propriedades 
terapêuticas, dentre elas a atividade antibacteriana. Assim, o 
presente estudo teve como objetivo, realizar um levantamento 
bibliográfico acerca da atividade antiestafilocócica da A. 
occidentale. Para a realização da pesquisa foram utilizados 
artigos, livros, teses, dissertações, monografias e anais em 
língua espanhola, inglesa e portuguesa, publicados entre os 
anos de 2000 à 2016, utilizando como descritores as seguintes 
palavras em diversas combinações: Anacardium occidentale, 
atividade antibacteriana, atividade antiestafilocócica e 
metabólitos secundários. O efeito antibacteriano da 
Anacardium occidentale é reconhecido na literatura, sendo 
descrito o efeito nas espécies do gênero Staphylococcus, 
destacando o a atividade antimicrobiana contra cepas de 
Staphylococcus aureus incluindo Staphylococcus aureus 
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resistente à meticilina e Staphylococcus epidermidis. Deste 
modo, é possível concluir que A. occidentale é considerada uma 
planta promissora para o desenvolvimento de fármacos, 
fitofármacos e fitoterápicos que permita melhorar as opções 
terapêuticas no tratamento de enfermidades causadas por 
cepas de S. aureus e S. epidermidis. 
Palavras-chave: Anacardium occidentale. Atividade 

antibacteriana. Atividade antiestafilocócica. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Anacardium occidentale é uma árvore com 5 a 10 metros 

de altura, de copa baixa, flores pequenas, perfumadas e de cor 

vermelha a púrpura, fruto reniforme do tipo aquênio, sendo um 

tipo de árvore comumente cultivada em todo o país que é 

bastante encontrada em pequenos pomares e nas cidades, 

porém é uma planta que adapta-se melhor às regiões costeiras 

do nordeste brasileiro, onde faz parte da vegetação de praias e 

dunas. O seu fruto verdadeiro é a castanha, um fruto seco muito 

apreciado no Brasil e no exterior. Esta castanha, por sua vez, 

possui em seu mesocarpo um óleo-resina cáustica, conhecido 

como líquido da castanha do caju (LCC) que pode ser de uso 

industrial para a produção de resinas e freios e/ou de uso 

medicinal para fins antissépticos e vermífungos (GONÇALVES, 

2007; MAZZETTO; LOMONACO; MELE, 2009; MAIA-SILVA et 

al., 2012 ). 

O caju trata-se do pseudofruto do cajueiro e é a cultura 

de maior importância sócio-econômica para a região Nordeste 

do Brasil, tendo a amêndoa, conhecida popularmente como 

castanha de caju, como o principal produto de exportação. O 

pedúnculo de aparência exótica apresenta alto teor de vitamina 

C e grande valor nutricional, entretanto, o aproveitamento ainda 
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é insignificante em relação à quantidade da matéria-prima 

potencialmente disponível. Além disso, a A. occidentale é 

dotada de diversas propriedades biológicas dentre elas: anti-

inflamatória, antioxidantes, antimicrobiana,  cicatrizante, entre 

outros (AGOSTINI-COSTA et al., 2004).  

A utilização de plantas medicinais no tratamento de 

doenças é uma prática antiga da humanidade e nos últimos 

anos tem ocorrido crescente interesse pelo conhecimento, 

utilização e comercialização destas plantas e produtos 

fitoterápicos no Brasil e em todo o mundo, o que tem 

proporcionado uma grande expansão desse mercado 

(FREITAS et al., 2012).  

As plantas medicinais de modo geral, podem permitir não 

somente a produção de fitoterápicos, como também 

proporcionar a investigação e posterior produção de 

fitofármacos e fármacos que podem contribuir para resolução 

de diversos problemas de saúde pública, como o combate de 

bactérias. 

A resistência bacteriana aos fármacos é considerado 

como um problema inerente à terapia antimicrobiana, por este 

motivo é preciso sempre buscar novas fontes terapêuticas as 

quais sejam mais eficientes para o tratamento de infecções 

(SILVA et al., 2007). Desde a década de 1940, há o 

desenvolvimento de fármacos efetivos e seguros para o 

tratamento das infecções, revolucionando as práticas 

assistenciais,  tendo a redução da morbidade e a mortalidade. 

Sabe-se que o desenvolvimento de fármacos antibacterianos 

efetivos foi acompanhado da emergência de microrganismos 

resistentes aos mesmos (RANG et al., 2016), e a seleção de 

bactérias mais resistentes demonstram a necessidade de 

estudo de novos compostos que sejam mais efetivos. 
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Dentre as principais preocupações, tem-se  o controle 

das infecções com as bactérias do gênero Staphylococcus, 

devido estes microrganismos terem a capacidade de produzir 

doenças sistêmicas, incluindo infecções da pele, tecidos moles, 

ossos e no trato urinário (MURRAY;ROSENTHAL;PFALLER, 

2014). 

As bactérias deste gênero são cocos Gram-positivos, 

com aproximadamente 1 micrômetro de diâmetro e que tendem 

a formar agrupamentos em arranjos semelhantes a cachos de 

uva. Este gênero está presente na pele e mucosas como 

comensais e também podem atuar como patógenos 

oportunistas, causando infecções piogênicas. De modo geral, 

as bactérias presentes neste gênero são anaeróbicas e 

catalase-positivas, são imóveis e não formam esporos (QUINN 

et al., 2007). 

Este gênero possui diversas espécies, porém aquelas 

comumente associadas a doenças humanas são S. aureus, S. 

epidermidis, S. haemolyticus, S. lugdunesis e S. saprophyticus, 

além dos S. aureus resistentes a meticilina (MRSA) que são 

conhecidos por serem agentes que causam infecções graves 

em pacientes hospitalizados e em ambientes extra-hospitalares 

(MURRAY;ROSENTHAL;PFALLER, 2014). 

Dianta da propagação e resistência das infecções 

geradas pelo gênero Sthaphylococcus, surge a necessidade de 

demonstrar novas possíveis terapêuticas, e a A. occidentale 

vem sendo bastante estudada no combate destes 

microrganismos, deste modo o presente estudo teve como 

objetivo, fazer um levantamento bibliográfico acerca da 

atividade antiestafilocócica apresentada por esta espécie. 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo foi realizado através de acesso disponível via 

internet e no acervo da biblioteca da Universidade Federal de 

Campina Grande, Campus Cuité – PB, durante o período de 

janeiro à novembro de 2016. 

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, 

em que o levantamento de dados foi realizado nas seguintes 

bases de dados:  Google Acadêmico, Scielo, Periódicos Capes 

e Lilacs, abordando acerca do potencial antiestafilocócico da 

espécie Anacardium occidentale. As seguintes palavras-chaves 

foram utilizadas em várias combinações para a pesquisa do 

material utilizado: 1) Anacardium occidentale; 2) Metabólitos 

secundários; 3) Atividade antibacteriana; 4) Atividade 

antiestafilocócia. A pesquisa englobou artigos, livros, teses, 

dissertações, trabalhos de conclusão de curso e anais, nas 

línguas espanhola, inglesa e portuguesa sendo analisados 750 

títulos de documentos, em que 80 documentos foram 

analisados e somente 33 foram selecionados para a construção 

desta pesquisa, como pode ser observado na Fig .(1),  por 

terem os itens: aplicações e conceitos. 
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Figura 1. Processo de seleção de documentos. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com  Santos et al., (2007) S. aureus trata-se 

de uma bactéria esférica, frequentemente encontrada na pele e 

nas fossas nasais de pessoas saudáveis, podendo causar 

infecções simples (espinhas, furúnculos e celulites) até 

infecções graves (pneumonia, meningite, endocardite, 

síndrome do choque tóxico, septicemia e outras).  

Além disso, como visto por Pereira et al., (2015) a 

bactéria S. aureus pode chegar a causar mastite nos animais 

causando graves perdas econômicas, principalmente 
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relacionadas a bovinocultura leiteira. Segundo Castelani (2012) 

o S. aureus é considerado o patógeno de maior importância em 

casos de mastite em vacas leiteiras, devido a dificuldades de 

erradicação dos rebanhos e problemas no tratamento por 

apresentar elevada resistência aos antimicrobianos e os 

diversos fatores de virulência. 

Um agente antimicrobiano que atue frente a cepas  S. 

aureus por meio de uma planta tão abundante no Brasil é 

importante uma vez que infecções por este tipo de bactéria é 

comum em animais que são economicamente importantes. 

Pereira e colaboradores (2015), corroboram com esta ideia e 

afirmam que esse microrganismo pode causar mastite nos 

animais, tendo-se desta maneira graves perdas econômicas, e 

ainda acrescentam que a utilização de extratos de A. 

occidentale podem ser utilizados como um potente meio para o 

tratamento dos bovinos na medicina veterinária.  

Melo (2008) estudou  94 estirpes de S. aureus obtidas do 

leite de vacas com mastite e pode constatar no antibiograma 

que 7 destes estirpes foram resistentes a diversos 

antimicrobianos como cloranfenicol, clindamicina, eritromicina, 

gentamicina, oxacilina e penicilina G, o que indica a 

contaminação do leite destes animais com estas cepas 

resistentes.  

A saúde daqueles que consumirem este leite pode ser 

comprometida, levando em consideração algumas variáveis 

como: idade do paciente (crianças e idosos são mais sensíveis), 

estado nutricional, imunidade, doenças crônicas, o tipo de cepa, 

quantidade de cepas que entraram em contato com o 

hospedeiro, entre outros, sendo necessária a produção de 

medicamentos para o tratamento dos animais. 

Pacientes hospitalizados, também estão suceptíveis a 

estes microorganismos. Para Zarete e Quilca (2003) o S. 
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epidermidis, assim como o S. aureus, coloniza principalmente 

pele e mucosas destes pacientes e possuem a capacidade de 

produzir um tipo de adesina que permite a este microrganismo 

ter maior afinidade por certos tipos de estruturas do corpo, tais 

como válvulas do coração ou cartilagem, colonizando 

facilmente plásticos e outros materiais que são utilizados na 

fabricação de próteses, implantes, cateteres, entre outros. A 

contaminação por esta espécie ainda mais silenciosa que a do 

S. aureus e mais grave, uma vez que sua ocorrência se dá 

usualmente em âmbito hospitalar e infecta pacientes que 

geralmente já possuem alguma outra morbidade associada 

e/ou que são submetidos a procedimentos complexos como 

implantes e próteses, cateteres de drenagem e válvulas 

cardíacas.  

A inserção de válvulas cardíacas e cateteres, acabam 

destruindo a epiderme e contribuíndo para a penetração e o 

desenvolvimento microbiano destes e de outros 

microrganismos, podendo gerar desde infecções simples até 

endocardite bacteriana. 

Desta forma, tanto o S. aureus como o S. epidermidis são 

bactérias consideradas perigosas para pacientes que 

apresentam-se debilitados, principalmente as espécies de S. 

aureus resistentes a meticilina os quais acometem pacientes 

que estão imunodeprimidos, geralmente, nos leitos 

hospitalares. Havey, Champe e Fisher (2008) relatam que o S. 

aureus resistentes à meticilina são uma preocupação para os 

profissionais de saúde e para as autoridades políticas uma vez 

que as internações tornam-se mais longas, com maior 

mortalidade, tratamento intensivo e ventilação mecânica, o que 

faz com que o tratamento torne-se mais dispendioso.  

 A internação do paciente, em um hospital não é passaporte 

para a saúde. Muito pelo contrário, hospitais constituem uma 
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forte e importante fonte de infecções. Os hospitais são 

verdadeiras fortalezas das bactérias antibiótico-resistentes. O 

meio ambiente hospitalar alberga uma grande variedade de 

microorganismos, especialmente bactérias. Muitos destes 

agentes bacterianos, embora normalmente não patogênicos, 

são capazes de rapidamente sobrepujarem a baixa resistência 

dos pacientes imunodeprimidos e podem causar doenças 

infecciosas (SANTOS, 2004). 

Para Murray, Rosenthal e Pfaller (2009) um dos 

medicamentos mais utilizados para combater infecções graves 

de S. aureus é a vancomicina, que atualmente já encontra 

cepas resistentes dentre elas as meticilina resistentes. 

Infelizmente, estas cepas de MRSA são resistentes a todos os 

antibióticos β-lactâmicos (i.e., penicilinas, cefalosporinas, e 

carbapenemas). Embora as infecções por MRSA fossem 

relativamente incomuns entre indivíduos sadios na 

comunidade, uma grande alteração foi observada em 2003, 

quando novas cepas de MRSA foram relatadas como 

responsáveis por surtos de infecções cutâneas e pneumonias 

graves adquiridas na comunidade, o que demonstra que os S. 

aureus MRSA não estão presentes somente no ambiente 

hospitalar, mas também estão afetando pessoas não 

hospitalizadas indicando o aumento da patogenicidade e 

infectividade. 

De acordo com a Tabela 1, diversos pesquisadores 

encontraram atividade antiestafilocócica contra S. aureus e S. 

epidermidis, caracterizando-se como um indicativo da presença 

de metabólitos na A. occidentale que podem ser utilizados para 

o desenvolvimento de fármacos, fitofármacos e fitoterápicos, 

que poderão melhorar o prognóstico de pacientes acomentidos 

por enfermidades advindas destas bactérias, principalmente os 

imunocomprometidos e usuários de válvulas cardíacas e 



ATIVIDADE ANTIESTAFILOCÓCICA DA Anacardium occidentale: UMA REVISÃO 

308 
 

cateteres. Além disso, podemos ter a contribuição para o 

tratamento de animais através da produção de fitoterápicos que 

são mais baratos e também apresentam menor toxicidade para 

os mesmos em comparação aos fármacos e fitofármacos, o que 

torna o tratamento mais eficaz, seguro, barato e ainda evita 

perdas econômicas, principalmente dos bovinos leiteiros.  

Outro fator importante observado na Tabela 1 é que a A. 

occidentale apresentou atividade antibacteriana contra cepas 

de S. aureus resistentes à meticilina, o que implica que esta 

possa possuir moléculas que tenham a capacidade de destruir 

esse tipo de bactéria, uma vez que de acordo com Longo et al., 

(2013) o S. aureus MRSA é comum em hospitais, porém a sua 

prevalência está aumentando em ambientes comunitários, 

entre indivíduos sem exposição hospitalar anterior, o que torna 

cada vez mais necessário o desenvolvimento de fármacos que 

possam contribuir para a farmacoterapia antiestafilocócica. 

 Como visto na Tabela 1, as cepas de S. aureus foram 

combatidas com cascas de caule e do fruto e como também por 

meio das flores e folhas, enquanto S. aureus MRSA foram 

combatidos por meio de extratos produzidos a partir de casca 

do caule, flores e folhas. O S. epidermidis, por sua vez, foi 

combatido por meio das cascas de caule. Esta atividade 

presente em quase todos os órgãos se dá devido a presença 

de metabólitos secundários. 

 

Tabela 1. Espécies do gênero Staphylococcus combatidas a 

partir de extratos de diversos órgãos da A. occidentale. 

Espécie do 
gênero 

Staphylococcus 
combatidas 

Orgão 
utilizado 

Referência 
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S. aureus 
MRSA 

Casca 
de caule, 
folhas e 
flores. 

Silva (2012); Santos 
et al., (2013); Silva et 

al., (2016); Silva et 
al., (2007). 

 

S. aureus 

Casca 
do caule, 

folhas, 
flores,  

casca do 
fruto. 

Silva (2012); Silveira 
(2012); Gonçalves e 

Gobbo (2012); 
Gonçalves, Alves 
Filho e Menezes 

(2013); Pereira et al., 
(2015); Santos 

(2011); Sá Júnior et 
al., (2016); Aguilar et 
al., (2012); Vivanco 

(2011); Lima, Pastore 
e Lima (2000); 

Santos et al., (2011); 
Abulude, Ogunkoya e 

Adebote (2009); 
Dias-Souza et al., 

(2013); Santos et al., 
(2013); Silva et al., 

(2016). 

S. epidermidis 
Casca 

de 
Caule. 

Silveira, (2012); 
Gonçalves e Gobbo 
(2012); Dias-Souza 

et al., (2013). 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

  É importante ressaltar que a presença de atividade 

antimicrobiana ocorre devido a presença de moléculas 
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específicas que estão contidas no extrato, fazendo com que 

haja a necessidade de um conjunto de procedimentos que 

permitam a padronização das extrações para que em seguida 

possa-se ter o extrato adequado e deste extrato pode-se ainda 

isolar moléculas.  

 Esta padronização é depedente de diversos fatores, dentre 

eles os mais enfatizados pelos autores citados na literatura são: 

o método de extração e o solvente extrator. A maioria dos 

solventes extratores utilizados para pruduzir extratos que são 

testados contra bactérias do gênero Sthaphylococcus são os 

solventes hidroalcoólicos, em que geralmente se modifica as 

proporções de água e álcool presentes na constituição do 

solvente, enquanto que em relação aos métodos de extração, 

dentre os mais utilizados temos a percolação e maceração, 

devido ao custo acessível, porém há métodos mais robustos e 

dispendiosos, como o fluido supercrítico. 

 O órgão utilizado e quantidade do órgão utilizado, estação 

do ano no qual a colheita da planta foi realizada, o tipo de solo 

em que o vegetal se desenvolveu, temperatura, latitude, 

longitude e agrotóxicos, são também fatores importantes, pois 

podem diminuir ou até mesmo aumentar as classes de certos 

metabólitos secundários, podendo fazer com que o extrato seja 

comprometido, sendo necessário que se empregue diversas 

metodologias e protocolos de padronização para que haja a 

produção de um extrato útil para aquilo que se está 

pesquisando, assim ao reunir dados da literatura podem auxiliar 

a padronização de um método mais eficiente. 

 No extrato etanólico de folhas de A. occidentale L., Santos 

(2011) identificou a presença de taninos hidrolizáveis, fenóis, 

flavonas, flavonóis, xantonas, chalconas, auronas, flavononois, 

catequinas e alcaloides. Já no extrato das cascas do caule 

observou-se a presença de taninos flobabênicos (taninos 
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condensados ou catequicos), fenóis, catequinas e alcalóides. 

Enquanto Silva (2012) detectou em extratos de flores, folhas e 

cascas de A. occidentale: ácidos orgânicos, alcalóides, 

composto fenólicos, saponinas, taninos hidrolisáveis, 

triterpenos, flavonas, flavonóis, flavononas, esteroides e 

xantonas. Na casca a intesidade de detecção dos constituintes 

químicos foi maior do que nos demais, mas os compostos foram 

os mesmo. Correia, David e David (2006) puderam constatar 

que duas classes de substâncias são características na família 

Anacardeaceae: flavonóides, especialmente biflavonóides, e 

lipídios fenólicos, encontrados em espécies que normalmente 

apresentam propriedades tóxicas ou alergênicas. 

 Devido a grande quantidade de metabólitos secundários 

ainda não foi possível propor um mecanismo de ação definido 

para A. occidentale, porém pode-se constatar que devido aos 

vários componentes presentes nos extratos, estes metabólitos 

podem estar agindo sinergicamente, podendo ser uma 

alternativa para combater os fenômenos de resistência 

bacteriana e fúngica.  

 Além disso, produzir fitoterápicos a partir desta planta pode 

ser uma prática viável, uma vez que, como nos fitoterápicos não 

há isolamento de substâncias e nem modificações químicas 

advindas da química medicinal, tem-se a possibilidade de 

produzir medicamentos de origem natural e mais baratos e 

como também é possível a utilização desses extratos para o 

isolamento de substâncias para que posteriormente haja a 

produção de fármacos e fitofármacos. 

  

4 CONCLUSÕES  

 

 A. occidentale é uma espécie de planta que possui um 

grande potencial para o desenvolvimento de novas 
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biomoléculas que possam suprir as necessidades atuais, frente 

a ocorrência de cepas resistentes, incluindo as de S. aureus 

MRSA e do surgimento das superbactérias presentes tanto em 

animais como em seres humanos, tendo em vista a grande 

quantidade de metabólitos encontrados em seu extrato, os 

quais podem apresentar um efeito sinérgico e efetivo diante das 

infecções em seres humanos e em animais. Porém, ainda se 

faz necessário a pradronização e otimização de um método 

eficiente para a obtenção do extrado, bem como o 

esclarecimento do mecanismo de ação e seus possíveis efeitos 

adversos. 
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RESUMO: O diazepam é um fármaco pertencente à família dos 
benzodiazepínicos. É freqüentemente indicado para o 
tratamento da insônia, convulsões e espasmos musculares. 
Também é utilizado antes de alguns procedimentos clínicos ou 
exames, tais como a endoscopia e tomografia, para reduzir a 
ansiedade no paciente e antes de procedimentos cirúrgicos 
para produzir uma amnésia anterógrada. Este artigo tem como 
objetivo, avaliar a utilização de diazepam através da análise das 
prescrições dos pacientes atendidos no Hospital Municipal de 
Esperança – PB. Foram analisadas 833 prescrições, dentre as 
quais 482 corresponderam ao diazepam, considerando um 
consumo de 57,9% em relação ao número total de prescrições 
analisadas. Quanto à prevalência do sexo no consumo do 
diazepam, os pacientes do sexo feminino se apresentaram 
superiores em 65%. De todos os pacientes tratados com este 
fármaco, a maioria foi por intermédio de um clínico geral (71,3 
%) e em segundo lugar por um cirurgião geral (25,1%). E 
também foi observado que nem sempre estas indicações 
estavam de acordo com a terapêutica adequada para este 
medicamento. Assim, pôde-se inferir que há alta prevalência do 
uso de diazepam e esse fato merece atenção, visto que, o uso 
indiscriminado e excessivo desses fármacos pode expor os 
pacientes a efeitos adversos desnecessários e interações 
medicamentosas potencialmente perigosas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos sistemas de saúde, os medicamentos representam 

um instrumento essencial para a capacidade resolutiva dos 

serviços prestados, representando o segundo maior gasto 

dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), perdendo apenas 

para os recursos humanos. Porém, a qualidade e quantidade 

do consumo de medicamentos estão sob ação direta da 

prescrição. Uma boa prescrição ou um tratamento adequado 

deve conter o mínimo de fármacos possíveis, objetivando 

minimizar efeitos colaterais, inexistência de contra-indicações, 

ação rápida, forma farmacêutica apropriada, posologia simples, 

bem como a sua utilização por um curto espaço de tempo 

(GIROTTO; SILVA, 2006) 

A automedicação, bem como o crescente e, muitas 

vezes, abusivo, errôneo e indiscriminado número de 

prescrições, ocorre mundialmente. Como nenhum fármaco é 

totalmente inócuo ao organismo, a incidência de efeitos 

indesejáveis aumenta a cada dia, levando à iatrogenia 

medicamentosa, fator responsável por elevado número de 

internações hospitalares (LOYOLA-FILHO, 20020. Estudos de 

utilização de medicamentos, em alguns estados brasileiros, têm 

demonstrado o elevado consumo de diversas classes 

terapêuticas, especialmente a dos psicotrópicos. Em alguns 

destes estudos, um em cada dez adultos recebe este tipo de 

prescrição e quase sempre é feita por um clínico geral 

(ANDRADE; ANDRADE; SANTOS, 2002; AUCHEWSK et al., 

2004). Este uso inapropriado e abusivo, não só no Brasil como 
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em todo mundo, é um grande problema de Saúde Pública 

Mundial, indicando a real necessidade de ampla revisão no 

atual sistema de controle dessas substâncias (FERREIRA; 

SOUZA; AYACHE, 2002) 

Dos medicamentos psicotrópicos, a classe dos 

benzodiazepínicos (BDZ) está entre as mais prescritas no 

mundo. E em meio a seus derivados, o diazepam no ano de 

1991, destacou-se com 34 milhões de prescrições no Brasil 

(SOARES et al., 1991) Mais recentemente, um estudo 

epidemiológico realizado no Estado de São Paulo, revelou que 

o diazepam está incluído entre os princípios ativos mais 

frequentemente envolvidos com eventos toxicológicos 

(GANDOLFI; ANDRADE, 2006). Diante desta realidade, o 

Ministério da Saúde com o desígnio de haver um maior controle 

das prescrições e consumo de medicamentos no Brasil, 

aprovou em 1998, o regulamento técnico sobre substâncias e 

medicamentos sujeitos a controle especial, através da Portaria 

SVS/MS nº 344, onde de acordo com a mesma, o diazepam 

está inserido na lista B1 (Lista de Substâncias Psicotrópicas) 

(FALQUETO; KLIGERMAN, 2008). 

Assim como os demais benzodiazepínicos, o diazepam 

possui propriedades hipnótica, tranqüilizante, antidepressiva, 

sedativa e relaxante muscular (KATZUNG, 2014). É um 

fármaco largamente utilizado para aliviar tensão, ansiedade, 

espasmos musculares e controlar estados epilépticos 

(AUCHEWSKI et al, 2004; MENDONÇA et al., 2008; RIBEIRO 

et al., 2006; TEIVE; ZONTA; KUMAGAI, 1998). Embora sejam 

drogas relativamente seguras, restrições à sua utilização têm 

sido cada vez maiores, devido à incidência dos efeitos 

colaterais, relacionados à depressão do SNC (KAWANO et al, 

2006).    
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O interesse em abordar esta temática se fundamenta 

ainda mais no fato de que estas drogas são usadas 

cronicamente sem a vigilância profissional adequada. O uso 

inapropriado do diazepam se relaciona a quadros de abuso e 

dependência, tal como são descritos para outras substâncias 

que geram dependência. Há o risco de que, com uma indicação 

inadequada, os pacientes usuários destas substâncias 

aumentem a dose sem comunicar o médico, entre outras 

razões, pela tolerância que estas geram (MOLINA;  MIASSO, 

2008).   

A cidade de Esperança-PB, conta com onze Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), um Hospital municipal, um Centro de 

saúde e uma Maternidade, que atendem à demanda rural e 

urbana, bem como distritos circunvizinhos. Dentre estas 

unidades, o Hospital Municipal Dr. Manoel Cabral de Andrade, 

localizado na região central do município, oferece, além da 

atenção básica em saúde, atendimento especializado nas áreas 

de clinica médica, ortopedia, ginecologia/obstetrícia e pediatria, 

sendo este atendimento tanto ambulatorial como internamento. 

O horário de funcionamento do Hospital é integral, de domingo 

a domingo. 

Considerando as implicações de uso dos BDZ relatadas 

anteriormente, este trabalho pretendeu analisar o perfil de 

utilização de diazepam entre os pacientes atendidos no Hospital 

Municipal de Esperança – PB, no que se diz respeito, ao 

consumo do diazepam em detrimento aos demais psicotrópicos 

padronizados; ao número de prescrições considerando a 

especialidade médica; a prevalência do sexo que consome; 

bem como, a indicação clínica preconizada na literatura para o 

mesmo, em contrapartida com as mencionadas pelos 

prescritores nesta instituição de saúde.  
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo foi realizado na Farmácia do Hospital Municipal 

de Esperança Dr. Manoel Cabral de Andrade. Município este, 

localizado no brejo paraibano, com cerca de 30.855 habitantes, 

segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) de 2009. 

A metodologia empregada foi a de um estudo quali-

quantitativo retrospectivo, no qual foram contadas e analisadas 

as prescrições dos medicamentos de controle especial, 

prescritos pelos clínicos gerais e especialistas da unidade 

hospitalar em estudo. Inicialmente estes medicamentos, foram 

listados por seus nomes genéricos e em seguida as prescrições 

do diazepam foram separadas. Posteriormente, apenas as 

prescrições com diazepam foram avaliadas levando em 

consideração o sexo do paciente, a especialidade do prescritor 

e sua indicação. 

O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW) da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e recebeu parecer 

favorável. Também foi encaminhado um termo de autorização 

ao diretor geral do Hospital Municipal de Esperança Dr. Manoel 

Cabral de Andrade, solicitando autorização para realização da 

pesquisa, garantindo total sigilo e privacidade dos usuários dos 

medicamentos, bem como dos médicos prescritores. 

O período da coleta de dados foi de maio a julho de 2010. 

E as prescrições analisadas foram correspondentes a 

dezembro de 2009 a maio de 2010, conferindo um total de seis 

meses. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante o período da coleta de dados, foram analisadas 

833 prescrições, sendo 219 (26,2%) referentes às prescrições 

de substâncias da Lista A1, 575 (69,0%) da Lista B1 e 39 (4,7%) 

correspondentes a Lista C1. Das 575 prescrições da Lista B1, 

482 corresponderam ao diazepam, considerando um consumo 

de 57,9% em relação ao número total de receitas analisadas 

(Fig. 1).  

 

Figura 1. Comparativo das prescrições dos medicamentos de 

controle especial da portaria 344. 
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         Fonte: Receituários do Hospital Municipal de Esperança-PB. 
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Durante o período da coleta foi possível analisar a 

frequências mensal das prescrições do diazepam (Fig. 2).  

 

Figura 2. Perfil do consumo mensal de diazepam. 
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Fonte: Receituários do Hospital Municipal de Esperança-PB. 

 

Em se tratando do consumo destes medicamentos 

dentro do Hospital Municipal de Esperança - PB, os resultados 

apresentados na Figura 1 chamam a atenção para o consumo 

do diazepam, visto que, sua prescrição foi superior a soma dos 

demais medicamentos solicitados (diazepam com 482 e a soma 

dos demais com 351 prescrições). Apesar de ter sido um 

consumo decrescente, como observado na Figura 2, em 

nenhum momento do período analisado, sua prescrição foi 

inferior a qualquer um dos medicamentos analisados na 

pesquisa. Desta forma, o presente resultado, nos permite julgar 

ao possível uso indiscriminado de benzodiazepínicos, em 

especial o diazepam, sendo compatível com os relatos na 
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literatura (Gandolfi; Andrade, 2006; AUCHEWSKI et al., 2004) 

embora não seja possível comparar valores em função do 

diferente perfil de amostras nos trabalhos pesquisados. 

 Diante do exposto, o estudo confirma a prescrição 

médica como fator de grande importância na manutenção do 

uso de benzodiazepínicos. A prescrição indiscriminada desta 

classe de medicamentos, infelizmente é o retrato de um fato 

histórico. No Brasil de 1971, os psicotrópicos constituíram o 

segundo grupo mais prescritos nas consultas médicas, onde os 

ansiolíticos e hipnóticos constituíram 3,4 % do total de 

medicamentos consumidos pela população (SEBASTIÃO; 

PELÁ, 2004). A prescrição indiscriminada também pôde ser 

observada em outros países, onde um estudo domiciliar 

realizado na China, envolvendo 3.000 famílias, foram 

encontradas 107 dependentes de Benzodiazepínicos, dos 

quais 91,6% adquiriram medicação através da prescrição 

médica (YANMEI; ZHENBO, 2006). Esta realidade pode ser 

justificada em parte, pelo fato de o prescritor habituar-se a um 

conjunto de medicamentos padronizados, o qual utilizará 

regularmente para doenças comuns. Além disso, o profissional 

está sujeito a outras influências, incluindo publicações 

científicas, informações comerciais e pressão dos pacientes 

(MORAIS et al., 2006). 

 O uso prolongado de diazepam ou o seu abuso, assim 

como os demais Benzodiazepínicos, causam sérias 

conseqüências ao organismo, como a tolerância, que ocasiona 

o aumento da dose efetiva ao longo do tempo, e a dependência, 

que perpetua o seu uso. A dependência ao diazepam relaciona-

se não só à presença da droga, mas também às características 

individuais do paciente, devendo evitar a sua prescrição aos 

que possuem história de drogadição (CRUZ et al.,2006). 
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 O efeito da dependência deve ser amplamente prevenido 

pelo médico, pois a falta de esclarecimento parece facilitar a 

cronificação do uso. Mas apesar de no presente estudo, 

salientar-se o papel do médico na orientação sobre o uso de 

diazepam, outros profissionais também poderiam auxiliar na 

orientação ao paciente. O farmacêutico atuante também deve 

informar, aconselhar e educar, de modo a auxiliar o uso racional 

de medicamentos e evitando enfrentar  as dificuldades  e  o  

desconforto  do  programa  de  retirada  do fármaco, 

caracterizado como síndrome de retirada (CRUZ et al., 2006). 

 Os dados obtidos fazem então supor que, a 

conscientização do prescritor deve ser reavaliada, de modo a 

melhorar a qualidade das orientações fornecidas. Um ponto 

importante que Cruz et al., (2006, p. 265) retrata  

 
É que o retorno do paciente ao médico 
periodicamente é um fator de importância para o 
monitoramento da dose, avaliação dos efeitos 
adversos e da resposta terapêutica. A prescrição 
racional deve ser encorajada e feita em condições 
apropriadas, com monitoramento cuidadoso, 
sempre objetivando estabelecer um bom vínculo 
com o paciente. Por outro lado, os farmacêuticos 
responsáveis pela dispensação deste tipo de 
medicamento também não podem se omitir e 
devem informar a população dos riscos implicados 
no uso crônico.  
 

Na análise da prevalência do sexo (Fig. 3), os resultados 

indicam que existem diferenças estatisticamente significantes, 

com prevalência de consumo para as mulheres. Muitos estudos 

no Brasil demonstram essa realidade do consumo de drogas 

ilícitas pelo sexo feminino (SEBASTIÃO; PELÁ, 2004; 

GUIMARÃES et al., 2004). 
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Figura 3. Demonstrativo das prescrições do diazepam quanto 

ao sexo. 

 
Fonte: Receituários do Hospital Municipal de Esperança-PB. 

 

As mulheres apresentam um risco significativamente 

maior comparado com o dos homens, para o desenvolvimento 

de transtornos de ansiedade ao longo da vida. Além disso, 

diversos estudos sugerem maior gravidade de sintomas, maior 

cronicidade e maior prejuízo funcional dos transtornos de 

ansiedade entre as mulheres. Entretanto, os motivos que levam 

a este aumento de risco no sexo feminino são ainda 

desconhecidos e precisam ser adequadamente investigados. 

Vários estudos apresentam evidências de que, entre as 

prováveis causas dessa diferença entre os sexos, estão os 

fatores genéticos e a influência exercida pelos hormônios 

sexuais femininos (KINRYS; WYGANT, 2005).  

 Além disso, a literatura (FRANCO et al., 1987; SANS et 

al., 2002), também cita que, as mulheres possuem maior 

preocupação com a saúde e procuram mais os serviços de 

saúde do que os homens. Além do mais, vários programas de 
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saúde (pré-natal, prevenção de câncer do colo uterino e da 

mama) são voltados para as mulheres; em função disso, elas 

ficam mais sujeitas à medicalização (SANS et al., 2002). Esses 

fatores podem explicar, ao menos em parte, o maior uso nesse 

grupo.  

Quanto à relação entre a especialidade médica e a 

prescrição do diazepam, podemos observar na Figura 4, que 

existe uma considerável discrepância no número de prescrições 

dispensadas pelos clínicos gerais comparada às demais 

especialidades médicas. Desta forma, o resultado nos mostra 

que num total de 482 prescrições, as mesmas, na sua maioria, 

foram feitas por clínicos gerais (71,3 %), seguidas do cirurgião 

geral (25,1%), ginecologista/obstetra (2,0%), pediatra (1,2%) e 

por fim pelo anestesiologista (0,2%). 

Entre os benzodiazepínicos, o diazepam é bastante 

indicado em casos de ansiedade e sedação, por especialistas 

na área da psiquiatria e neurologia. Entretanto, muitos estudos 

vêm demonstrando que a prescrição destes medicamentos por 

clínicos gerais ou outros especialistas em áreas que não são a 

psiquiatria e a neurologia, estão se superando cada vez mais 

(ALMEIDA; COUTINHO; PEPE, 1994). Um estudo, sobre as 

características sociodemográficas de usuárias crônicas de 

Benzodiazepínicos em Valência na Espanha, o clínico geral foi 

o prescritor regular de BDZ em até 100% dos casos 

(SOBRECASES et al., 1997). 

Apesar da unidade hospitalar do nosso estudo, não 

apresentar em seu quadro médico, especialistas na área 

neurológica e psiquiátrica, não evitou a grande porcentagem de 

prescrição de diazepam. E o que nos chama mais atenção é 

que realmente a maioria dos pacientes tratados foi por clínico 

geral (Fig. 4), como mencionado pela literatura. Sendo 
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acompanhado em segundo lugar pelo cirurgião geral. Uma 

possível justificativa a esta realidade, seria porque os 

transtornos de ansiedade são uma das condições mais comuns 

que se apresentam nos consultórios e nas clínicas de atenção 

primária (DEL PORTO, 2000). 

  

Figura 4. Demonstrativo das prescrições do diazepam por 

categoria de prescritor. 
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Fonte: Receituários do Hospital Municipal de Esperança-PB. 

 
A adequação da assistência médica nestes casos 

pressupõe que os médicos deveriam ser preparados a iniciar 
prontamente o diagnóstico e o plano terapêutico das desordens 
mentais, para assegurar que a demanda dos pacientes seja 
real, avaliar a necessidade de uso dos medicamentos para o 
sistema nervoso central e, se assim for, que estes recebam 
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medicação adequada e que tenham o melhor resultado possível 
(SEBASTIÃO; PELÁ, 2004). 
 Entretanto, o grande número de prescrições por parte 
dos clínicos nos faz refletir. Será que ao decidir incorporar o 
benzodiazepínico em seu arsenal terapêutico, os mesmos 
sentem-se seguros o suficiente para indicá-los, já que 
comparados aos especialistas da área, são menos 
conhecedores da sua farmacologia? Bem, o que podemos ter 
certeza é que existe grande utilização destes medicamentos 
para controle de outros transtornos que não psiquiátricos, já que 
para o diagnóstico do transtorno da ansiedade, por exemplo, é 
um sintoma que requer investimento (gastos financeiros) e 
tratamento especializado, o que normalmente não estamos 
acostumados a ver nas clínicas de atenção primária. 

Ainda durante a coleta dos dados, outro parâmetro 
avaliado foi a indicação que os médicos prescritores utilizaram 
para o uso do diazepam. Como podemos observar no quadro 
1, várias foram as indicações para este benzodiazepínico. E 
podemos ressalvar inicialmente que erros graves de prescrição 
estavam ocorrendo. 

De acordo com a literatura, o uso do diazepam está 
indicado para alívio sintomático da ansiedade, tensão e outras 
queixas somáticas ou psicológicas associadas com a síndrome 
da ansiedade. Pode também ser útil como coadjuvante no 
tratamento da ansiedade ou agitação associada a desordens 
psiquiátricas, bem como no alívio do espasmo muscular reflexo 
devido a traumas locais (lesão, inflamação). Pode ser 
igualmente usado no tratamento da espasticidade, devido a 
lesão dos interneurônios espinhais e supra-espinhais tal como 
ocorre na paralisia cerebral e paraplegia, assim como na 
atetose e na síndrome rígida (VALIUM, 2010; KOROLKOVAS, 
2015). 

Também está indicado para sedação basal antes de 
procedimentos terapêuticos ou intervenções tais como: 
cardioversão, cateterismo cardíaco, endoscopia, exames 
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radiológicos, pequenas cirurgias, redução de fraturas, biópsias, 
com o objetivo de aliviar a tensão, ansiedade ou o estresse 
agudo e para diminuir a lembrança de tais procedimentos. É 
igualmente útil no pré-operatório de pacientes ansiosos e 
tensos (VALIUM, 2010; KOROLKOVAS, 2015). Além disso, o 
diazepam tem efeito de estabilização cardiovascular, que, 
inclusive, o endossa para utilização em pacientes com 
insuficiência cardíaca grave, por aumentar a resposta inotrópica 
provavelmente em decorrência do fato de inibir a 
fosfodiesterase quatro (PDE4) (NASCIMENTO et al., 2007).   

 
Quadro 1. Indicações avaliadas pelos médicos para a utilização 
do diazepam. 

Abortamento 

Agitação psicomotora 

Alcoolismo 

Ansiedade 

Câimbra muscular 

Cefaléia 

Cólica renal 

Convulsão 

Crise nervosa 

Crise psicótica 

Curetagem uterina 

Desidratação 

Distúrbio neurovegetativo 

Dor abdominal 

Dor membro inferior esquerdo 

Eclampsia 

Enxaqueca 

Epilepsia 

Gastrite 

Hérnia inguinal estrangulada 

Hipertensão arterial sistêmica 

Insônia 

Lombalgia 

Trabalho de parto 

Fonte: Receituários do Hospital Municipal de Esperança-PB. 

 
O efeito sedativo-hipnótico do diazepam, como 

observamos, é o efeito terapêutico mais peculiar deste fármaco. 
Assim como os demais BZD, o diazepam, ao ser administrado 
no organismo, liga-se a componentes moleculares do receptor 
GABAA, presente nas membranas neuronais do SNC. Esse 



ANÁLISE DAS PRESCRIÇÕES DE DIAZEPAM PARA FINS DO USO RACIONAL 
DE MEDICAMENTOS 

329 
 

receptor, que atua como canal de íons cloreto, é ativado pelo 
neurotransmissor ácido gama-aminobutírico (GABA), o qual 
consiste no principal neurotransmissor inibitório do SNC. Os 
benzodiazepínicos potencializam a resposta ao GABA em todos 
os níveis do neuroeixo, incluindo a medula espinhal, o 
hipotálamo, o hipocampo, o córtex cerebelar e o cótex cerebral. 
Este aumento da resposta GABAérgica ocorre, pois os 
benzodiazepínicos facilitam a abertura dos canais de cloreto 
ativados pelo GABA, por se ligarem de modo específico a um 
sítio regulatório do receptor, diferente do sítio ligante de GABA, 
agindo assim, de modo alostérico aumentando a afinidade do 
GABA pelo receptor (ALÓE; AZEVEDO; HASAN, 2005; 
KOROLKOVAS, 2015).  

Ainda que o diazepam esteja sujeito a um controle 
especial para dispensação, algumas situações evidenciaram no 
nosso estudo, que nem sempre o mesmo é usado de forma 
apropriada. De acordo com o quadro 1, podemos observar que 
além de sua indicação preconizada, outras indicações não 
relacionadas com sua terapêutica como, cólicas renais, 
desidratação, gastrites foram identificadas nas prescrições. 
Este resultado muito nos preocupa, visto que, além dos casos 
de dependência e tolerância, o uso indevido do diazepam 
também está relacionado à iatrogenia medicamentosa e 
mortalidade (LOYOLA-FILHO et al., 2002). 

O resultado acima citado nos mostra, que muitas vezes 
a escolha do medicamento, ocorre sem evidências inequívocas 
de eficácia e segurança. Devendo os prescritores se 
conscientizar que, a terapêutica farmacológica deve ser sempre 
apenas parte da abordagem aos pacientes e não pode ser 
usada como mera substituta de outras condutas terapêuticas. A 
adequação da assistência médica nestes casos pressupõe que, 
os médicos deveriam ser preparados a iniciar prontamente o 
diagnóstico e o plano terapêutico das desordens mentais e 
outras doenças, para assegurar que a demanda dos pacientes 
seja real, avaliar a necessidade de uso dos medicamentos e se 



ANÁLISE DAS PRESCRIÇÕES DE DIAZEPAM PARA FINS DO USO RACIONAL 
DE MEDICAMENTOS 

330 
 

assim for, que estes recebam medicação adequada e que 
tenham o melhor resultado possível (SEBASTIÃO; PELÁ, 
2004). 

É possível supor que os médicos que prescrevem esse 
medicamento são também aqueles que tendem a repetir o uso 
do mesmo para as mesmas indicações clínicas que nem 
sempre são as descritas pela literatura científica. O aumento 
desse consumo aumenta também o risco de interações 
medicamentosas e de efeitos adversos, o que torna este grupo 
de usuários ainda mais vulnerável. 
 Assim, uma prescrição mal feita, inicia um processo em 
que o risco ao paciente pode se manifestar mais intensamente 
que os benefícios propostos. Este processo pode também ser 
perpetuado por falhas nas demais etapas da terapêutica. 
Administrar medicamento sem conhecer as suscetibilidades do 
medicamento e do paciente, e não acompanhar o paciente, 
investigando, minimamente, se ele  ainda  precisa  usar  o 
medicamento e que efeitos este está produzindo, são da 
mesma forma falhas inaceitáveis e negligenciam a boa 
terapêutica, não apenas perpetuando erros de processo de 
cuidado mas causando possível dano ao paciente (PEPE; 
OSORIO, 2000). 

Deste modo, após a avaliação do número de prescrições, 
da especialidade dos médicos prescritores e a presença de 
indicações não relacionadas com a terapêutica do diazepam, 
este trabalho conclui que o consumo deste medicamento no 
Hospital Municipal de Esperança – PB está totalmente 
relacionado com o elevado número de prescrições, embora 
esteja de acordo com a realidade nacional. Tornando-se 
necessário, medidas cabíveis ao aprimoramento da qualidade 
das prescrições. 

Logo, para que haja possibilidade de alteração neste 
quadro, é necessário que os profissionais da saúde passem por 
atualizações, avaliações e treinamentos específicos, além do 
que, o uso racional de medicamentos é fundamental para evitar 
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gastos excessivos com múltiplos medicamentos e prevenir 
internações desnecessárias, de modo a desonerar o sistema 
público de saúde bem como assegurar a segurança dos 
pacientes e conseqüentemente sua qualidade de vida. 

 
4 CONCLUSÕES  

 

Através das análises das prescrições na unidade 

hospitalar em estudo, pôde-se inferir que há alta prevalência do 

uso do diazepam. Esse fato merece atenção, visto que, o uso 

indiscriminado e excessivo desses fármacos pode expor os 

pacientes a efeitos adversos desnecessários e interações 

medicamentosas potencialmente perigosas. Desse modo, é 

fundamental que haja conscientização nas prescrições e 

esclarecimento do paciente quanto aos riscos implicados no 

uso deste fármaco, já que a administração crônica de 

benzodiazepínicos, mesmo em doses baixas, induz a prejuízos 

persistentes nas funções cognitivas e psicomotoras e pode 

tornar-se um risco ao desenvolvimento de tolerância e 

dependência ao fármaco. 
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RESUMO: A equipe multiprofissional que atua nas 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) tem a missão de promover 
a assistência à saúde, recuperação, prevenção, reorientação e 
reabilitação de doenças, além de prestar atenção à saúde. 
Apesar do Ministério da Saúde já ter tomado importantes 
iniciativas para a inclusão do farmacêutico no PSF para atuar 
na rede pública de saúde, ainda existem alguns obstáculos a 
serem vencidos pelos municípios a fim de que este profissional 
venha a integrar efetivamente a referida equipe. Esta pesquisa 
tem como objetivo determinar a importância da inclusão de um 
profissional Farmacêutico no PSF do município de Ipaumirim-
CE, através da realização de levantamento estatístico de dados 
quantitativos colhidos através da aplicação de uma entrevista 
com os profissionais que compõem a equipe do PSF, bem como 
com 83 usuários do sistema. Os resultados demonstram a 
necessidade da inclusão do farmacêutico nas UBS, haja vista 
que a maior parte dos entrevistados necessita de informações 
acerca do uso e armazenamento de medicamentos, entre 
outras orientações que podem ser prestadas pelo profissional 

                                            
Especializando em Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica  
 



INCLUSÃO FARMACÊUTICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE IPAUMIRIM 
CEARÁ 

336 
 

farmacêutico. Os profissionais que compõem a equipe 
multiprofissional das UBS em que foi realizada a pesquisa 
demonstraram uma clara percepção da importância do 
farmacêutico efetivamente incluído nas referidas unidades de 
saúde. 
Palavras-chave: Programa Saúde da Família. Farmacêutico. 
Inclusão. Equipe multiprofissional. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

O bom funcionamento dos serviços de saúde depende 

essencialmente da disponibilidade de recursos humanos, 

sendo de fundamental importância a correta ministração desses 

recursos. Contudo, a definição atual de recursos humanos 

ligados à saúde é insuficiente para resolver os problemas que 

se apresentam, assim como na contribuição para a melhoria da 

atenção da área, o que representa um obstáculo para as 

mudanças e para os avanços nos sistemas de saúde 

(MACHADO; OLIVEIRA; MOYSES, 2011). 

A atenção farmacêutica baseia-se principalmente no 

acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes, buscando 

a obtenção de resultados desejados por meio da resolução dos 

eventuais problemas farmacoterapêuticos, procurando-se 

definir uma atividade clínica para que ele, tendo o paciente 

como ponto de partida para a solução dos seus problemas com 

os medicamentos, priorizando assim a relação direta entre o 

profissional e o usuário de medicamentos (PEREIRA; 

FREITAS, 2008). 

No Brasil, a atenção farmacêutica vem sendo discutida e 

encaminhada junto às instituições de saúde e educação, como 

uma das ferramentas fundamentais para a redefinição da 

atividade farmacêutica em nosso país, embora nas condições 
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específicas da realidade brasileira, ainda restem algumas 

questões a serem enfrentadas na transposição desse 

referencial, principalmente no SUS, em que a garantia do 

acesso ao medicamento ainda se constitui o principal obstáculo 

a ser transposto pelos gestores. 

A má utilização de medicamentos é um problema 

preocupante, e o farmacêutico tem competência para viabilizar 

a oferta de medicamentos, nos níveis de atenção à saúde, 

obedecendo a critérios de necessidade, qualidade, quantidade, 

risco/benefício, custo/benefício, interações medicamentosas, 

interações medicamento/alimento e acessibilidade do usuário, 

assegurando sua saúde (ROSSATO, 2008).  

Os pacientes recebem medicamentos mediante 

prescrição médica, sem orientações ou acompanhamento 

adequados por parte do farmacêutico, justificando, assim, a 

necessidade da inserção de profissional capaz de prestar 

atenção farmacêutica eficaz. A inserção do profissional 

Farmacêutico na atenção básica e no PSF, que atende ao 

Código de Ética (Resolução CFF nº 417/2004), tem por objetivo 

viabilizar a dispensação de medicamentos através do 

acompanhamento Farmacêutico, no sentido de orientar quanto 

ao uso correto dos medicamentos, somando esforços com a 

equipe de saúde na busca pela melhoria do estado de saúde da 

comunidade. 

A inserção do profissional de farmácia não tem função 

substitutiva de outros profissionais, ou seja, não substitui o 

médico ou outro profissional, e justifica-se por preencher uma 

lacuna no sistema de saúde, que surgiu com a presença de 

múltiplos prescritores para um único paciente (CIPOLLE et al., 

2006). 
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Nesse sentido, esse trabalho objetiva determinar a 

importância da inclusão do profissional Farmacêutico na 

Unidade Básica de Saúde da cidade de Ipaumirim, Ceará, para 

tanto adotando como objetivos específicos: conhecer o papel 

do Farmacêutico no sistema de saúde e junto aos usuários nas 

Unidades Básicas de Saúde; descrever a atuação do 

profissional Farmacêutico no âmbito da Assistência 

Farmacêutica e atenção primária à saúde no Brasil; Verificar e 

determinar junto aos profissionais de Saúde e usuários das 

Unidades Básicas de Saúde a necessidade da inclusão do 

profissional Farmacêutico. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 O Farmacêutico e a assistência à saúde 

 

A inserção do profissional Farmacêutico na Unidade 

Básica de Saúde da Família – UBSF justifica-se pelos 

benefícios para a comunidade e pelo auxílio à equipe de saúde 

no enfrentamento das dificuldades que existem na prestação 

dos serviços de saúde no Brasil (TEIXEIRA; SOLLA, 2006). 

Com base em conhecimento científico, é possível 

realizar um mapeamento numa organização de saúde, com 

levantamento de informações sobre o território definido e 

mapeado dentro de seu perfil estabelecido por caracterização, 

sob a ótica da equipe de saúde, considerando a organização 

desse território. Após os mapeamentos, as informações 

coletadas facilitam o desenvolvimento de trabalhos de 

cadastramento e interpretação dos dados envolvendo o 

complexo necessidades/dificuldades no contexto da saúde-

doença. 
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Em nosso país, a necessidade da inserção de 

profissionais capacitados é cada vez maior. Para oferecer 

tratamento qualificado, esses profissionais devem atuar 

proativamente na busca por novos conhecimentos e novas 

técnicas, aperfeiçoando assim sua prática e beneficiando a 

comunidade. 

 

2.1.1 Medicamento como bem de consumo e ferramenta 

assistencial 

 

Os problemas relacionados ao uso irracional de 

medicamentos nas UBS são alarmantes, tendo em vista que 

esses problemas podem levar a complicações que representam 

risco grave à saúde humana. O uso frequentemente incorreto 

de medicamentos decorre, principalmente da falta de 

informações, que devem ser prestadas por profissional 

capacitado em educação para a saúde. Essas orientações, 

quando feitas pelo médico, geralmente são de baixa 

compreensão no momento da consulta. É essencial, assim, que 

o paciente compreenda como utilizar corretamente determinado 

medicamento, através de orientação clara e centrada no 

tratamento patológico e farmacológico (ANJOS; OLIVEIRA, 

2010, p. 40). 

Por essa e outras razões, é importante ressaltar a 

inserção do farmacêutico nas UBS, cabendo a esse profissional 

oferecer assistência farmacêutica segura e direta ao paciente 

que necessita e faz uso de medicamentos para seu tratamento. 

O uso irracional de medicamentos pode trazer 

consequências ao indivíduo e gastos elevados para a saúde 

pública (ARRAIS; et al., 2005). Nesse sentido, a política social 

ou nacional de medicamentos no Brasil tem um papel 
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fundamental a desenvolver, haja vista o consumo de 

medicamentos que vem ocorrendo, frequentemente, de uma 

forma cada vez mais desordenada, em decorrência da carência 

de orientações por parte de profissional de saúde capacitado.  

Através da inclusão do profissional farmacêutico, torna-

se possível conscientizar os usuários de medicamentos quanto 

ao uso correto, atuação que incide diretamente no bem estar e 

saúde para a população assistida. O medicamento deve ser 

compreendido pelos usuários como uma ferramenta de 

consumo para a promoção do bem estar. Para isso, no entanto, 

o Farmacêutico deve estar efetivamente inserido nas UBS, 

desenvolvendo plenamente o trabalho de orientação dos 

pacientes, inclusive alertando para os riscos do uso incorreto de 

medicamentos. 

Um dos fatores mais alarmantes e frequentes no uso 

incorreto de medicamentos é a baixa compreensão das 

orientações dadas pelo médico na consulta. É importante que o 

paciente compreenda a natureza do seu tratamento, como 

doses, duração do tratamento e possíveis efeitos adversos 

(ANJOS; OLIVEIRA, 2010).  

Por essas razões, a presença do profissional 

Farmacêutico na UBS é de extrema importância, garantindo 

assim a orientação adequada aos usuários e reduzindo o risco 

de consumo indiscriminado dos medicamentos. O Brasil 

apresenta consumo elevado de medicamentos sem prescrição 

médica, o que potencializa a ocorrência de efeitos colaterais 

severos, entre outras consequências para a saúde (SOUSA; 

SILVA, 2008). É importante também que, no ato da Atenção 

Farmacêutica, o profissional farmacêutico saiba avaliar 

aspectos sociais e comportamentais dos seus pacientes para 

poder orientá-los corretamente (CHANDRA et al., 2003). 
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Infelizmente, existe ainda dificuldade para o profissional 

farmacêutico exercer a Atenção Farmacêutica. Destacam-se a 

falta de apoio das instituições onde atuam e as deficiências na 

própria formação, que deveria incluir mais aspectos 

humanísticos e clínicos. Por outro lado, um dos principais 

facilitadores do trabalho dos farmacêuticos, junto aos usuários 

de medicamentos, é a motivação pessoal, que os faz persistir 

em busca de alternativas para superar os obstáculos 

encontrados. 

 

2.1.2 O papel do Farmacêutico no processo de assistência à 

saúde 

 

O profissional farmacêutico busca a cada dia o seu 

espaço na farmácia, embora na maioria das regiões do Brasil a 

desvalorização da profissão seja evidente. O farmacêutico 

dentro de suas habilitações é o profissional capacitado para 

prestar assistência farmacêutica, cujo objetivo principal é 

conscientizar o indivíduo/paciente de que os medicamentos 

utilizados corretamente e sob orientação médica propiciam 

alívio de males que afetam a sua saúde (SOUSA; SILVA; 

NETO, 2008). 

O seguimento farmacoterapêutico é a prática profissional 

que o farmacêutico exerce em prol das necessidades do 

paciente, envolvendo os problemas de saúde que o atingem. É 

realizado mediante a detecção, prevenção e resolução dos 

PRMs. Este serviço é um compromisso, e deve se preservar de 

forma continuada, sistematizada e documentada, em 

colaboração com o paciente e com os demais profissionais do 

sistema de saúde, com o objetivo de alcançar resultados 
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concretos que melhorem a qualidade de vida do paciente 

(GARCIA; GASTELURRUTIA, 2005). 

Se o farmacêutico não tem conseguido exercer 

plenamente seu papel como profissional da saúde nas 

Farmácias Comunitárias, verifica-se que a situação nos 

hospitais também não tem sido muito diferente. Autores como 

Bisson (2003) e Santos (2006) tem destacado o predomínio de 

funções gerenciais em detrimento de uma atuação mais 

próxima do usuário, nas Farmácias Hospitalares brasileiras. 

As oportunidades de atuação junto aos usuários de 

medicamentos devem ser conquistadas e ampliadas pelo 

esforço individual de cada farmacêutico. A escassez de relatos 

de Atenção Farmacêutica na área hospitalar e as dificuldades 

para sua realização levam a concluir que, neste campo, o 

caminho ainda não está trilhado (PAUFERRO, 2010). 

O farmacêutico hospitalar deve colaborar 

individualmente para modificar sua imagem perante as equipes 

de saúde. Este profissional deve transformar-se em um membro 

indispensável para o sucesso da terapia farmacológica, e, 

também, de modo mais abrangente, para a melhora da 

qualidade de vida dos usuários dos serviços de saúde. Enfim, 

pode-se dizer que quanto mais puderem atuar e quanto melhor 

puderem documentar seus resultados, mais os farmacêuticos 

hospitalares estarão ajudando a construir a própria história e a 

definir seu próprio rumo (PAUFERRO, 2010). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A presente pesquisa trata-se de um estudo de campo 

sobre a Inclusão farmacêutica na UBS na cidade de Ipaumirim-
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Ceará, em que se aborda o problema de forma descritiva, com 

caráter quantitativo, com objetivo descritivo e exploratório. 

Realizada uma pesquisa baseada em um questionário 

exploratório, visando conhecer a necessidade da inclusão do 

farmacêutico na mesma, 90 pessoas foram entrevistadas, 

sendo 83 usuários e 7 profissionais das três Unidades Básicas 

de Saúde. 

Participaram da pesquisa pessoas de ambos os sexos e 

idade entre 19 e 72 anos (Tabela 1). A população feminina está 

distribuída com maior frequência nas três UBS. Foram 

encontradas idades entre 26/35 anos nos PSF Sede e Distrito 

Canauna, e 36/50 no PSF Distrito Felizardo. 

Os usuários entrevistados nas ESF possuem diferentes 

níveis de escolaridade. Entre os participantes da pesquisa, foi 

possível identificar pessoas em situação financeira 

relativamente confortável, ao passo que outras tinham 

dificuldade de acesso à escola e/ou aos serviços de saúde, 

entre outros locais. Nesse sentido, dados semelhantes foram 

encontrados por Paiva, et al., 2006, em pesquisa desenvolvida 

no intuito de avaliar a assistência ao paciente com diabetes e/ou 

hipertensão em uma Unidade de Saúde da Família. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, foi possível 

perceber as relações entre o desenvolvimento tecnológico, com 

amplo acesso à informação, e as melhorias no contexto cultural, 

o que facilitou a compreensão dos entrevistados acerca dos 

objetivos da pesquisa e a aplicação do questionário, com 

obtenção de respostas claramente embasadas na interpretação 

do problema. 

No tabela 1, Os pacientes indagados como portadores 

ou não de doenças crônicas, relataram nesses casos positivos 

a hipertensão arterial. Essa afirmação corrobora com o estudo 
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realizado por Bueno, Weber e Oliveira (2009), que analisaram 

a farmácia caseira e o perfil de descarte de medicamentos e 

encontraram como doença crônica de maior prevalência entre 

a população pesquisada a Hipertensão Arterial Sistêmica. 

 

Tabela 1. Número de pacientes entrevistados com doenças 
crônicas nas UBS. 

Fonte: Dados da pesquisa 2013.  
De acordo com esse resultado, em relação à 

farmacoterapia para hipertensão arterial, em estudo realizado 

por Peruzatto et al (2011) foram registrados como 

medicamentos anti-hipertensivos mais utilizados os diuréticos e 

vasodilatadores. 

O papel do farmacêutico com relação aos usuários de 

medicamentos anti-hipertensivos é dar a atenção farmacêutica 

quanto ao risco de interações medicamentosas, causadas pelo 

uso concomitante de outros fármacos, resultando na anulação 

do efeito ou aumento do efeito terapêutico já usado. Ambas as 

situações podem ser muito prejudiciais à saúde do indivíduo, 

utilizando medicamentos anti-hipertensivos. 

A posse ou não de substâncias em casa, foram 

afirmados pelos entrevistados possuir medicamentos, usando 

quando necessário, sem orientação de médico ou 

acompanhamento de farmacêutico.  

Esses medicamentos, por mais comuns que possam 

parecer aos usuários, podem trazer riscos à saúde se utilizados 

incorretamente, ou podem agravar o estado de saúde de quem 

utiliza fármacos sem conhecer a possibilidade de interações 
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medicamentosas, ressaltando, portanto, a importância da 

orientação profissional, do farmacêutico.  

Nesse sentido, Jorge et al (2011) afirmam que a 

informação que parte do profissional de saúde, embasada no 

respeito aos valores e crenças e não apenas em seus 

conhecimentos, influencia na mudança de comportamento das 

pessoas, criando um espaço de aprendizagem e confiança, 

representando uma atitude do profissional de saúde 

fundamental para a credibilidade junto aos pacientes e à 

população em geral. 

Figueiredo et al (2012) considera que o armazenamento 

de medicamentos em casa pressupõe conhecimentos acerca 

do correto acondicionamento e conservação, pois cada 

medicamento possui propriedades físicas, químicas e 

condições microbiológicas, a depender da via de administração, 

que geralmente são orientadas pelo fabricante. 

Nesse sentido, o farmacêutico fornece informações 

fundamentais sobre a correta manipulação, utilização e 

armazenamento dos medicamentos, além de orientar os 

usuários sobre os riscos da administração concomitante de 

determinados fármacos, bem como os riscos das super 

dosagens, e recomendações diversas sobre a terapia 

farmacológica. 

 

Tabela 2. Números de pacientes que possuem outros 
medicamentos em casa 
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Fonte: Dados de pesquisa de campo 2013. 

 

Em estudo realizado por Valério (2009), o local de 

armazenamento de medicamentos foi variado, ocorrendo 

principalmente dentro de armários, na cozinha. A autora 

chamou a atenção para o fato de que quase 90% dos 

medicamentos encontrados nas residências durante o estudo 

estavam fora de suas embalagens originais. 

As formas de obtenção de medicamentos em que o 

paciente dispõe de prescrição médica e pode ter acesso ao 

medicamento na farmácia comercial, farmácia básica ou na 

ESF, os usuários adquiriram medicamentos nas três esferas 

especificadas abaixo, mas a maior evidencia foi da farmácia 

comercial.  

Em especial no PSF do Distrito Felizardo, quase metade 

dos entrevistados afirmaram adquirir medicamentos em 

farmácia comercial. Por outro lado, no PSF Sede, percentual 

semelhante de entrevistados afirmaram adquirir medicamentos 

na Farmácia Básica, como se verifica no quadro 12 abaixo.  

Nos três tipos de estabelecimento especificados, os 

medicamentos muitas vezes são dispensados por pessoas que 

não possuem conhecimentos adequados sobre medicamentos 
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e, portanto, são incapazes de prestar orientações de qualidade 

aos usuários de medicamentos.  

Verifica-se, assim, a importância da presença do 

farmacêutico nos três tipos de estabelecimentos em que os 

usuários podem adquirir medicamentos. Esse profissional é o 

mais indicado para orientar os usuários sobre o uso correto dos 

fármacos. 

 
Tabela 3. Estabeçecimento em que os usuários das unidades 
adquirem seus medicamentos para uso. 

 
Fonte: Dados de pesquisa de campo 2013. 

A tabela seguinte demonstra as respostas dos entrevistados 

quanto à automedicação sem prescrição médica ou orientação 

farmacêutica. Conforme os dados da tabela, percebe-se que, 

especialmente nos PSF Sede e Distrito Felizardo, a maioria dos 

participantes afirmou consumir medicamentos sem prescrição 

médica. No PSF do Distrito Canauna, a maior parte dos 

entrevistados afirmou não consumir medicamentos sem 

prescrição médica. 

Esse é um dado alarmante que indica a emergência da 

intervenção do farmacêutico para orientar acerca dos riscos para 

a saúde por causa da automedicação. A administração de 

determinado medicamento depende de uma série de fatores, 

como histórico de saúde, uso de outros medicamentos, idade, 

condições gerais de saúde, entre outros, de modo que 

determinado fármaco pode ser eficiente no tratamento de um 

paciente e, por outro lado, pode ser perigoso no tratamento de 

outro paciente. O farmacêutico tem conhecimento para avaliar a 

indicação ou contraindicação de um determinado fármaco, e deve  
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orientar a população a buscar informações com profissional de 

saúde habilitado antes de fazer uso de medicamentos. 

 

Tabela 4. Automedicação sem prescrição médica e sem 

orientação Farmacêutica. 

           
   Fonte: Dados de pesquisa de campo 2013. 

 

Para Santos et al (2013), a prática da automedicação pode 

trazer consequências sérias, como enfermidades iatrogênicas e 

mascaramento de doenças, representando um problema que 

necessita de ações preventivas. Em geral, o risco da 

automedicação aparece associado ao grau de instrução e 

informação dos usuários sobre medicamentos. 

Doblinski (2011) considera que um importante agravante 

desse problema é a falta de assistência farmacêutica adequada 

e o atendimento informativo durante a dispensação. Se a 

dispensação do medicamento é realizada de modo inadequado, 

podem ocorrer dúvidas quanto ao tratamento correto e, ainda, em 

uma próxima ocorrência, o paciente sente-se estimulado à 

automedicação por considerar que não recebe assistência ou 

informações durante a dispensação. 

A tabela seguinte indica numero de indicações de 

medicamentos por profissionais. Sabe-se que em grande parte 

dos estabelecimentos em que são dispensados medicamentos os 

usuários não têm acesso à informação adequada acerca do 

medicamento do qual farão uso. As indicações de medicamentos 
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muitas vezes partem de pessoas sem conhecimento suficiente 

acerca dos fármacos. 

O farmacêutico é o profissional de saúde especialmente 

capacitado para prestar informação de qualidade sobre o uso de 

medicamentos. As orientações que partem desse profissional 

referem-se não somente aos fármacos, mas a todos os fatores 

inerentes à indicação dos medicamentos. 

 

Tabela 5. Os profissionais que indicaram medicamentos. 

              
Fonte: Dados de pesquisa de campo 2013. 
 

Na inclusão do farmacêutico na UBS de Ipaumirim, os 

entrevistados mostraram-se receptivos, compreendendo a 

importância desse profissional para a orientação aos pacientes 

acerca da posologia, armazenamento e descarte dos 

medicamentos, entre outras informações igualmente 

fundamentais para a segurança do paciente. Assim, todos os 

entrevistados responderam que concordam com a inclusão do 

farmacêutico. 

A tabela a seguir demonstra o conhecimento dos usuários 

entrevistados acerca do papel do farmacêutico, mas, por outro 

lado, metade dos entrevistados do PSF Sede não conhece a 

função desse profissional. No Distrito Felizardo, uma menor 

quantidade de entrevistados desconhece a função do 

farmacêutico, enquanto no PSF Canauna, uma maior quantidade 

de entrevistados afirmou desconhecer o papel do farmacêutico. 
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O pouco conhecimento da população acerca da função do 

farmacêutico decorre da presença ainda pouco frequente desse 

profissional nas unidades de saúde. 

 

Tabela 6. Os usuários foram indagados se conheciam o papel do 
Farmacêutico. 

 

Fonte: Dados de pesquisa de campo 2013. 

 

A tabela 7 a seguir apresenta as respostas dos 

entrevistados acerca da dispensação de medicamentos realizada 

por diferentes profissionais nas unidades de saúde do município 

de Ipaumirim-CE.  

Percebeu-se que a maior parte dos entrevistados afirmou 

ser atendida por atendentes no ato da dispensação do 

medicamento. Segundo analise de dados de Bernardi; 

Bieberbach; Thomé (2006) existe a necessidade de indicadores 

de medicamentos nas unidades de saúde, pois em apenas 

algumas delas existem farmacêuticos para prestar Assistência e 

Atenção Farmacêutica. Na maioria das unidades, pessoas sem 

capacitação necessária são responsáveis pela dispensação de 

medicamentos. 

De acordo com as informações da tabela, o atendente foi 

apontado como responsável pela maior parte das dispensações 

nas unidades de saúde, enquanto o técnico de enfermagem 

realizou uma pequena parte das dispensações no PSF Sede e, 

nos PSF Distrito Felizardo e Canauna, respectivamente, o técnico 
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de enfermagem realizou igualmente uma pequena parcela das 

dispensações. 

O farmacêutico, de um modo geral, realizou apenas uma 

pequena parte das dispensações, de modo que apenas o 

enfermeiro realizou número de dispensações ainda menor. 

 
Tabela 7. Quem dispensava medicamentos nas UBS no 
município de Ipaumirim-CE. 

 

Fonte: Dados de pesquisa de campo 2013. 

 

O segundo passo da pesquisa foi entrevistar todos os 

profissionais que compõe as UBS estudadas. Após a análise, foi 

possível perceber que as respostas foram semelhantes, porém, 

cada profissional com uma visão e tempo de serviço diferente 

naquela Unidade de Saúde. Nas três Unidades, a equipe 

profissional é formada por vários profissionais com 

especialidades diferentes. Por isso, e pensando no bem estar da 

comunidade estudada, essa pesquisa teve por enfoque a inclusão 

farmacêutica.  

Com base na pesquisa de campo, os profissionais das 

Estratégias Saúde da Família, demonstraram necessidade de 

ampliação da equipe com a inserção de outros profissionais para 

melhorar a assistência na saúde pública. Todos esses 

profissionais ressaltaram que o farmacêutico seria importante na 

contribuição como 

profissional na aquisição, armazenamento, dispensação de 
medicamentos e atenção farmacêutica.   
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4 CONCLUSÕES  
 

O presente trabalho demonstrou a necessidade da 

inclusão do profissional Farmacêutico na Unidade Básica de 

Saúde do município de Ipaumirim, haja vista a carência de 

orientação adequada aos usuários de medicamentos quanto à 

utilização e descarte, entre outras formas de orientação. O 

trabalho do Farmacêutico junto aos usuários de medicamentos 

é de fundamental importância, pois este profissional é o mais 

indicado para acompanhar e orientar os pacientes em uso de 

medicamentos, bem como a população em geral acerca dos 

riscos do consumo incorreto de medicamentos. 

A inclusão do Farmacêutico nas Unidades de Saúde visa 

oferecer à população assistência adequada e voltada para a 

promoção do uso consciente de medicamentos, considerando 

que a abordagem profissional, quando pautada no respeito às 

crenças e aos valores da população possui maiores chances de 

promover mudanças importantes no comportamento das 

pessoas. Através desse estudo, foi possível concluir que existe 

a necessidade do Farmacêutico atuando nas Unidades de 

Saúde do município de Ipaumirim, levando segurança e 

qualidade no tratamento das patologias através do 

acompanhamento profissional. 
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RESUMO O 1,4-cineol é um monoterpeno óxido presente em 
óleos essenciais de plantas, incluindo Eucalyptus globulus com 
efeito ansiolítico. Estudos recentes têm mostrado que alguns 
monoterpenos exercem ações anti-inflamatórias e anti-
nociceptivas, no entanto, esses efeitos a partir de 1,4-cineol 
ainda são desconhecidos.  O presente trabalho teve como 
objetivo elucidar os efeitos anti-inflamatórios do 1,4-cineol. Para 
tal, o edema de pata induzido pela carragenina, a 
permeabilidade vascular induzida e a peritonite induzida por 
carragenina foram utilizados. O mecanismo de ação foi 
explorado pela avaliação nos níveis das citocinas TNF-α e IL-1 
β. Anova one- ou two-way seguido por teste de Dunnett ou 
Bonferonni, foram usados para determinar a significância 
estatística em comparação com o controle. Os dados foram 
expressos como média±erro padrão da média (SEM) e o p 
<0,05 foi considerado significativo. O 1,4-cineol administrado 
por via intraperitoneal reduziu de forma significativa o edema da 
pata induzido pela carragenina e a permeabilidade vascular 
induzida por ácido acético. Ademais, o 1,4-cineol reduziu 
significativamente a migração de neutrófilos na peritonite 
induzida por carragenina via redução na produção de TNF-α e 
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IL-1β, nos exsudados peritoneais. Sendo assim, o 1,4-cineol 
apresentou ação anti-inflamatória. O mecanismo de ação está 
em parte relacionado com a redução da permeabilidade 
vascular e produção de citocinas pro-inflamatórias, e 
consequentemente redução da migração de neutrófilos para o 
sitio inflamatório. 
Palavras-chave: Monoterpenos. 1,4-cineol. Inflamação. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os óleos essenciais são substâncias voláteis e complexas, 

caracterizados por um forte odor, sintetizados por plantas 

aromáticas durante o seu metabolismo secundário. Muitas 

dessas plantas já demonstraram possuir um grande potencial 

terapêutico, que pode ser atribuído a presença dos óleos 

essenciais (DE SOUSA, 2011; ALI et al., 2015; CALO et al., 

2015; CARVALHO et al., 2015; SARMENTO-NETO et al., 

2015).  

Os principais constituintes dos óleos essenciais são 

compostos de baixo peso molecular constituídos por unidades 

básicas semelhantes ao isopreno contendo cinco carbonos, 

denominados de terpenos. Os terpenos são biossintetizados 

pela via do mevalonato, a qual utiliza o ácido mevalônico como 

precussor para a formação do isopentenil pirofosfato (PP), 

composto chave para a formação de todos os terpenóides 

(WATERMAN, 1991; SIMÕES; SPITZER, 2004). Os terpenos 

são produzidos a partir da conversão de prenil difosfatos 

acíclicos e esqualeno em formas cíclicas ou acíclicas, por ação 

da terpeno sintase. Diferentes isoformas dessa enzima são 

responsáveis pela formação de diversas classes de terpenos, 

classificadas como: monoterpenos (classe de terpenos com 10 

unidades de carbono - C10), sesquiterpenos (classe de 
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terpenos com 15 unidades de carbono - C15), diterpenos 

(classe de terpenos com 20 unidades de carbono – C20), entre 

outras (DEGENHARDT et al., 2009). Apesar da existência 

dessas inúmeras classes, cerca de 90% dos terpenos extraídos 

dos óleos essenciais encontrados em plantas pertencem a 

classe dos monoterpenos (BAKKALI et al., 2008). 

Estudos farmacológicos com 1,4-cineol demonstraram 

que esse monoterpeno possui atividade ansiolítica e uma 

potente fitotoxina (GOMES et al., 2010). Entretanto, as 

possíveis ações anti-inflamatórias ainda são desconhecidas.  

Portanto, o objetivo desse estudo foi avaliar a atividade 

anti-inflamatória do 1,4-cineol e seu possível mecanismo de 

ação. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Preparo do 1,4-cineol. 1,4-cineol foi adquirido comercialmente 

(Sigma Aldrich, W365820). Para os experimentos in vivo, o 1,4-

cineol foi emulsionado com 0,5% de Tween 80 (Sigma-EUA) e 

dissolvido em água destilada. Os animais foram tratados com a 

substância por via intraperitoneal (i.p) nas doses de 12,5, 25, 50 

ou 100 mg/kg, 1h antes dos modelos experimentais. Os animais 

controles receberam veículo (solução salina com 0,5% de 

Tween 80) administrada pela mesma via que os grupos 

tratados. Para os experimentos in vitro, o 1,4-cineol foi 

dissolvido em dimetilsufóxido (DMSO) (Sigma), cuja a 

concentração não ultrapassou 0,05%. 

Animais. Nos protocolos experimentais in vivo, foram utilizados 

camundongos Swiss machos (25 a 35g). Os animais foram 

fornecidos pelo biotério Prof. Dr. Thomas George no Instituto de 

Pesquisas em Fármacos e Medicamentos (IPeFarM-UFPB) da 

Universidade Federal da Paraíba/João Pessoa, PB e aprovado 
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pelo Comitê de Ética com CEUA nº 1211/11. Os animais foram 

mantidos em condições ideais até a realização dos 

procedimentos experimentais de acordo com as orientações do 

Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal 

(CONCEA), além de observar as exigências dispostas na Lei n° 

11794/2008. 

Tratamento dos animais. Grupos de animais (n=8) foram 

tratados por via intraperitoneal (i.p) com 1,4-cineol (12,5, 25, 50 

ou 100 mg/kg), drogas-padrão (indometacina 10 mg/kg, (i.p); 

Sigma Chemical CO. St. Louis, MO; morfina 10 mg/kg, via 

intraperitoneal (i.p) (Merck–EUA) ou dexametasona 2 mg/kg, 

i.p; (Prodome, NJ, EUA - ind 20) ou veículo (grupo controle) 1 

hora antes do desafio. O grupo veículo (grupo controle 

negativo) correspondeu aos animais que receberam o veículo 

sem serem desafiados. 

Edema de pata induzido por carragenina-λ em 

camundongos. Esta abordagem experimental baseia-se no 

fato de que a administração de carragenina na pata de 

camundongos produz uma reação inflamatória local 

caracterizada pela formação de edema, reprodutível e 

facilmente mensurável. Antes da realização dos experimentos, 

a espessura das patas traseiras dos camundongos (Swiss) foi 

medida com um paquímetro digital (GREAT, MT – 04513) e a 

diferença entre a pata direita e esquerda foram consideradas 

como a medida basal. Uma hora após os tratamentos, os 

camundongos foram desafiados pela administração intraplantar 

com 20 μL de solução contendo carragenina (500 μg/pata; 

SIGMA CHEMICAL Co, EUA), na pata esquerda e com 20 μL 

de salina na pata direita. A diferença entre a espessura da pata 

traseira direita e esquerda foi avaliada nos tempos de 2, 4 e 6 h 

após a aplicação da carragenina. O edema foi calculado pela 

diferença obtida entre o diâmetro da pata esquerda e direita nos 
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tempos indicados usando novamente o paquímetro digital 

(LEITE et al., 2014) 

Avaliação do 1,4-cineol sobre a permeabilidade vascular 

induzida por ácido acético. Para esse experimento, utilizou-

se sete grupos de camundongos Swiss que foram tratados 

previamente com indometacina (10 mg/kg, i.p), 1,4-cineol (12,5, 

25, 50 e 100 mg/kg, i.p) ou veículo (i.p), uma hora após esses 

tratamentos, os animais receberam o ácido acético (300μL a 

0,6%) intraperitonealmente. Uma solução contendo azul de 

Evans (1% -intravenosa) foi injetada 20-30 min antes da 

inoculação do ácido acético. Vinte minutos após o desafio os 

animais foram sacrificados e tiveram posteriormente os 

peritônios lavados com 10 mL de água destilada. Após esse 

procedimento, as amostras obtidas dos peritônios foram 

transferidas para tubos do tipo falcon. As soluções foram 

centrifugadas (CR422, JONAM) por 10min/1500 rpm/8 °C e 

transferidas para placas de 96 poços (NUNC-Immuno™), para 

posteriormente serem analisadas com comprimento de onda de 

620 nm, utilizando o espectrofotômetro (ELx808 Absorbance 

Microplate Reader) (WHITTLE, 1964; LEITE et al., 2014). 

Peritonite induzida por Carragenina-λ. Esse modelo 

experimental permite avaliar o efeito de drogas sobre a 

migração de células para o sitio inflamatório, como também 

sobre a produção de citocinas e quimiocinas (VENDRAMINI-

COSTA et al., 2015). Para tal, utilizou-se 7 grupos de 

camundongos Swiss que foram tratados previamente com 

indometacina (10 mg/kg, i.p), 1,4-cineol (12,5, 25, 50 e 100 

mg/kg, i.p) ou veículo (i.p) e 1 hora após os tratamentos, 

camundongos receberam uma administração intraperitoneal 

(i.p) de carragenina a 1% (Sigma, St. Louis, MO, USA) ou 

salina. Quatro horas após a administração da carragenina, os 

animais foram eutanasiados sob atmosfera de CO2 e as células 
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presentes na cavidade pleural foram colhidas por lavagem com 

1mL de PBS gelado. Posteriormente, o lavado pleural foi 

transferido para tubo do tipo ependorff e centrifugados (CR422, 

JONAM) a 1500 rpm por 10 minutos e o sobrenadante retirado 

e armazenado a -20 °C para posterior dosagem de citocinas. O 

pellet de células resultante da centrifugação, foi ressuspendido 

em PBS para realização da contagem total e diferencial 

diferencial. 

Avaliação do 1,4-cineol sobre a contagem de neutrófilos do 

lavado peritoneal. A contagem total das células no lavado 

peritoneal foi realizada utilizando a câmara de Neubauer. Antes 

da montagem da câmara para a contagem das células ao 

microscópio, as amostras foram diluídas em solução de Turk. 

Para contagem diferencial, lâminas de microscopia foram 

montadas e centrifugadas em citocentrífuga (Citospin- FANEN, 

São Paulo, SP, Brasil Mod 2400) para tal, 100μL da suspensão 

de células de cada amostra foi inserida nos seus respectivos 

orifícios das lâminas de citospin e então centrifugadas por 15 

minutos a 1500 rpm. As células foram coradas com a coloração 

de May-Gruanwald-Giemsa e a contagem diferencial foi 

realizada com objetiva de imersão (1000X aumento final). A 

contagem diferencial foi realizada usando o padrão de critérios 

morfológicos para identificar os tipos de células (RAMALHO et 

al., 2015).  

Determinação da produção de citocinas. As concentrações 

das citocinas TNF-α e IL-1β nos sobrenadantes obtidos do 

lavado peritoneal foram quantificadas pela técnica de ELISA. A 

metodologia utilizada foi àquela recomendada pelo fabricante 

do Kit (BD Biosciences®) (RAMALHO et al., 2015). Para tal, 

anticorpos de detecção específicos para cada uma das 

citocinas em análise foram colocados nos poços de uma 

microplaca de 96 poços e as placas incubadas por 12h. 
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Posteriormente, foram adicionados os padrões de citocinas ou 

as amostras nos poços. As placas foram incubadas por 24 

horas e após esse período as placas foram lavadas com 

solução tampão. Após a lavagem das placas adicionou-se o 

anticorpo biotinilado específico para cada uma das citocinas e 

as placas foram novamente incubadas por 1 hora. A biotina é 

um cofator da enzima responsável pela ligação ao substrato 

que produz cor após a reação. Adicionou-se uma solução 

contendo a enzima estreptoavidina em cada poço e 

posteriormente foi adicionado o substrato TMB em cada poço. 

Para parar a reação enzimática adicionou-se em cada poço da 

placa ácido sulfúrico (H2SO4) como solução de parada. A 

intensidade da cor foi mensurada a 450 nm em um leitor de 

ELISA. 

Análise estatística. Os resultados obtidos foram expressos 

como média ± erro padrão da média, e analisados 

estatisticamente empregando-se o Test t Student, ANOVA two-

way seguido de Bonferronni ou ANOVA one-way seguido de 

Dunnett, onde os valores de p<0,05 foram considerados 

significativos. *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, comparado com o 

grupo controle. Todos os dados foram analisados pelo 

programa GraphPad Prism (Graph Pad Software, San Diego, 

CA, U.S.A.). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Como demonstra a figura 1, o 1,4-cineol (25, 50 ou 100 

mg/kg) mostrou efeito dose-dependente significativo diminuindo 

o edema de pata duas horas após o desafio com carragenina, 

com as taxas de inibição de 30,94% (p< 0,05), 46,35% (p< 0,01) 

e 58,41% (p< 0,001) respectivamente, quando comparado ao 

controle. As doses de 50, 100 mg/kg e a indometacina também 
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reduziram de forma significativa (p< 0,01; p< 0,001 e p< 0,001 

respectivamente) o edema nos tempos de 4 e 6 horas após o 

desafio com a carragenina. Entretanto, o 1,4-cineol na dose de 

12,5 mg/kg não demonstrou efeito nos tempos observados. 

 

Figura 1 - Efeito do tratamento com 1,4-cineol sobre o edema 
de pata induzido por carragenina em camundongos nos tempos 
de 2, 4 e 6 horas após o estímulo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa direta. 2016 

 

O edema de pata induzido por carragenina e a 

permeabilidade vascular induzida por ácido acético em 

camundongos figuram como principais modelos utilizados para 

a triagem de drogas com potencial anti-inflamatório, isso devido 

a simplicidade de execução e grande número de possibilidades 

de modulação que uma droga possa apresentar durante a 

realização desses modelos experimentais (POSADAS et al., 

2004).  

Nesse estudo, o tratamento de animais com o 1,4-cineol 

mostrou uma atividade anti-inflamatória significativa sobre a 
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formação do edema de pata nos tempos de 2, 4 e 6h após a 

administração da carragenina.  

A carragenina é um polissacarídeo, obtido de certas 

espécies de algas vermelhas (Rhodophyta) (VAN DE VELDE et 

al., 2004). Henriques et al. (1987), demostraram que a 

administração de carragenina a 1% na pata de camundongos 

induz um edema com duas fases distintas. A primeira fase é 

caracterizada por um edema de pouca intensidade, enquanto 

que a segunda fase se desenvolve após 24 h, e mostra um 

edema mais intenso com efeito máximo entre 48 e 72 h. Já é 

bem estabelecido que a primeira fase do edema é ocasionada 

por um aumento na secreção de diversos mediadores, dentre 

eles: óxido nítrico, prostaglandina, serotonina, histamina, 

bradicinina, substância P, produção de citocinas pró-

inflamatórias, tais como IL-1β, IL-6 e TNF-α. Além disso, pode 

ser observado infiltração de neutrófilos para o local da 

inflamação (POSADAS et al., 2004; MA et al., 2013). Nossos 

resultados sugerem que o efeito inibitório do 1,4-cineol na 

formação do edema seja devido à inibição da síntese e/ou a 

liberação destes mediadores, como também pode estar 

interferindo no processo de migração de células.  

Estudos realizados com o 1,8-cineol também 

demonstraram a capacidade desse monoterpeno em reduzir o 

edema de pata induzido por carragenina. Santos e Rao (2000) 

demonstram que o tratamento oral de animais com 1,8-cineol 

nas doses de 100, 200 e 400 mg/kg causou uma redução 

significativa do edema de pata induzido por carragenina em 

26%, 26% e 46%, respectivamente. Em um outro estudo 

utilizando o mesmo modelo, o 1,8-cineol exibiu atividade anti-

edematogênica, com inibição de 30% (ASANOVA et al., 2003). 

Entretanto, nesses estudos, diferentemente do 1,4-cineol, os 

efeitos do 1,8-cineol não foram dependentes da dose.  
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Em estudos recentes, outros monoterpenos também 

demonstraram capacidade de reduzir o edema de pata induzido 

por carragenina. Silva et al, (2014) observaram que o 

tratamento de camundongos com o mirtenol causou efeito 

inibitório sobre o edema de pata induzido por carragenina de 

forma dependente da dose, com efeito máximo na dose de 75 

mg/kg que reduziu o edema em cerca de 80%. Em um outro 

trabalho, o tratamento de camundongos com o timol promoveu 

uma redução significativa do edema de pata induzido pela 

carragenina (RIELLA et al., 2012). 

Entretanto, o modelo de edema de pata induzido pela 

carragenina por si só não pode ser usado para determinar os 

efeitos anti-inflamatórios do 1,4-cineol. O aumento da 

permeabilidade vascular é um evento importante na formação 

do edema e presente em várias doenças com caráter 

inflamatório. Assim, no intuito de confirmar o possível efeito 

anti-inflamatório do 1,4-cineol, foi realizado o ensaio de 

permeabilidade vascular induzida por ácido acético Fig. (2). 

Na figura 2, observa-se que o tratamento dos 

camundongos com o 1,4-cineol (25, 50 ou 100 mg/kg) inibiu 

significativamente e dependente da dose de 10,59% (p< 0,05), 

18,86% (p< 0,01), 31,78% (p< 0,001) a permeabilidade 

vascular, respectivamente. A droga padrão indometacina (10 

mg/kg), também reduziu consideravelmente a infiltração de 

corante com uma taxa de inibição de 47,02%. 
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Figura 2 - Efeito do tratamento com 1,4-cineol sobre a 
permeabilidade vascular induzida por ácido acético em 
camundongos. 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2016 

  

O tratamento com 1,4-cineol demonstrou efeito inibitório 

significativo sobre o aumento da permeabilidade vascular em 

camundongos. Os resultados demonstram que a redução da 
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mecanismo anti-edematogênico do 1,4-cineol. 

A permeabilidade vascular induzida pelo ácido acético 
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prostaglandinas, serotoninas) (WHITTLE, 1964; RIBEIRO et al., 

2000). Esse modelo é conhecido por corresponder à inflamação 

exsudativa inicial e a sua inibição pode contribuir para a 

redução da formação de edema e diminuir a migração de 

neutrófilos (WHITTLE, 1964; RIBEIRO et al., 2000).  

A redução da permeabilidade vascular induzida com o 

ácido acético também foi observada com o tratamento de 

animais com o 1,8-cineol. Entretanto, diferentemente do 1,4-

cineol, o efeito significativo do 1,8 cineol só foi observado em 
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utilizadas nos estudos (i.p para o 1,4-cineol e oral para o 1,8-

cineol).  

O aumento da permeabilidade vascular local é 

normalmente seguida de uma intensa migração de leucócitos. 

A migração de leucócitos polimorfonucleares (neutrófilos) para 

regiões da lesão ou infecção é uma das primeiras 

manifestações da inflamação aguda, necessárias para a defesa 

do hospedeiro. No entanto, a permanência e/ou uma elevada 

migração nos locais de infiltração, poderá levar a danos 

teciduais e contribuir para o aparecimento de estados 

inflamatórios agudos ou crônicos levando ao aparecimentos de 

doenças como a colite isquêmica, colite ulcerativa, doença de 

Crohn, lesão pulmonar aguda e asma (MEDZHITOV, 2010; 

CAMPBELL et al., 2014).  

 Para confirmar o efeito anti-inflamatório do 1,4-cineol, a 

migração de neutrófilos e a produção de citocinas pró-

inflamatórias, tais como TNF-α e IL-1β foram avaliados, por 

meio da indução de processo inflamatório na cavidade 

peritoneal dos animais pela carragenina. Como pode ser 

observado na figura 3a e 3b o 1,4-cineol na dose de 100 mg/kg 

diminuiu significativamente a migração de neutrófilos e a 

produção IL-1β na cavidade peritoneal quando comparado ao 

grupo de animais não tratados. Além disso, o 1,4-cineol nas 

doses de 50 ou 100 mg/mL diminuiu de forma significativa a 

produção de TNF-α induzida pela carragenina (Grafico 3c). 

Entretanto, o tratamento dos animais com as doses de 12,5 e 

25 mg/mL não demonstrou efeito inibitório nos parâmetros 

avaliados, exceto na produção de TNF-α, onde a dose de 25 

mg/mL reduziu de forma significativa a sua produção. A droga 

padrão indometacina (10 mg/kg), também reduziu 

consideravelmente a migração de neutrófilos (Figura 3a), como 

também a produção de IL-1β e TNF-α (Figura 3b e c).  
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Figura 3 - Efeito do tratamento com 1,4-cineol na migração de 
neutrófilos (a), e na produção de citocinas pro-inflamatórias (b) 
IL-1β, (c) TNF-α induzida por carragenina em camundongos. 
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Fonte: Pesquisa direta. 2016 
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para o processo de migração de leucócitos para o sítio 

inflamado.  

 A redução da migração de neutrófilos durante o processo 

inflamatório está relacionada com o mecanismo de ação de 

vários monoterpenos, já demonstrados em estudos com 

animais desafiados pela carragenina. Em estudo recente, a 

administração intraperitoneal do mirtenol foi capaz de induzir 

um efeito anti-inflamatória pronunciado, por meio da redução da 

migração de neutrófilos para a cavidade peritoneal (SILVA et 

al., 2014). Riella et al. (2012) demonstraram que o tratamento 

com timol nas doses de 10, 30, e 100 mg/kg, também reduziu 

essa migração de forma significativa no modelo da peritonite. O 

pré-tratamento com o citral (100 e 200 mg/kg) reduziu 

significativamente a migração de leucócitos induzida por 

carragenina para a cavidade peritoneal (QUINTANS-JÚNIOR et 

al., 2011). 

O tratamento intraperitoneal com o 1,4-cineol foi capaz 

de reduzir os níveis de TNF-α e IL-1β, indicando que o 

mecanismo de redução da migração dos neutrófilos ocasionada 

pelo o 1,4-cineol está ligada diretamente a produção dessas 

citocinas pro-inflamatórias.  

 Ramalho e colaboradores (2015) relataram que o 

monoterpeno gama-terpineno tem a capacidade de reduzir os 

níveis das citocinas pró-inflamatórias IL-1β e TNFα, 

consequentemente promovendo uma redução na migração de 

neutrófilos. Um outro monoterpeno, o mirtenol reduziu a 

produção de IL-1β durante a peritonite induzida pela 

carragenina, e essa inibição também está associada com a 

redução do número de neutrófilos no sitio inflamatório durante 

a peritonite induzida pela carragenina (SILVA et al., 2014). 
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 Esses resultados confirmam que o 1,4-cineol possui 

atividade anti-inflamatória, principalmente na dose de 100 

mg/mL. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Esse estudo forneceu evidências que o monoterpeno 

1,4-cineol possui efeito anti-inflamatório e poderia ser uma 

alternativa para o desenvolvimento de um novo fármaco para 

ser adicionado ao arsenal terapêutico para o tratamento da 

inflamação. O mecanismo de ação está em parte relacionado 

com a redução da permeabilidade vascular e redução da 

produção de citocinas pro-inflamatórias (IL-1β, IL-6 e TNF-α), e 

consequentemente redução da migração de neutrófilos para o 

sitio inflamatório.  
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RESUMO: Os óleos essenciais são formados por uma mistura 
complexa que geralmente envolve mais de 100 diferentes 
compostos que são classificados em terpenoides, em maior 
quantidade, sesquiterpenos e fenilpropanoides. Esses 
compostos apresentam grande variedade de propriedades 
biológicas, surgindo o interesse em realizar uma revisão 
bibliográfica quanto ao potencial pré-clínico dos principais 
terpenoides e fenilpropanoides para o tratamento da dor e 
inflamação. A revisão foi realizada por meio de uma pesquisa 
bibliográfica realizada em fevereiro de 2016 que incluiu artigos 
publicados ao longo de um período de 20 anos (janeiro de 1996 
a janeiro de 2016). Esta pesquisa bibliográfica foi realizada 
através de bases de dados especializadas de busca (PubMed, 
Scopus e EMBASE) usando diferentes combinações das 
seguintes palavras-chave: terpenoides (s), fenilpropanoides (s), 
antinociceptiva, analgesia, antinocicepção e analgésico. Os 
manuscritos selecionados foram baseados nos seguintes 
critérios de inclusão: artigos publicados em Inglês e artigos com 
palavras-chave no título, resumo ou texto integral, bem como 
estudos com constituintes químicos isolados de óleos 
essenciais. Diante do exposto, os terpenoides e 
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fenilpropanoides listados no presente trabalho parecem ser 
promissoras drogas que possibilitam o tratamento da dor e 
inflamação de um modo mais seguro e menos tóxico, no 
entanto, apresentam diferentes mecanismos de ação que 
merecem uma investigação mais aprofundada.  
Palavras-chave: Terpenoide. Fenilpropanoide. Inflamação. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

A palavra dor é usada para descrever sentimentos 

angustiantes e dolorosos, no entanto a sua definição é bem 

mais complexa, pois não envolve apenas a transdução do 

estímulo nocivo, mas também o processamento cognitivo e 

emocional pelo cérebro (JULIUS; BASBAUM, 2001). De acordo 

com a Associação Internacional da Dor, a dor é uma 

experiência emocional e sensorial desagradável associada com 

um dano tecidual real ou em potencial. 

A inflamação corresponde a uma complexa resposta que 

quando acionada por lesões traumáticas ou processos 

infeciosos pode limitar a ação do agente causador. Essa 

resposta inflamatória envolve a liberação sequencial de 

mediadores e recrutamento de leucócitos circulantes que são 

ativados no local da inflamação (SIQUEIRA JÚNIOR, 1996; 

LAWRENCE et al., 2002). 

No início do século XIX, o isolamento da morfina a partir 

do ópio trouxe notoriedade aos produtos naturais como uma 

importante fonte de novas substâncias com ação biológica 

(KINGHORN, 2001; SAMUELSSON, 2004). Entre os produtos 

naturais utilizados na prática terapêutica, os óleos essenciais 

despontam como potentes alvos farmacológicos, 

caracterizados por apresentarem compostos voláteis de forte 

odor, que são produzidos por plantas aromáticas como 
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metabólito secundário (MACHADO; FERNANDES JUNIOR, 

2011). 

Os óleos essenciais são substâncias voláteis e 

aromáticas de consistência oleosa a temperatura ambiente, 

porém podem apresentar-se na forma sólida ou resinosa em 

diferentes colorações. Eles possuem grande aplicabilidade na 

indústria de perfumaria, em cosméticos, em detergente e em 

produtos alimentícios (REGNAULT-ROGER; VINCENT; 

ARNASON, 2012). 

Os óleos essenciais são constituídos por uma mistura 

complexa de compostos lipofílicos classificados como terpenos 

e fenilpropanoides. Os terpenos formam uma família numerosa 

e estruturalmente variada, a qual contém unidades isoprênicas 

(C5) em sua estrutura química. De acordo com o número 

dessas unidades, podem ser classificados em monoterpenos 

(C10), que correspondem a 90% dos óleos, e sesquiterpenos 

(C15) (DE SOUSA, 2011; MACHADO; FERNANDES JUNIOR, 

2011). 

Os óleos essenciais e seus constituintes têm atraído à 

atenção de pesquisadores que buscam novas drogas a partir 

de produtos naturais (EDRIS, 2007). Várias propriedades 

biológicas desses óleos já foram descritas, tais como atividade 

anticonvulsivante, analgésica e ansiolítica (ALMEIDA et al., 

2011; DE SOUSA, 2011). Esses efeitos são muitas vezes 

atribuídos à presença de monoterpenos que correspondem a 

90% dos constituintes dos óleos (DE SOUSA, 2011). Diante 

disso, esse trabalho teve como objetivo realizar um 

levantamento bibliográfico a respeito efeitos pré-clínicos de 

terpenoides e fenilpropanoides na dor e inflamação. 
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2  MATERIAIS E MÉTODO  

 

A revisão foi realizada por meio de uma pesquisa 

bibliográfica realizada em fevereiro de 2016 que incluiu artigos 

publicados ao longo de um período de 20 anos (janeiro de 1996 

a janeiro de 2016). Esta pesquisa bibliográfica foi realizada 

através de bases de dados especializadas de busca (PubMed, 

Scopus e EMBASE) usando diferentes combinações das 

seguintes palavras-chave: terpenoides (s), fenilpropanoides (s), 

antinociceptiva, analgesia, antinocicepção e analgésico. Os 

manuscritos selecionados foram baseados nos seguintes 

critérios de inclusão: artigos publicados em Inglês e artigos com 

palavras-chave no título, resumo ou texto integral, bem como 

estudos com constituintes químicos isolados de óleos 

essenciais. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Lippia gracilis conhecida como “alecrim-da-chapada” é 

utilizada na medicina popular para o tratamento de bronquites, 

sinusites, congestão nasal e dor de cabeça. Recentemente, 

demonstrou-se que o óleo essencial da folha de Lippia gracilis 

possui atividade antinociceptiva e anti-inflamatória em virtude 

da sua capacidadade de inibir a produção de PGE2 e modular 

tanto os receptores colinérgicos quanto a via do óxido nítrico 

(GUILHON et al., 2011; GUIMARÃES et al., 2012). Segundo 

Mendes et al. (2010), as ações farmacológicas de Lippia gracilis 

podem ser atribuídas ao seu composto marjoritário, o 

monoterpeno timol.  

 Em estudos experimentais, o timol reduziu a formação do 

edema de pata e foi efetivo no teste da mieloperoxidase 
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induzida por carragenina por meio da inibição da migração de 

leucócitos como mostrado no modelo da peritonite (RIELLA et 

al., 2012). No entanto, o timol não diminuiu a migração de 

leucócitos no exudato inflamatório pleural no modelo de 

pleurisia. A aplicação tópica de óleo de cróton na orelha de 

camundongos produz uma inflamação cutânea caracterizada 

pela formação de edema que não foi reduzida pela 

administração do timol, pois esse monotorpeno induz a 

liberação de histamina e prostanoides (VERAS et al., 2013). A 

formação de edema de orelha induzida pelo ácido araquidônico 

e fenol foi reduzida pelo uso tópico de timol  devido a redução 

na produção de mediadores pró-inflamatórios em modelos de 

inflamação agudo (VERAS et al., 2013). A incorporação desse 

monoterpeno em filmes de colágenos foram bem eficazes no 

processo de cicatrização (RIELLA et al., 2012). A elastase é 

uma enzima liberada por neutrófilos em processos inflamatórios 

capaz de danificar várias macromoléculas, tendo seus níveis 

diminuído pelo tratamento com o timol (BRAGA et al., 2006).   

 O timol apresenta uma atividade antinociceptiva 

comprovada pelo teste da placa quente, pois aumentou o tempo 

de permanência do animal sobre a placa aquecida, podendo tal 

efeito está relacionado ao bloqueio parcial dos canais de Na+ e 

de K+ dependentes de voltagem ou pela ativação direta dos 

receptores GABAA (ELLIOTT; ELLIOTT, 1997; HAESELER  et 

al., 2002; ANGELES-LÓPEZ et al., 2010). O extrato das folhas 

de Agerstina glabrata possui efeito analgésico no teste da placa 

quente, sendo tal atividade atribuída a um novo derivado do 

timol, o 10-benzoiloxi-6,8,9-trihidroxitimol isobutirato, que em 

um estudo de docking inibiu a ciclooxigenase 2 (GARCÍA et al., 

2011).   
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 O citronelal é um monoterpeno acíclico produzido por 

muitas plantas como metabólito secundário utilizado para o 

tratamento de diversas condições dolorosas (PARMAR et al., 

2008). O citronelal é isolado como mistura racêmica extraídos 

de óleos de Corymbia citriodora ,  Cymbopogon nardus e C. 

winterianus (NERIO; OLIVERO-VERBEL; STASHENKO, 2010). 

Segundo Melo et al. (2010), esse monoterpeno apresenta 

atividade hipnótica, depressora e antinociceptiva.    

 O citronelal modula a dor neuropática e inflamatória nos 

testes experimentais de dor orofacial induzida por formalina, 

capsaicina e glutamato, podendo tais resultados está 

relacionados ao bloqueio dos canais de sódio sensíveis a 

voltagem (QUINTANS-JUNIOR et al., 2010). Esse monoterpeno 

exerce sua ação através da  inibição enzimática da via do ácido 

araquidônico o que previne a migração de leucocítos. O 

citronelal também apresenta capacidade antioxidante, visto que 

inibe a peroxidação hepática como também a oxidação de 

proteína plasmáticas e hepáticas (MELO et al., 2011; 

QUINTANS-JUNIOR et al., 2011).  

 O linalol trata-se de um monoterpeno comumente 

encontrado como componente principal do óleo essencial de 

várias espécies de plantas aromáticas (LINCK et al., 2009).  

Segundo Linck et al. (2010), a inalação desse monoterpeno 

reduz o comportamento agressivo e aumenta a interação social 

entre camundongos. O linalol apresenta uma atividade 

antidepressiva avaliada no teste do nado forçado sem induzir 

genotoxicidade em tecidos cerebrais e sangue periférico 

(COELHO et al., 2013). 

 O linalol possui propriedades sedativas e age como 

antagonista competitivo de receptores ionotrópicos 

glutamatérgicos, especialmente AMPA, NMDA e kainato 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nerio%20LS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19729299
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(ELISABETSKY; BRUM; SOUZA, 1999; SILVA  et al., 2001; 

BATISTA et al., 2008), cuja inibição leva a um efeito 

antinociceptivo. Estudos realizados com o (-)-linalol mostram 

que esse enantiômero minimiza  as respostas de camundongos 

em testes nociceptivo de estimulação química e térmica, 

indicando um efeito antinociceptivo central sugerido por estudos 

utilizando antagonistas e bloqueadores de canais iônicos, que 

esse efeito envolve mecanismos opióides, colinérgicos e 

dopaminérgicos (PEANA et al., 2003, 2004).  A ativação dos 

receptores A1 e A2A também está envolvido na antinocicepção 

induzida pelo (-)-linalol (PEANA et al., 2006).  A β-ciclodextrina 

é um carboidrato que aumenta e melhora a estabilidade de 

compostos lipofílicos. O complexo formado entre o  (-)-linalol e 

β-ciclodextrina apresentou  uma atividade antinociceptiva e 

anti-inflamatória melhor do que (-)-linalol sozinho, podendo tal 

associação representar um agente farmacológico para o alivio 

da dor (QUITANS-JUNIOR et al., 2013). 

 O paclitaxel é um medicamento utilizado para o 

tratamento do câncer, porém esse fármaco promove uma 

neuropatia periférica como efeito colateral (DOUGHERTY et al., 

2004). O tratamento com o linalol reduziu a hiperalgesia e 

alodinia provocada pelo tratamento com esse fármaco via 

ativação periférica dos receptores opioides (KATSUYAMA et 

al., 2012).  No modelo de neuropatia induzida pela ligação 

parcial do nervo ciático, o linalol diminui os sintomas dolorosos 

via inibição da fosforilação da ERK espinhal (KUWAHATA et al., 

2013).  

 A atividade anti-inflamatória do linalol pode está 

relacionada a diminuição da expressão de TNF-α e IL-6 em 

macrófagos e camundongos estimulados pelo LPS via bloqueio 

da ativação NF-ƙB e MAP cinase (HUO et al., 2013). Apesar de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Elisabetsky%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10374249
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brum%20LF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10374249
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Souza%20DO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10374249
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o linalol desempenhar seu efeito pela via opioidérgica,  esse 

monoterpeno reduz a tolerância e dependência a morfina, 

podendo se tornar um futuro agente terapêutico para aliviar os 

efeitos colaterais em pacientes com dores crônicas 

(HOSSEINZADEH et al., 2012). 

 O zerumbone é um sesquiterpeno acíclico encontrado 

nos rizomas de Zingiber zerumbet como constituinte marjoritário 

e apresenta uma capacidade anti-inflamatória in vitro e in vivo 

(SULAIMAN et al., 2010). Esse sesquiterpeno diminui a indução 

da óxido nítrico sintetase e a expressão da ciclooxigenase-2, 

justificando o amplo uso desse rizoma na medicina popular para 

cura de inflamações (MURAKAMI et al., 2005; MURAKAMI; 

OHIGASHI, 2007). Quanto à capacidade antinociceptiva, o 

zerumbone foi efetivo em vários testes de nocicepção químicos 

e térmicos, desempenhando essa atividade via inibição dos 

canais de K+
ATP -GMPc-L-argenina-óxido nítrico e dos 

receptores TRPV1 e B2 (SULAIMAN et al., 2009; PERIMAL et 

al., 2011). 

 Drimys winteri é uma planta medicinal nativa do sul do 

Brasil e de alguns outros países da América do Sul, utilizada 

para o tratamento de asma e alergia. O sesquiterpeno poligodial 

isolado de Drimys winteri possui atividade anti-inflamatória e 

antialérgica, pois inibe a fosfolipase A2, enzima responsável por 

produzir alguns mediadores inflamatórios (CUNHA et al., 2001). 

A atividade antinociceptiva foi sugerida pela efetividade no teste 

das contorções induzidas por ácido acético e no teste da 

formalina via ativação do sistema opioide e seritoninérigo no 

efeito, podendo agir também na dessensibilização neuronal 

(MENDES et al., 1998; 2000; ANDRE et., 2004). O receptor 

TRPA1 é um canal iônico responsável pela sinalização 

inflamatória que encontra-se ativado pelo polidodial 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Murakami%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16317159
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ohigashi%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17893865
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(ESCALERA et al; 2008). Em estudos experimentais, mostrou-

se que o tratamento com o poligodial produz uma 

antinocicepção persistente em virtude de uma diminuição na 

expressão de receptores TRPV1 (ANDRE et al., 2004). 

O (-)-α-bisabolol é um sesquiterpeno opticamente ativo, 

obtido a partir da destilação direta de vários óleos essências 

como das espécies de Vanillosmopsis e Peperomia 

(VICHNEWSKI et al. 1989;  LIRA et al. 2009). A Matricaria 

chamomilla contêm até 50% de α-bisabolol o que contribui para 

o efeito anti-inflamatório da camomila (JAKOVLEV; VON 

SCHLICHTEGROLL, 1969).  

Essa atividade está relacionada a um downregulation da 

expressão gênica da INOS e COX-2 por meio da inibição da 

sinalização de NF-ƙB e AP-1 (KIM et al., 2011; ROCHA et al., 

2011). A aplicação tópica do (-)-α-bisabolol em testes de 

dermatite aguda foi bastante efetivo, podendo esse fármaco 

servir como modelo para o desenvolvimento de drogas anti-

inflamatórias para o tratamento de dermatites tópicas ou 

psoríase (LEITE et al., 2011). Esse sesquiterpeno também foi 

eficiente nos modelos de nocicepção visceral, exercendo seu 

efeito, provavelmente, pela diminuição da excitabilidade 

neuronal causada pelo bloqueio irreversível dos canais de sódio 

dependente de voltagem (ALVES  et al., 2010; LEITE et al., 

2011).  

O nerolidol é um sesquiterpeno acíclico, presente em 

vários óleos essenciais como composto majoritário (MATTAN 

et al., 2010; MARQUES et al., 2010). Algumas propriedades 

farmacológicas já foram atribuídas a esse composto, como 

atividade antimicrobiana (MARQUES et al., 2010), 

antineoplásica (WATTENBERG, 1991), ansiolítica (NOGUEIRA 

NETO et al., 2012) e leishmanicida (ARRUDA et al., 2005).  
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 O nerolidol possui efeito antinociceptivo avaliada no teste 

das cortoções abdominais do ácido acético e  no teste da 

formalina por um mecanismo envolvendo o sistema 

GABAérgico, entretanto a administração da naloxona 

(antagonista não seletivo dos receptores opioides) e da 

glibenclamida (bloqueador dos canais de K+
ATP.), não foi capaz 

de reverter o efeito analgésico do sesqueterpeno, sugerindo 

que este não atua por esses mecanismos. O tratamento com o 

nerolidol reduziu o edema de pata induzido por carragenina. No 

modelo da peritonite induzida por carragenina, o nerolidol 

diminuiu o influxo de leucócitos e também os níveis de TNF-α 

no lavado peritoneal (FONSÊCA et al., 2016). Essa atividade 

anti-inflamatória do nerolidol pode está relacionada a sua 

atividade antioxidante, uma vez que em  in vitro remove radicais 

hidroxilas e óxido nítrico como também preveniu a formação de 

TBARS (NOGUEIRA NETO et al., 2013).  

O metileugenol, análogo estrutural do eugenol, é o 

principal constituinte do rizoma de Asari radix  no qual é utilizado 

para dores de garganta e outros tipos de dores (WANG et al., 

2015). Vários óleos essenciais de plantas possuem o 

metileugenol, tais como Myristica fragrans, Ocimum basilicum, 

Pimenta officinalis, Cinnamomum oliveri, Thapsia villosa, 

Doryphora sassafras, e Croton nepetaefolius (LEAL-

CARDOSO; FONTELES, 1999; DE VINCENZI et al.,2000; 

LAHLOU et al., 2004). O metileugenol é usado como 

flavorizante em uma ampla variedade de produtos dietéticos, 

como também, é encontrado em cosméticos, shampoo e 

fragrâncias. Tanto o eugenol quanto o metileugenol apresentam 

atividade antifúngica contra Candida albicans pelo aumento da 

lipoperoxidação, induzindo um crescimento das espécias 
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reativas de oxigênio (ROS), induzindo um estresse oxidativo no 

fungo (KHAN et al., 2011).  

O metileugenol apresenta atividade antinociceptiva 

decorrente de sua efetividade na segunda fase do teste da 

formalina, podendo esse efeito está relacionada com a inibição 

da hiperalgesia mediada pelo receptor NMDA via receptor 

GABAA (YANO et al., 2006). Em estudo realizado com 

neurônios hipocampais, o metileugenol age como agonista dos 

receptores GABAA, tornando-se um promissor candidato ao 

tratamento de doenças neuropsiquiátricas (DING et al., 2014). 

O metileugenol é um forte candidato a analgésico e anestésico 

local, pois possui ação inibitória nos canais para sódio 

periféricos (SELL; CARLINI, 1976; WANG et al., 2015).  

A administração intraperitoneal de metileugenol em 

camundongos provoca alterações no sistema nervoso central 

observado pela perda do reflexo corneal e de endereitamento 

que são características de drogas anestésicas (CARLINI; 

DALLMEIER; ZELGER, 1981).  O efeito antialérgico do 

metileugenol é atribuída a supressão de ERK1/2, p38, JNK, 

PLA2 e 5-lipoxina, assim como, inibição da COX-2 (TANG et al., 

2015). Na isquemia cerebral com reperfusão subsequente 

ocorre um processo inflamatório local que pode ser reduzido 

com a administração do metileugenol devido à diminuição da 

expressão de citocinas pró-inflamatórias e espécies reativas 

(CHOI et al., 2010).  

O isoeugenol, componente do óleo de Sygizuim 

aromaticum, é um metoxifenol usado em perfumes, sabões, 

detergentes e como agente aromatizante em cosméticos e 

produtos alimentares. A atividade anti-inflamatória do 

isoeugenol é devido a sua capacidade em inibir a produção de 
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óxido nítrico e a expressão da ciclooxigenase 2 em macrófagos, 

sendo esses efeitos mediados, pelo menos em parte, pelo 

bloqueio da fosforilação de ERK1/2 e p38 cinase (LI et al., 2006; 

CHOI et al., 2007). O isoeugenol diminui a produção de IL-2 por 

meio da redução da expressão e inibição de NF-κB (PARK et 

al., 2007).  

O isoeugenol também possui um efeito anti-artrítico sem 

provocar danos à mucosa gástrica diferentemente das drogas 

utilizadas na prática clínica (KAUR; SULTANA, 2012). 

Recentemente, Prasad e Muralidhara (2013) evidenciaram que 

o efeito neuroprotetor do eugenol e isoeugenol pode está 

relacionados a suas atividades antioxidantes e a restauração 

dos níveis de dopamina em várias partes do cérebro no modelo 

da neuropatia induzida por acrilamida, sugerindo que o 

isoeugenol pode ser usado como adjuvante terapêutico em 

outras condições neuropáticas.  

O bis-eugenol, dímero do eugenol, está presente em 

baixas concentrações na espécie Syzygium aromaticum e em 

alguns produtos naturais. Em estudos prévios, o bis-eugenol 

apresentou atividade antimutagênica em Salmonella 

typhimurium (MIYAZAWA; HISAMA, 2003).  Segundo Amaral et 

al. (2013), o bis-eugenol apresenta um efeito anti-depressivo 

mediado pela interação com o sistema serotoninérgico, 

noradrenérgico e dopaminérgico, além de aumentar os níveis 

de monoaminas no corpo estriado de camundongos. Em 

culturas de macrófagos RAW246.7 estimulados por LPS, o bis-

eugenol inibe a atividade transcricional de NF-κB em células, 

sugerindo que o bis-eugenol atua como um potente agente anti-

inflamatório (MURAKAMI et al., 2005).   

O orto-eugenol é um fenipropanoide utilizado na indústria 

como fragrância. O orto-eugenol, isômero sintético do eugenol, 
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contém um anel benzênico que ao alterar o tamanho e os 

grupos de átomos ligados ao anel muda drasticamente o sabor. 

Uma vez que os análogos do eugenol são apontados como 

promissores alvos terapêuticos para o tratamento de diversas 

doenças, principalmente, as que envolvem dor e inflamação 

(FONSÊCA et al., 2016).   

O orto-eugenol reduz a migração de leucócitos induzida 

pela carragenina para cavidade peritoneal, corroborando com 

os resultados obtidos no teste da permeabilidade vascular 

obtidos para esse mesmo composto (FONSÊCA et al., 2016).  

Os fenilpropanoides, eugenol e estragol, também reduzem a 

migração de células estimulada por agente quimiotáxico, 

mostrando que a atividade anti-inflamatória desses compostos 

está relacionada à inibição da infiltração de leucócitos 

(ESTEVÃO-SILVA et al., 2014; SILVA-COMAR et al., 2014).  

O orto-eugenol apresenta atividade antinociceptiva 

central e periférica em modelos de nocicepção aguda em 

camundongos sem alterar a coordenação motora. Embora não 

se saiba o mecanismo exato, sugere-se o envolvimento dos 

receptores α2-adrenérgicos no efeito antinociceptivo do orto-

eugenol, uma vez que foi antagonizado pela ioimbina. As 

propriedades anti-inflamatórias do orto-eugenol envolvem a 

supressão da ativação de NF-κB e p38 com consequente 

redução dos níveis de TNF-α e IL-1β. Diante desses resultados, 

torna-se evidente o potencial clínico do orto-eugenol para o 

tratamento da dor e inflamação (FONSÊCA et al., 2016). 

4   CONCLUSÕES 

 

O uso de plantas medicinais ricas em óleos essenciais é 

bem conhecido, no entanto a pesquisa científica sobre os 

constituintes desses óleos essenciais é bastante recente. 



AVALIAÇÃO PRÉ-CLÍNICA DOS PRINCIPAIS TERPONOIDES E 
FENILPROPANOIDES PARA O TRATAMENTO DA DOR E INFLAMAÇÃO 

385 
 

Nessa revisão, observou-se que os terpenoides e 

fenilpropanoides são promissores agentes farmacológicos no 

tratamento de condições dolorosas, porém seus mecanismos 

de ação merecem mais investigações. O estudo da relação 

estrutura-atividade pode melhorar as propriedades biológicas, 

possibilitando a obtenção de fármacos mais seguros e menos 

tóxicos. 
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RESUMO: O desenvolvimento dos antimicrobianos propiciou a 
humanidade um grande avanço. No entanto, o surgimento da 
resistência bacteriana tem representado um grande problema 
principalmente no âmbito hospitalar. Desse modo, este estudo 
objetivou analisar o perfil de sensibilidade e resistência para as 
bactérias Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e 
Acinetobacter baumannii em amostras de pacientes do 
Complexo de Pediatria Arlinda Marques (CPAM). Realizou-se 
um estudo retrospectivo documental através dos dados 
referentes as culturas, obtidas de arquivos da Comissão de 
Controle de Infecção hospitalar (CCIH) do CPAM, no período 
de janeiro de 2014 a dezembro de 2015. Os resultados 
demostraram que S. aureus, P. aeruginosa e A. baumannii 
foram os microrganismos mais prevalentes nas culturas 
realizadas neste período. S. aureus mostrou maior perfil de 
resistência para penicilinas e cefalosporinas, e relevante 
sensibilidade a ciprofloxacino, levofloxacino, teicoplamina, 
gentamicina e linezolida.  A. baumannii apresentou resistência 
a carbapenens, quinolonas e cefalosporinas, e elevada 
sensibilidade a aminoglicosídeos. A P. aeruginosa demostrou 
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resistência a vários antibióticos sendo os principais os 
carbapenens e o aztreonam. Todas as bactérias gram-
negativas se mostraram sensíveis a polimixina B. Assim, 
percebe-se a relevância que estes resultados apresentam, pois 
foi observada resistência aos antibióticos de largo espectro. 
Para se combater este problema, ações envolvendo os 
profissionais de saúde são de suma importância, além da 
identificação do perfil dos microrganismos envolvidos.  
Palavras-chave: Microrganismos. Antimicrobianos.  Bactérias 

resistentes. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Dentre os inúmeros avanços que houve no âmbito da 

medicina, o desenvolvimento dos antibióticos foi sem dúvida um 

dos mais importantes.  

Os antibióticos são medicamentos capazes de destruir 

ou inibir o crescimento de bactérias, podendo ser usados 

terapêutica e profilaticamente. No entanto, o uso irracional pode 

provocar o surgimento de cepas de bactérias resistentes a sua 

ação. Foi nesta perspectiva, que em 1999 a Organização 

Mundial Saúde (OMS), considerou o fato como um problema de 

saúde pública, e simultaneamente a este, está à escassez de 

desenvolvimento de novos antibióticos, o que limita as opções 

de tratamento disponíveis (PAIM; LORENZINI, 2013). 

A cada ano que se passa surgem cada vez mais 

bactérias multirresistentes, o que eleva os gastos com a saúde 

e prestação de serviços, além de aumentar o número de mortes 

causadas por infecções (DIAS; MONTEIRO; MENEZES, 2010). 
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Infecções hospitalares são consideradas uns dos principais 

riscos aos quais o paciente está susceptível quando internado, 

principalmente quando diz respeito à pacientes críticos, uma 

vez que estão expostos à inúmeros fatores de risco como uso 

de antimicrobianos de amplo espectro, drogas 

imunossupressores, além da gravidade da doença e estado 

nutricional que o mesmo se encontra. Estes pacientes também 

são vulneráveis a desenvolver infecções relacionadas a 

assistência a saúde (IRAS), estas correspondem a 

aproximadamente 25% das infecções hospitalares, o que é 

bastante alarmante pois podem ser evitadas através 

intervenções de educação em saúde (ABEGG; SILVA, 2011; 

PAIM; LORENZINI, 2013).  

Dentre estas as infecções adquiridas em hospital, as 

pneumonias são bastante frequentes, sendo responsáveis por 

grande morbidade nos pacientes acometidos (OLIVEIRA et al., 

2011).  Pneumonias nosocomiais são aquelas que ocorrem no 

paciente após sua admissão, não estando incubadas no ato da 

internação. Nos Estados Unidos a pneumonia é a causa 

infecciosa mais comum associada a mortes. No Brasil, 

infecções respiratórias hospitalares estão relacionadas entre 13 

a 18% das infecções adquiridas em hospitais. Estas podem 

acometer indivíduos em qualquer faixa etária, sendo que 

crianças, idosos e indivíduos com doenças crônicas 

apresentam manifestações clinicas mais graves (ABEGG; 

SILVA, 2011; WELLS et al., 2016). 

O desenvolvimento da pneumonia nosocomial está 

relacionado à gravidade da doença, tempo de internação, 
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coma, síndrome do desconforto respiratório agudo, entre 

outros, sendo o mais importante o uso de ventilação mecânica 

(WELLS et al., 2016). Diversos estudos demostram, que o 

tempo de uso deste procedimento está diretamente relacionado 

com a incidência de pneumonia associada à ventilação 

mecânica (PAV), além de falhas na periodicidade da 

manutenção do equipamento (DALMORA et al., 2013). 

O diagnóstico da PAV é baseado em achados laboratoriais, 

clínicos e radiológicos. A confirmação de microrganismos 

envolvidos, se da por dados em exames laboratoriais, como 

hemocultura positiva, cultura positiva de liquido pleural, lavado 

broncoalveolar, aspirado traqueal, entre outros (DALMORA et 

al., 2013; WELLS et al., 2016).  

Entre as bactérias normalmente envolvidas em casos de 

pneumonias estão pneumococos e Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae e 

Acinetobacter baumannii. Os microrganismos presentes em 

infecções hospitalares podem variar de acordo com inúmeros 

fatores como, por exemplo: perfil de resistência, uso de 

antibióticos, características da instituição, uso de ventilação 

mecânica, entre outros (FARIA, 2014). 

Conhecer o perfil de resistência destes microrganismos é de 

suma importância, uma vez que proporciona a adoção de 

medidas de combate à resistência, direcionando a prescrição 

adequada de antibióticos e diminuindo, consequentemente, os 

custos com internações, e a probabilidade de mortalidade 

causada por este tipo de infecções. Diante disto, decidiu-se 

analisar o perfil de sensibilidade e resistência de S. aureus, P. 
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aeruginosa e A. baumannii no Complexo de Pediatria Arlinda 

Marques (CPAM), com intuito de obter informações importantes 

que possam ser usadas como base, para promover ações que 

reduzam estas infecções. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Um estudo com caráter retrospectivo documental foi 

realizado no período de setembro a outubro de 2016, no CPAM, 

hospital de referência para o tratamento de crianças e 

adolescentes, localizado na cidade de João Pessoa no estado 

da Paraíba. O estudo avaliou a presença de S. aureus, P. 

aeruginosa e A. baumannii em amostras de lavado traqueal de 

pacientes internos neste hospital, bem como, o perfil de 

sensibilidade e resistência destas bactérias aos antibióticos 

usados no tratamento das infeções causadas por estes 

microorganismos.  

Foi realizado um levantamento de dados de culturas e 

antibiogramas feitos no CPAM durante o período de 2014 a 

2015. Foram analisados os resultados de 147 culturas de 

lavado traqueal, sendo 48 referentes ao ano de 2014, e 99 de 

2015. Os dados foram coletados através de análises de 

documentos do laboratório de microbiologia do CPAM, os quais 

ficam arquivados no setor da Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar (CCIH) do referido hospital. 

A análise de dados foi realizada através de planilha 

eletrônica, sendo avaliado o percentual de culturas positivas e 

negativas, bem como o percentual referente à resistência e 

sensibilidade destas aos antibióticos testados através de 
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antibiogramas, sendo o resultado expresso em tabelas e 

gráficos. 

Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética em 

pesquisa envolvendo seres humanos da Faculdade Santa 

Emília de Rodat, sob o CAAE 53899016.2.0000.5177. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Das 48 culturas feitas com amostras de lavado traqueal 

em 2014, 75% (36) apresentaram crescimento de 

microrganismos, sendo que em 52,1% (25) havia a presença de 

uma, duas ou três das bactérias estudadas, em 22,9% (11) 

foram detectados outros microrganismos que não são foco do 

estudo, e em 25,0% (12) das amostras não foi evidenciado 

crescimento bacteriano.  

 

Figura 1. Percentual de culturas de amostras de lavado 
traqueal positivas e negativas realizadas no CPAM no ano de 
2014.  

 
 Em 2015 foram feitas 99 culturas com amostras de lavado 

traqueal, sendo 76,7% (76) positivas destas, 65,6% (65) 

apresentaram os microrganismos estudados, e 11,11% (11) 

apresentaram crescimento de outros microrganismos. Foi 

observado o total de 23,2% (23) de culturas negativas, para as 

52,1%
22,9% 25%

S. aureus,
A. Baumanii e
P. aeruginosa

Outros
microorganismos

Culturas negativas
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quais não foi identificado nenhum crescimento bacteriano 

Fig.(2).  

 
Figura 2. Percentual de culturas de amostras de lavado 
traqueal positivas e negativas realizadas no CPAM no ano de 
2015.  

 
De acordo com estes resultados, verifica-se que estes 

três microorganismos se apresentam envolvidos na maioria das 

pneumonias hospitalares, uma vez que foram detectados em 

ambos os anos na maioria das culturas. De acordo com 

ALMEIDA, BREDA, SILVA (2014) S. aureus está comumente 

envolvido em pneumonias nosocomiais em especial as PAVs o 

que corrobora o nosso estudo tendo em vista que o mesmo está 

entre os microrganismos prevalentes nas amostras. Os bacilos 

gram-negativos são responsáveis pela maioria das infecções 

hospitalares, como P. aeruginosa e A. baumannii. 

 Segundo GRILLO et al. (2013) P. aeruginosa está entre 

as principais bactérias isoladas em amostras biológicas de 

pacientes pediátricos de um hospital público, o que coincide 

com este estudo, apresentando um perfil semelhante. A A. 

baumannii, é a principal representante do gênero, e tem se 

tornado bastante importante, pois está presente em infecções 

muitas respiratórias nosocomiais. No estudo de RIKAS; 

76,70%

11,10%
23,20%

S. aureus,
A. Baumanii e
P. aeruginosa

Outros
microorganismos

Culturas negativas
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MARQUES; YAMAMOTO (2013) 34% das amostras de 

aspirado traqueal apresentaram A. baumannii, o que demonstra 

ainda mais o envolvimento destes microrganismos em 

pneumonias. 

Após a identificação das culturas contendo S. aureus, P. 

aeruginosa e A. baumannii, foi avaliado o perfil de sensibilidade 

e resistência.  

O S. aureus faz parte da microbiota normal dos seres 

humanos estando presentes na pele e nas mucosas. Este, pode 

se manter vivo em superfícies inanimadas entre, 

aproximadamente, sete dias a sete meses, implicando em sério 

risco dos profissionais se infectarem (BARROS et al., 2012). 

Estima-se que cerca de 20 a 30% dos profissionais de saúde 

estejam colonizados por esta bactéria, o que amplia a 

possibilidade de ocorrência de IRAS (SILVA et al., 2012).  

Em relação às culturas com crescimento de S. aureus, 

foi observado neste estudo, maiores percentuais de resistência 

para os seguintes antibióticos: ampicilina, oxacilina, penicilina 

G, cefazolina e cefalotina, em ambos os anos. E os maiores 

percentuais de sensibilidade foram para ciprofloxacino, 

teicoplamina, gentamicina, levofloxacino e linezolida Tab. (1). 

 
Tabela 1. Percentual de S. aureus sensíveis e resistentes aos determinados 
antibióticos no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2015. 

 
ANTIBIÓTICOS 

2014              2015 

S. aureus S. aureus 

S R NT S R NT 

Amoxicilina+ 
Clavulanato 

40 40 20 52 48 - 

Ampicilina - 60 40 32 64 04 

Ampicilina+ 
Sulbactan 

40 60 - 52 48 - 
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Cefalotina 40 40 20 48 52 - 

Cefazolina 40 60 - 44 48 08 

Ciprofloxacino 100 - - 76 24 - 

Clindamicina 60 40 - 56 36 08 

Eritromicina 40 20 40 24 68 08 

Gentamicina 100 - - 84 16 - 

Levofloxacino 100 - - 76 24 - 

Linezolida 100 - - 100 - - 

Oxacilina 20 60 20 52 48 - 

Penicilina G - 100 - 36 64 - 

Sulfametoxazol + 
trimetoprima 

60 20 20 88 08 04 

Teicoplamina 100 - - 100 - - 

 

 No Brasil a elevada resistência a oxacilina é 

preocupante, esta é uma penicilina semi-sintética resistente a 

β-lactamases, mostrando que as cepas de S. aureus presentes 

nesta instituição podem ser pouco sensíveis a este fármaco 

dificultando assim a eficácia terapêutica (GASPAR; BUSATO; 

SEVERO, 2012).  

 O estudo d 

e GRILLO et al. (2013) apresentou resultado semelhante a este, 

sendo o S. aureus bastante resistente a oxacilina (70%), o que 

não é apenas uma realidade local, está presente em hospitais 

em todo o Brasil. TIZOTTI et al. (2010) ressaltaram em seu 

trabalho que a prevalência de cepas de S. aureus resistentes a 

oxacilina podem variar entre os hospitais brasileiros, levando 

em consideração origem da infecção, setor do hospital, 

características das regiões, entre outros. 

 De acordo com a Tab. (1), pode-se observar que as 

cepas de s. aureus demonstraram elevada sensibilidade para 

ciprofloxacino, levofloxacino, gentamicina, linezolida e 
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teicoplamina. Inúmeros estudos demonstram elevada 

sensibilidade a vancomicina, o que corrobora o nosso estudo 

tendo em vista a sensibilidade a teicoplamina, medicamento da 

mesma classe, foi de 100% em ambos os anos (CATÃO, et al., 

2013; GRILLO, et al., 2013). 

 Quanto ao ciprofloxacino e a gentamicina, esse estudo 

difere do de TIZOTTI et al. (2010), que apresentou resultados 

de cepas com resistência maior que 50% a estes antibióticos. 

No entanto, esses resultados se assemelham com o estudo 

realizado por GRILLO et al. (2013), no qual houve perfil de 

sensibilidade de 80 e 85,7% para ciprofloxacino e levofloxacino, 

respectivamente, sendo um dado relevante, uma vez que este 

último é comumente usado no tratamento de infecções 

respiratórias, no entanto, é importante levar em consideração o 

perfil tóxico que esta classe apresenta. 

 Este estudo demostrou que as cepas de S. aureus 

possuem elevada sensibilidade ao antibiótico linezolida, o que 

também foi observado em inúmeros estudos como os de 

ALVES et al. (2012), CATÃO et al. (2012) e o de SILVA et al. 

(2012). A linezolida é indicada para o tratamento de infecções 

causadas por S. aureus resistentes a oxacilina e vancomicina, 

e em infecções complicadas de pele e de tecidos moles 

(BATISTA, et al., 2015). 

De acordo com os estudos de ABEGG e SILVA (2011) e 

DIAZ (2011), espécies do gênero Acinetobacter, estão entre as 

principais causadoras de pneumonias em unidades 

hospitalares.  
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COSTA (2010) relata que A. baumannii não tem um 

habitat reconhecido fora do âmbito hospitalar, estando 

diretamente relacionada com surtos hospitalares, colonizando e 

infectando pacientes e profissionais. Deve-se levar em 

consideração que existem alguns fatores que predispõem estas 

infecções como gravidade da doença, procedimentos invasivos, 

prematuridade, idade avançada, entre outros. A pneumonia é a 

manifestação clínica mais comum, sendo o uso do ventilador 

mecânico um fator predisponente para o surgimento desta. 

Pneumonias envolvendo Acinetobacter estão associadas a 

elevados índices de mortalidade, variando de 35% a 75%. O 

que preocupa bastante, uma vez que geralmente estes 

microrganismos são multirresistentes (SILVA, 009). 

De acordo com o exposto na Tab. (2), houve 

considerável percentual de resistência de A. baumannii isolada 

de amostras de lavado traqueal às classes de antimicrobianos, 

cefalosporinas, quinolonas e carbapenens.  

 
Tabela 2. Percentual de A. baumannii sensíveis e resistentes aos determinados 
antibióticos no período de janeiro de 2014 à dezembro de 2015. 

 
ANTIBIÓTICO 

2014 2015 

A. Baumannii  A. Baumannii  

S R NT S R NT 

Amicacina  100 - - 30,8 61,5 7,7 

Ampicilina+ 
Sulbactan 

- 50 50 66,6 16,6 16,8 

Aztreonam - 50 50 33,3 50 16,7 

Ceftazidima 50 50 - 33,3 66,7 - 

Cefepime 50 50 - 33.3 66,7 - 

Ciprofloxacino 100 - - 41,7 58,3 - 

Gentamicina 100 - - 75 25 - 

Imipenem 50 50 - 41,7 58,3 - 

Levofloxacino 100 - - 41,7 58,3 - 
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Meropeném 50 50 - 41,7 58,3 - 

Piperacilina+Tazo
bactam 

50 50 - 41,7 50 8,3 

Polimixina B 100 - - 91,7 - 8,3 

Amicacina  100 - - 30,8 61,5 7,7 

Ampicilina+ 
Sulbactan 

- 50 50 66,6 16,6 16,8 

Aztreonam - 50 50 33,3 50 16,7 

 

Devido a inúmeras metodologias utilizadas em estudos 

epidemiológicos em vários países, o perfil de resistência e 

sensibilidade para bactérias deste gênero ainda não se 

apresenta bem determinado. Mas, pode-se afirmar que uma 

das principais causas de resistência à antibióticos se dá pela 

produção das β-lactamases (SILVA, 2009).  

Como percebe-se através dos dados presentes na Tab. 

(2), houve elevada resistência a, cefepima e ceftazidima ambas 

com percentual de 50% e 66,7% de resistência nos os anos 

2014 e 2015, respectivamente, o que também foi observado no 

estudo de CABETE et al. (2011), que observou percentual de 

96% de resistência a ceftazidima. O que pode explicar este 

dado, é o fato das espécies de Acinetobacter serem produtoras 

de cefalosporinases codificadas cromossomicamente (SILVA, 

2009).  

Outro dado muito importante apresentado neste estudo, 

foi referente à resistência ao imipenem e ao meropenem, 

ambos com percentual de 50% e 58,3% nos anos de 2014 e 

2015, respectivamente. O que apresenta grande relevância, 

uma vez que, esta classe de antimicrobianos é muito resistente 

a β-lactamases. Assim como neste estudo, BARROS, 

KERBAUY, DESSUNTI (2013) e ALMEIDA, BREDA, SILVA 
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(2014) relataram elevada resistência de A. baumannii a 

carbapenens (83,3% e 90,3%, respectivamente). 

Resistência considerável as quinolonas (ciprofloxacino e 

levofloxacino) foi observada no ano de 2015, ambos com 

percentual de 58,3%, dado compatível com o estudo de 

CLÍMACO (2011), que observou percentuais de sensibilidade 

de apenas 7,4% para ambos os antimicrobianos (ciprofloxacino 

e levofloxacino). 

Em relação aos aminoglicosídeos, observaram-se 

sensibilidades de 100% para esta classe de antimicrobianos no 

ano de 2014. No entanto, no ano de 2015 houve diferença 

considerável entre os perfis de sensibilidade para amicacina e 

gentamicina. Em 2015, apenas 30,8% das culturas 

apresentando A. baumannii se mostraram sensíveis a 

amicacina, o que corrobora o estudo de CLÍMACO (2011) que 

observou sensibilidade de 23,8% para este antibiótico. No 

trabalho feito por GASPAR, BUSATO, SEVERO (2012), foi 

observado um perfil de sensibilidade de 60% para a 

gentamicina, o que também foi verificado neste estudo (75% no 

ano de 2015).  

Sensibilidade de 66,6% foi observada para a ampicilina 

associada ao sulbactam no ano de 2015, sendo este último um 

inibidor de β-lactamases. Resultado semelhante foi visto 

também no estudo de GASPAR, BUSATO, SEVERO (2012), o 

qual relatou sensibilidade de 88% para o antibiótico acima 

descrito. 

Outro microrganismo bastante prevalente no ambiente 

hospitalar é a bactéria P. aeruginosa. De acordo com dados 
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epidemiológicos de países da América latina, este 

microrganismo é o principal causador de pneumonias, o que 

corrobora o estudo de DANTAS, OLIVEIRA, MACÊDO (2016) 

realizado na mesma instituição do trabalho em questão, no qual 

foi observada grande incidência deste microrganismo em 

culturas de amostras coletadas de pacientes internos na 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Além das pneumonias, há 

inúmeras outras doenças relacionadas à P. aeruginosa, como 

endocardites, infecções devido a traumas e queimaduras, 

doenças pulmonares, entre outras (CASTRO, 2015). Uma das 

grandes preocupações quando se trata de infecções por P. 

aeruginosa, é que em inúmeras vezes se trata de espécies 

resistentes a múltiplas drogas.  Desse modo, percebe-se a 

importância do estudo do perfil de sensibilidade e resistência 

deste microrganismo, em hospitais. 

 
Tabela 3. Percentual de P. aeruginosa sensíveis e resistentes aos determinados 
antibióticos no período de janeiro de 2014 à dezembro de 2015. 

 
ANTIBIÓTICOS 

2014 2015 

P. aeruginosa P. aeruginosa 

S R NT S R NT 

Amicacina  61,9 38,1 - 72,2 27,8 - 

Aztreonam 38,1 61,9 - 51,8 24,1 24,1 

Ceftazidima 61,9 38,1 - 68,5 31,5 - 

Cefepime 38,1 57,1 4,8 64,8 35,2 - 

Ciprofloxacino 52,4 47,6 - 90,7 9,3 - 

Gentamicina 52,4 47,6 - 87 9,3 3,7 

Imipenem 42,9 57,1 - 38,9 61,1 - 

Levofloxacino 52,4 47,6 - 77,8 20,4 1,8 

Meropeném 42,9 57,1 - 42,6 57,4 - 

Piperacilina+ 
Tazobactam 

76,2 19 4,8 75,9 24,1 - 

Polimixina B 95,2 - 4,8 100 - - 
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Amicacina  61,9 38,1 - 72,2 27,8 - 

Aztreonam 38,1 61,9 - 51,8 24,1 24,1 

Ceftazidima 61,9 38,1 - 68,5 31,5 - 

Cefepime 38,1 57,1 4,8 64,8 35,2 - 

 

Observa-se, que o maior percentual de resistência de P. 

aeruginosa foi para os antibióticos da classe dos carbapenens, 

Imipenem 57,1% e 61,1%, e o Meropenem 57,1% e 57,4%, 

ambos para os anos de 2014 e 2015, respectivamente dado que 

corrobora o estudo de MATOS et al. (2014), no qual também foi 

observado elevada resistência a esta classe. No entanto, estes 

resultados diferem dos estudos realizados por CABETE et al. 

(2011), CLÍMACO (2011) e GASPAR, BUSATO, SEVERO 

(2012), que observaram considerável sensibilidade a esta 

classe de antibióticos Tab. (3). 

 Foi observada também elevada resistência no ano de 

2014 para cefepime (57,1%), gentamicina (47,7%), 

levofloxacino (47,6%), ciprofloxacino (47,6%), e o 

monobactâmico, aztreonam (61,9%). CASTRO (2015) também 

observou resultado semelhante com resistência de 44% para o 

cefepime. No estudo de MATOS et al. (2014), também foi 

demostrada elevada resistência a estes antibióticos.  

 Em relação as quinolonas, CASTRO (2015), relata em 

seu estudo que os principais mecanismos de resistência de P. 

aeruginosa a estas drogas, se dá pela mutação da DNA 

Girase/Topoisomerase IV, e mudanças nos genes reguladores 

de bomba de efluxo, que associado ao uso indiscriminado 

destes antibióticos no ambiente hospitalar contribui para o 

aumento da resistência bacteriana a esta classe. 
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 Elevada sensibilidade foi observada para o antibiótico 

piperacilina + tazobactam, 76,2% referente a 2014 e, 75,9% no 

ano de 2015. Resultado semelhante foi descrito no estudo de 

SILVA, KIMURA, COIMBRA (2012), onde este antibiótico 

estava entre os com menores percentuais de resistência (32%).  

 Em relação à polimixina B, todas as culturas de P. 

aeruginosa apresentaram sensibilidade, 95,2% e 100% para os 

anos de 2014 e 2015, respectivamente, o que também foi 

mostrado em vários estudos. Com isso, pode-se considerar 

este antimicrobiano como alternativa a ser usada em casos de 

P. aeruginosa multirresistente. No entanto, diferente do que foi 

mostrado aqui, já foi relatado na literatura a existência de 

espécies bacterianas resistentes a esta classe de antibióticos 

(CASTRO, 2015). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

De acordo com os resultados obtidos, foi possível 

observar que os microrganismos mais prevalentes no ano de 

2014 e 2015 nas amostras, foram S. aureus, A. Baumannii e P. 

aeruginosa, assim como foi descrito em outros estudos.  

Em relação ao perfil de resistência e sensibilidade, as 

cepas de S. aureus apresentaram resistência às penicilinas 

(ampicilina, penicilina G e oxacilina) e cefalosporinas 

(cefazolina e cefalotina), e maiores percentuais de sensibilidade 

para ciprofloxacino, teicoplamina, gentamicina, levofloxacino e 

linezolida.  
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A. Baumannii mostrou considerável resistência à 

carbapenens, quinolonas e cefalosporinas, sendo 

possivelmente esta última, pela produção de cefalosporinases. 

Foi mostrada elevada sensibilidade à aminoglicosídeos, e a 

ampicilina associada ao inibidor de β- lactamases. 

Em relação a P. aeruginosa assim como para a A. 

Baumannii, foi observada resistência a carbapenens. Verificou-

se ainda, resistência a cefepime, gentamicina, levofloxacino e 

ciprofloxacino e aztreonam. Estes dados são muito 

preocupantes, pois, quanto maior for a resistência que estas 

bactérias apresentam a estes antibióticos, comumente usados 

na clínica, menor serão as opções disponíveis para o 

tratamento destas infecções. 

Portanto, ações de combate a resistência em ambiente 

hospitalar devem ser voltadas para os profissionais de saúde, 

para que assim seja escolhida a terapia mais adequada para 

cada tipo de infecção.  
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RESUMO: A asma é uma doença inflamatória crônica, 
que se manifesta clinicamente por episódios recorrentes de 
sibilância, dispnéia, aperto no peito e tosse, particularmente à 
noite e pela manhã ao despertar. Resulta em interações entre 
genética, exposição ambiental a alérgenos e irritantes, e outros 
fatores que levam ao desenvolvimento e manutenção dos 
sintomas, além de fatores específicos tais como exposição a 
determinados medicamentos (Ex. aspirina). Esta doença é 
considerada um problema mundial de saúde pública, uma vez 
que afeta cerca de 300 milhões de indivíduos, de todas as 
idades e grupos étnicos, principalmente crianças e 
adolescentes, perfazendo um elevado custo social e 
econômico. Mundialmente, os custos associados à asma 
excedem àqueles da tuberculose e da síndrome da 
imunodeficiência humana adquirida (AIDS) combinadas. A 
estimativa é de que economias em desenvolvimento 
comprometam de 1 a 2% do montante gasto em saúde em 
cuidados com asma. A prevalência da asma tem aumentado ao 
longo dos anos, sendo relacionada principalmente ao estado 
socioeconômico. Estudos demonstram que a asma esta 
associada a transtornos psiquiátricos, principalmente a 
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ansiedade e a depressão. Outro estudo demontrou que  cerca 
de 90% dos casos de indivíduos com asma não controlada 
apresentam ansiedade, sendo de extrema importancia avanços 
na área neuroimune. Essa revisão discute novas abordagens 
imunológicas na asma, bem como, seu tratamento com extartos 
de plantas e seus compostos majoritários. 
Palavras-chave: Asma. Ansiedade. Fenótipos da asma.  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A asma é uma das doenças inflamatórias crônicas mais 

comuns afetando cerca de 300 milhões de pessoas no mundo 

sendo a sua prevalência duplicada a cada década, com 

consequências negativas para os indivíduos e sociedade 

(WEHRMEISTER, 2012). Tais consequências, como dias e 

custos decorrentes de hospitalizações, ocasionam impacto 

econômico e social para o país. 

Estima-se que, no Brasil, existam aproximadamente 20 

milhões de asmáticos, com prevalência global de 10%. Há 

registros epidemiológicos de que a prevalência da asma esteja 

aumentando em todo o mundo, inclusive no Brasil (JAVIER, 

2009). A falta de controle sobre a doença duplica os custos  nos 

serviços de saúde (MILLER, 2005). No Brasil, o difícil acesso a serviços 

médicos, o preço das medicações e falta de informação da 

população afetada torna a situação ainda mais complicada 

(RAMOS, 2006). 

Muitos fatores têm contribuído para o aumento da 

prevalência da asma brônquica, tais como: o aumento da 

poluição atmosférica e a rápida modernização (RAMOS, 2006). 

A etiologia da asma é multifatorial, podendo estar envolvidos 

fatores genéticos que predispõem o indivíduo à doença, bem 
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como os fatores ambientais como poluição atmosférica, fumo e 

exposição à poeira (SOUSA, 2011).  

De acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de 

Pneumologia e Tisiologia para o Manejo da Asma (2012), o 

diagnóstico clínico da asma é sugerido pela presença de um ou 

mais sintomas, como dispnéia, tosse crônica, sibilância, 

opressão ou desconforto torácico, sobretudo à noite ou nas 

primeiras horas da manhã.  

Os tratamentos, por sua vez, direcionam-se apenas ao 

manejo sintomático das crises e à profilaxia, visando minimizar 

sintomas e controle terapêutico (HOLGATE; POLOSA, 2008). 

Porém, em virtude da complexidade fisiopatológica, a seleção 

dos medicamentos depende da categorização clínica da 

doença e do objetivo do tratamento (sintomático ou profilático) 

e, em adição, a maioria dos medicamentos utilizados provoca 

efeitos colaterais graves, tais como: alterações endócrinas, 

efeitos sedativos e anticolinérgicos, o que torna importante o 

desenvolvimento de pesquisas de novos fármacos eficazes 

para o tratamento desta doença e com menos efeitos colaterais. 

Neste contexto, o uso de plantas medicinais para afecções 

respiratórias cresce em todo o mundo. 

A asma, por muitos anos, foi considerada como uma 

única doença, porém, estudos recentes abordam sua 

heterogeneidade que promove o conceito de que a asma pode 

apresentar vários fenótipos ou grupos de características 

consistentes. Os fenótipos da asma foram inicialmente focados 

nas combinações das características clínicas, mas 

recentemente os mesmos estão evoluindo, associando a 

biologia ao fenótipo, muitas vezes por um processo com bases 

estatísticas (WENZEL, 2012). 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

A presente revisão foi realizada em janeiro de 2016, por  

pesquisa bibliográfica. Esta pesquisa incluiu artigos publicados 

ao longo de um período de 30 anos (janeiro de 1985 a junho de 

2016), utilizando-se as bases de dados PubMed, SciFinder, 

Ebrary. Para tanto foram utilizadas as seguintes combinações 

de palavras chaves: asma, inflamação crônica, imunologia, 

fenótipos, neuroimunologia, plantas medicinais. A seleção dos 

manuscritos foi baseada nos seguintes critérios de inclusão:  

artigos com palavras-chave no título, data da publicação do 

artigo, fator de impacto do artigo, resumo ou texto integral. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A classificação dos diversos fenótipos na asma começou 

décadas atrás com os conceitos de asma extrínseca (alérgica) 

e intrínseca (não alérgica) (RACKEMANN, 1947). Porém, com 

a publicação de alguns estudos em humanos que demonstrava 

que os níveis de citocinas Th2 foram semelhantes na asma 

extrínseca e intrínseca, essa distinção não tem sido mais aceita.  

 

 Asma Tipo Th2 

 

Desde o surgimento do conceito que a imunidade 

poderia ser dividida em respostas imunes Th1 ou Th2 

(MOSMANN, 1986), a asma tem sido considerada tipo Th2, 

associada às reações de hipersensibilidade do tipo imediata, 

com presença de eosinófilos e resposta positiva aos 

corticosteróides. Apesar de estudos recentes demonstrarem a 

existência de outros fenótipos de asma, ainda ocorre à 

prevalência da asma tradicional tipo Th2 (cerca de 70%) 
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(MOORE, 2010). Na asma de perfil Th2 temos: asma precoce 

e tardia, bem como a asma induzida pelo exercício (AIE) 

(HALLSTRAND, 2010). (Figura 1). 

 

Figura 1. Representação esquemática dos fenótipos da asma 

 
A patogênese da asma associa-se a mecanismos 

moleculares e celulares de inflamação das vias aéreas. Na 

asma alérgica tipo Th2 essa inflamação é amplamente 

dependente da sensibilização pela IgE (COSTA, 2008, 

HOLLOWAY, 2014).  

No primeiro contato do alérgeno com o organismo, 

ocorre a apresentação desse e a ativação, com o auxílio do 

Complexo Maior de Histocompatibilidade Classe II (MHC-II) e 

de moléculas co-estimulatórias como CD80 (B7-1) e CD86 (B7-

2), para os linfócitos T auxiliares (LT helper – Th0), que sofrem 

ativação e diferenciação em linfócitos do tipo Th2 (LLOYD e 

HESSEL, 2010).  

A ligação de CD80/CD86 ao CD28 em linfócitos Th0 

aumenta a localização nuclear do fator de transcrição NFAT1 

(Nuclear factor of activated T cell) e induz a expressão da 

proteína 3 ligante do GATA (GATA 3), o principal regulador da 

diferenciação para Th2 (RODRIGUEZ-PALMERO, 1999).  

Asma tipo Th2

Asma  não-Th2

Asma Precoce – até 12 anos

Asma Tardia – a partir de 20 anos

Asma Induzida pelo Exercício (AIE)

Asma Induzida pela Obesidade (AIO)

Asma Neutrofílica
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Em adição, a diferenciação de células Th2 é favorecida 

pelo próprio epitélio, que expressa receptores e é, portanto, 

ativado pelo alérgeno, liberando citocinas como a IL-25, IL-33 e 

a linfopoietina do estroma tímico (TLSP) (HOLLOWAY, 2014) 

que ativam diretamente as células dendríticas (DCs) 

contribuíndo para diferenciação de linfócitos Th2, além de 

desempenharem um importante papel na ativação de basófilos, 

estimulando a produção de IL-4, que por sua vez é fundamental 

para a ativação de genes de citocinas do perfil Th2 (PAUL e 

ZHU, 2010).  

As células Th2, por sua vez, passam a sintetizar citocinas 

tais como IL-4 e IL-13 que promovem a diferenciação de 

linfócitos B em plasmócitos e favorecem a troca de isotipos para 

IgE e IgG1 específica ao alérgeno sensibilizante (LAJOIE, 

2010). Posteriormente as IgE e IgG1 irão ligar-se aos 

receptores de alta afinidade do tipo FcRI, presentes na 

membrana celular de mastócitos e/ou de basófilos pulmonares, 

ricos em mediadores da inflamação e favorecem a 

diferenciação e ativação dos eosinófilos pela ação da IL-5 

(PALMQVIST, 2007).  

Subsequente contato com o mesmo alérgeno na 

submucosa, promove uma ligação cruzada entre o alérgeno e 

as IgE/IgG1 na superfície dos  mastócitos e basófilos, via uma 

reação antígeno-anticorpo, provocando a desgranulação 

destas células e a liberação de mediadores pré-formados 

(histamina) e derivados dos fosfolípidios de membrana 

(serotonina, leucotrienos, prostaglandinas, fator de ativação 

plaquetária (PAF)), capazes de causar  contração do músculo 

liso brônquico (broncoespasmo) e inflamação da mucosa 

(edema) (EDWARDS, 2012). 

A resposta tardia ocorre como consequência da 

regulação positiva de citocinas, quimocinas e de moléculas de 
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adesão que induzem a ativação e o recrutamento de células 

inflamatórias, em particular dos linfócitos, basófilos e eosinófilos 

e ainda neutrófilos e macrófagos para o local onde ocorreu o 

contato. Os eosinófilos que infiltram a mucosa brônquica fixam 

também IgE na sua membrana e respondem ao contato com o 

alérgeno liberando mediadores (SHAKOORY, 2004). O 

acúmulo de eosinófilos gera quimiocinas pró-inflamatórias e 

enzimas citolíticas incluindo a proteína catiônica eosinofílica e 

a proteína básica principal que provocam ruptura da integridade 

do epitélio das vias aéreas.  

Atualmente, a asma alérgica tem sido descrita como uma 

doença que não é apenas o resultado do desenvolvimento da 

resposta imune Th2 exacerbada, mas também de outros perfis 

de respostas imunológicas tais como Th17, importantes, 

sobretudo, no desencadeamento da asma severa.  

 

Asma Não-Th2 

 

 Em comparação com a asma tipo Th2, pouco se sabe 

sobre a asma não-Th2, os fenótipos subjacentes, ou os 

elementos moleculares que controlam. Asma não-Th2 pode 

afetar 50% ou mais dos indivíduos. Podem apresentar-se como 

asma leve ou severa, sendo o ponto chave o fato de ambas não 

responderem, como esperado, a terapia com corticóides.  

A severidade da asma não-Th2 esta associada à 

neutrofilia presente em contraponto da asma Th2 que está 

associada à eosinofilia.  

A obesidade, por sua vez, desempenha um papel 

importante no desenvolvimento, controle e gravidade nesse 

fenótipo da asma. No entanto, se a obesidade é um 

componente motriz do desenvolvimento de asma ou não ainda 

permanece controverso (WENZEL, 2012).  
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 Já a asma neutrofílica apresenta-se associada à asma 

grave (JATAKANON, 1999). É um fenótipo geralmente 

observado em pacientes tratados com corticóides, pelo fato 

desses indivíduos não responderem bem a essa terapia. Os 

corticosteroides atuam inibindo a apoptose de neutrófilos, 

contribuindo assim para a ativação dessas células (KATO, 

1995). Nesses indivíduos, a neutrofilia pulmonar esta associada 

à baixa função do pulmão, estreitamento da passagem do ar, 

espessamento das vias aéreas (medido por tomografia 

computadorizada) e uma maior expressão das 

metaloproteinases, mas não está associada com 

hiperreatividade das vias aéreas (SIMPSON, 2005) . Em 

adição, estudos relataram que a inflamação neutrofílica está 

associada com a regulação das citocinas IL-1β e TNF-α, além 

de também poder co-existir com eosinofilia, caracterizando um 

quadro de asma severa, com presença de múltiplas vias de 

imunidade inata e adaptativa (HASTIE, 2010) 

 

Participações de subpopulações de linfócitos T além do 

Th2 na asma 

 

 A asma é uma doença heterogênea, e a melhor 

compreensão dos fenótipos clínicos da asma proporcionará a 

oportunidade de desenvolver terapias personalizadas (LLOYD 

e HESSEL, 2010). 

  

Células Th17 

 

 Células Th17 apresentam-se como uma distinta 

linhagem de células T efetoras CD4+, que sintetizam IL-17 e 

expressam o fator de transcrição receptor do ácido retinoico 

relacionado ao receptor órfão γt (RORγt) e RORα 
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(HARRINGTON, 2005). Embora o fator de transformação de 

crescimento β (TGFβ) e citocinas inflamatórias IL- 6, IL- 21 e IL-

23 serem consideradas cruciais para desenvolvimento de 

resposta envolvendo linfócitos Th17 em camundongos, ainda 

não esta claro quais citocinas são necessárias para o 

desenvolvimento de Th17 em humanos (ALCORN, 2010). IL-17 

apresenta-se aumentada nos pulmões de pacientes com asma 

e os níveis de IL-17 estão correlacionados com a gravidade da 

doença, particularmente em pacientes com neutrofilia e 

resistente a esteróides (AL-RAMLI, 2009).  

As células Th17 podem também exacerbar eosinofilia 

mediada por células Th2 na inflamação das vias aéreas 

(WAKASHIN, 2008).  

 

Células T regulatórias (Treg) 

 

 As células Treg exercem um papel chave no controle das 

respostas inflamatórias,  apresentam o fator de transcrição 

FOXP3 (forkhead Box P3) (LLOYD e HAWRYLOWICZ, 2009) e 

atuam na regulação das  respostas inflamatórias. Foi 

demonstrado que a transferência de células 

TCD4+CD25+FOXP3 promove modulação no desenvolvimento 

de inflamação nas vias aéreas, hiperreatividade e previne a 

ativação induzida por alérgenos de células dendríticas (DCs) 

(KEARLEY, 2005). 

Células Treg exercem sua ação inibitória por 

mecanismos diretos e indiretos: produção citocinas anti-

inflamatórias, tais como IL -10 e TGFβ e expressão de 

moléculas inibidoras, tais como antígeno 4 do linfócito T 

citotóxico (CTLA4) que, com alta afinidade, se liga ás moléculas 

CD80/CD86 presentes nas DCs e então regula negativamente 
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a expressão de moléculas do MHC-II e as moléculas co-

estimulatórias presentes nas DCs (ONISHI, 2008).  

 

Farmacoterapias da Asma 

 

Para a maioria das desordens alérgicas o tratamento é 

feito à base de substâncias que visam uma combinação de 

alívio dos sintomas e controle terapêutico. Entre essas 

substâncias se encontram os corticosteróides, os antagonistas 

de mediadores, os agonistas β2- adrenérgicos e os inibidores 

de fosfodiesterases. Outras classes de fármacos também têm 

sido desenvolvidas, como os inibidores de mastócitos e os 

anticorpos bloqueadores de citocinas, porém com menor uso 

clínico (MERRIT, 2015).  

Os corticóides, a exemplo da dexametasona, suprimem 

respostas alérgicas por meio da inibição de citocinas, 

quimiocinas e moléculas de adesão. O mecanismo de ação 

dessas drogas envolve a sua difusão através da membrana 

plasmática e a interação com receptores de glicocorticóides no 

citoplasma, induzindo ativação destes receptores e migração 

para o núcleo, onde eles modulam a atividade de genes alvos, 

incluindo aqueles codificantes dos fatores de transcrição NF-kB 

e AP-1 (BARNES & ADCOCK, 2003).  

Embora existam consideráveis variedades de drogas 

utilizadas na terapia antialérgica, elas precisam ser usadas de 

forma crônica. Esse fato tem uma importante implicação 

terapêutica, pois a maioria dessas drogas apresenta efeitos 

colaterais graves, que pode causar muitos danos aos usuários 

de medicamentos, principalmente quando utilizados por um 

longo período de tempo.  
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Psiconeuroimunologia – Aspectos gerais 

 

Nos últimos 50 anos tem-se abandonado a idéia de que os 

organismos sejam constituídos por órgãos e sistemas 

funcionalmente separados uns dos outros. Os estudos da 

neuroimunomodulação não são unidirecional. A bi-

direcionalidade dos SI e SN é apresentada pela existência de 

elementos comuns entre esses sistemas.  

Muito se tem avançado em relação à interação entre os 

sistemas nervoso, endócrino e imune e os efeitos que o 

estresse tem sobre a imunidade (ALVES, 2010), porém àqueles 

relacionados aos efeitos da ativação do sistema imune sobre o 

sistema nervoso necessitam ser aprofundados. Sabe-se da 

presença de citocinas e de receptores para as mesmas, nos SN 

e SI, fato que, provavelmente, justifica as alterações 

neuroquímicas e comportamentais que acompanham 

processos infecciosos. Essas interações sugerem um papel 

imunoregulatório para as citocinas no cérebro, e um papel do 

sistema imune nas aferências sensoriais, sendo algumas 

doenças psiquiátricas como ansiedade, depressão, 

esquizofrenia e autismo, associadas com disfunções 

imunológicas, ou seja, alterações imunes são capazes de 

modular a atividade neuronal e, consequentemente as emoções 

e o comportamento (ALVES e PALERMO-NETO, 2010). 

 
Asma, Respiração E Ansiedade 

 

A asma afeta diretamente a qualidade de vida dos 

indivíduos, não apenas pela alteração respiratória, mas também 

por prejuízos comportamentais, funcionais e físicos, podendo 

estar relacionada com sintomas de depressão e ansiedade 

(CHAN, 2015; MOZZINI-MONTEIRO, 2016). Alterações da 
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função pulmonar influenciam diretamente os aspectos 

psicossociais, como depressão, ansiedade e qualidade de vida 

em pacientes asmáticos (CHAN, 2015).  

Muitos pacientes asmáticos se apresentam ansiosos e 

depressivos devido ás mudanças associadas à doença. A alta 

prevalência de ansiedade e/ou depressão pode estar associada 

às manifestações clinicas da doença, como por exemplo a 

intensa dispnéia que expõe o paciente às significativas 

limitações na realização de atividades cotidianas bem como o 

esforço exigido para ajustar-se à sua incapacidade (CHAN, 

2015).  

Nos seres humanos alguns problemas respiratórios 

estão associados à ansiedade sendo a respiração um 

parâmetro a mais no diagnóstico de várias desordens 

relacionadas à ansiedade. Apesar dessa relação ser bem 

descrita em humanos, a pesquisa pré-clínica está apenas 

iniciando em modelos animais de ansiedade (CARNEVALI, 

2013; MOZZINI-MONTEIRO, 2016). 

 Observações clínicas de insuficiência respiratória grave 

em pacientes que apresentam transtornos de ansiedade têm 

estimulado as pesquisas a fim de identificar anormalidades 

respiratórias associadas a esta síndrome. Sintomas como a 

hiperventilação, instabilidade respiratória e suspiros freqüentes 

têm sido comumente relatados em pacientes com transtorno de 

pânico, mesmo durante períodos sem crise (LEANDER, 2015).  

Há estudos mostrando que diminuições na frequência 

respiratória são indicativas de dano pulmonar em modelos de 

asma murino (VAICKUS, 2010). 

Estudo realizado em nosso laboratório utilizando o 

extrato de Herissantia tiubae demonstrou a relação neuroimune 

da asma em animais, onde animais asmáticos apresentaram 

comportamento ansioso e o tratamento com o extrato 
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apresentou propriedades anti-asmática e ansiolítica (MOZZINI-

MONTEIRO, 2016) 

  

4 CONCLUSÕES  

 

A asma é considerada uma doença multifatorial e que 

recentes estudos demonstram sua heterogeneidade 

promovendo o conceito de que a asma pode apresentar vários 

fenótipos ou grupos de características consistentes. A 

compreensão imunológica dos fenótiopos da asma é de 

extrema importância para promover um tratamento 

individualizado para cada paciente e assim obter sucesso 

terapêutico, além de ser essencial para a descoberta de novos 

fármacos, o que torna o assunto importante para todos os 

profissionais de saúde.  
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RESUMO: A pubalgia ou osteíte púbica caracteriza-se por uma 
síndrome inflamatória dolorosa envolvendo ossos do púbis, 
sínfise e estruturas musculares de etiologia variada. 
Representa de 4 a 7% de todas as lesões esportivas, sendo que 
nos jogadores de futebol encontra-se o índice de 10% a 13% 
entre as lesões do ano. O objetivo deste estudo foi analisar o 
impacto da intervenção fisioterapêutica em um jogador de 
futebol profissional apresentando sintomatologia de pubalgia 
crônica. Foi realizado um estudo de caso com um jogador de 22 
anos atuante na posição de meio atacante. O atleta foi avaliado 
e tratado durante 10 sessões no Centro de Fisioterapia da 
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE. As sessões, 
compostas de exercícios de alongamentos, fortalecimento 
muscular, analgesia e mobilização articular da pelve, foram 
realizadas duas vezes por semana. O jogador apresentou 
ganho de flexibilidade nos músculos isquiotibiais, abdominais, 
adutores de quadril, íliopsoas, quadríceps, paravertebrais e 
músculos da cadeia posterior no final das dez sessões. Houve 
também ganho de força muscular em abdominais superiores e 
inferiores, aumento da mobilidade articular na região pélvica e 
diminuição do quadro álgico. Concluiu-se que o tratamento 
proposto para esse indivíduo foi capaz de aumentar a força 
muscular, flexibilidade e a mobilidade da região pélvica, além 
de diminuir a dor na região do púbis, o que possibilitou seu 
retorno à sua função profissional. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pubalgia ou osteíte púbica caracteriza-se por uma 

síndrome inflamatória dolorosa envolvendo ossos do púbis, 

sínfise e estruturas musculares de etiologia variada 

(MOUSSALLE et al. 2007; SILVA; FRANK; SILVA, 2013). 

Normalmente é uma patologia limitante que pode irradiar-se 

para o púbis, abdômen, face anterior interna da coxa, os 

testículos e até mesmo o períneo. Em um estágio mais 

avançado, tais dores poderão ser sentidas também na 

articulação do púbis, em abdominais inferiores, causando 

dificuldade para caminhar, subir uma escada, agachar e correr 

(SOUSA et al. 2005). No cenário mundial, a pubalgia representa 

de 4 a 7% de todas as lesões esportivas, sendo que nos 

jogadores de futebol encontra-se o índice de 10% a 13% entre 

as lesões anuais (RENSTRÖM, 2000; PEREIRA, 2007; 

QUEIROZ et al. 2014). 

A pubalgia é frequente em atletas que realizam 

movimentos repetitivos de pelve como movimentos de pivot 

shift, rotação de tronco excessiva com o pé fixo e dependendo 

da angulação a biomecânica do chute no futebol também é um 

dos fatores que corroboram com o aparecimento desta entidade 

cinético funcional, movimentos repetitivos de rotação e adução 

da coxa também estão envolvidos, além disso, são comuns 

desalinhamentos significativos da sínfise púbica (AZEVEDO; 

PIRES; CARNEIRO, 1999). 

É uma síndrome que representa uma causa importante 

de afastamento dos atletas profissionais de suas atividades 

físicas nas diversas modalidades esportivas, sua incidência é 
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maior no sexo masculino e os sintomas são usualmente 

unilaterais (NAM; BRODY, 2008). Gera danos financeiros e 

desfalque ao elenco do clube responsável (SOUSA et al. 2005). 

O tratamento recomendado para pubalgia inclui o repouso da 

atividade física, uso de medicamentos analgésicos, anti-

inflamatórios, infiltração local com corticoide e fisioterapia 

motora. A eficácia através destas técnicas em conjunto para o 

tratamento ainda é controversa na literatura, podendo a recidiva 

atingir aproximadamente 25% dos atletas (QUEIROZ et al. 

2014). 

A terapêutica nas lesões do púbis pode ser dividida em 

três fases gerais: A fase aguda ou fase inicial, a fase de 

reabilitação e fase de retorno ao esporte (BUSQUET, 2001). A 

cinesioterapia e a terapia manual são técnicas que têm sido 

aplicadas para o tratamento da pubalgia, através de 

manipulações, exercícios de mobilizações articulares passivas 

e técnicas em tecidos moles. Além disso, a hidroterapia tem um 

importante trabalho durante a fase inicial, pois sem ação da 

carga da gravidade, pode-se trabalhar diversas técnicas para 

atingir os objetivos como a flexibilidade e o fortalecimento 

muscular. Numa fase final de reabilitação, o atleta é submetido 

a um treinamento físico específico através de um trabalho de 

pliometria (SILVA, 2005; BOUVARD; LIPPA; REBOUL, 2012; 

HEGEDUS et al. 2013). 

Sendo assim, o fisioterapeuta assume um papel 

importante na equipe multiprofissional para a melhor 

preparação do atleta e prevenção de lesões. Por meio de uma 

avaliação pormenorizada das alterações biomecânicas, o 

profissional identifica qualquer perturbação prejudicial à prática 

do esporte, podendo estabelecer intervenções adequadas ao 

quadro atual do atleta (PEREIRA, 2007). Portanto, o objetivo 
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deste estudo foi analisar os resultados obtidos através de uma 

intervenção fisioterapêutica sobre variáveis físico-funcionais e 

sintomatologia de dor em um jogador de futebol profissional 

com sintomas de pubalgia crônica. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este estudo teve o delineamento de um estudo de caso 

e foi realizado no Centro de Fisioterapia da Universidade Vale 

do Rio Doce (UNIVALE) em Governador Valadares – MG. 

Todos os aspectos éticos da pesquisa com seres humanos 

foram respeitados, tendo este estudo sido aprovado pelo 

Comitê de Ética local, sob o número de protocolo TCC 017/10-

08 e o sujeito concordado em participar do mesmo assinando o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Fez parte do estudo um sujeito de 22 anos, sexo 

masculino, negro, solteiro, natural de Montes Claros – MG, 

Brasil. O sujeito era jogador profissional de futebol atuante na 

posição de meio atacante e apresentava sintomatologia de 

pubalgia crônica. 

O atleta foi selecionado em clube de futebol no município 

de Governador Valadares – MG que disputava o módulo I do 

campeonato mineiro de 2010. O atleta apresentava o 

diagnóstico de pubalgia crônica e encontrava-se no 

departamento médico do clube para dar início ao tratamento 

fisioterapêutico, que foi realizado apenas com o início de nosso 

estudo, sendo o atleta dispensado de outro tratamento que não 

fizesse parte do estudo. 

O quadro clínico do atleta foi avaliado através de uma 

anamnese contendo dados sociodemográficos e clínicos, 

avaliação postural, mensuração do tamanho dos membros 
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inferiores, testes específicos que mensuraram a força muscular 

de membros inferiores flexibilidade, além da palpação para 

análise da mobilidade articular e sintomatologia dolorosa na 

região pélvica. 

A avaliação postural foi realizada através do protocolo 

baseado nas técnicas e pontos referenciais determinados por 

Kendall, McCrearye & Provance (1995). O jogador foi 

observado na posição ortostática em vista anterior, posterior e 

perfil com auxílio do quadro postural simetrógrafo, analisando: 

cabeça, cintura escapular, membros superiores, coluna 

vertebral, caixa torácica, abdome, cintura pélvica, joelho e pés. 

A mensuração dos membros inferiores foi realizada através da 

técnica de Alves & Camargo (2000), com o indivíduo em 

decúbito dorsal mantendo a posição anatômica. Foi utilizada 

uma fita métrica para a realização das medidas real e aparente. 

A escala de força descrita por Kendall, McCreary & 

Provance (1995) foi utilizada para avaliar a força muscular dos 

abdutores e adutores de quadril, dos quadríceps, íliopsoas, 

glúteo máximo, paravertebrais lombares, abdominais inferiores 

e superiores. 

A avaliação da flexibilidade foi realizada através da 

técnica de Goniometria seguindo os critérios de Marques 

(2003). Foram analisados os movimentos articulares de flexão 

de quadril com os joelhos em extensão, abdução de quadril e 

extensão de tronco. Para análise da flexão da coluna lombar foi 

utilizado o teste de Schober (MAGEE, 2005), posicionando o 

sujeito na posição ortostática e delimitando um ponto nas 

espinhas ilíacas póstero superiores, no nível de S2 da coluna 

vertebral. Com o auxílio de uma fita métrica é marcado 10cm 

acima deste ponto. O indivíduo realiza flexão de tronco e o 
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aumento de 5cm sobre o valor anterior é considerado como 

comprimento muscular normal. 

Foram realizados outros testes específicos para detectar 

encurtamentos musculares. O teste dos isquiotibiais com o 

atleta em decúbito dorsal e o examinador realizando a flexão 

coxofemoral de um dos membros com o joelho em extensão. O 

teste de Thomas foi realizado com o atleta deitado de decúbito 

dorsal, o examinador realizava a flexão coxofemoral de um dos 

membros, trazendo o joelho para em direção ao peito, 

solicitando que o segurasse, observando se o joelho 

contralateral se afastava da maca e mensurando essa 

distância. O teste do reto femoral seguia os mesmos critérios 

do teste anterior, porém com os joelhos do atleta livres da maca, 

mensurando a distância da região poplítea ao se afastar da 

maca durante a extensão do joelho em análise. No teste 

específico de Schober, é delimitado no indivíduo na posição 

ortostática um ponto nas espinhas ilíacas póstero superiores, 

no nível de S2 da coluna vertebral. Com o auxílio de uma fita 

métrica é marcado 10cm acima deste ponto. O indivíduo realiza 

flexão de tronco e o aumento de 5cm sobre o valor anterior é 

considerado como comprimento muscular normal. Já o teste de 

flexibilidade dedo-solo foi realizado solicitando que o atleta na 

posição de pé, realizasse a flexão anterior de tronco e era 

mensurado a distância do terceiro dedo da mão ao solo 

(MAGEE, 2005). 

Realizou-se ainda a palpação do púbis para observar 

desníveis da sínfise púbica ou sintomatologia da dor. Para 

identificação do quadro álgico foi utilizada uma escala visual 

analógica (EVA) em que zero correspondia a ausência de dor e 

dez ao nível de dor máxima suportada pelo paciente (SOUSA, 
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2002). Através da palpação também se verificou a mobilidade 

articular da coluna lombar e pelve (ALVES; CAMARGO, 2000). 

Os procedimentos terapêuticos foram norteados pela 

avaliação e foram realizados por um fisioterapeuta treinado. 

Foram realizadas duas sessões semanais em dias não 

consecutivos com duas horas de duração cada, por um período 

de cinco semanas. Durante as sessões os músculos 

identificados como encurtados foram alongados realizando-se 

4 séries de 40 segundos cada, bilateralmente. Para os 

isquiotibiais e tríceps sural, o alongamento foi realizado com o 

indivíduo deitado em decúbito dorsal, o quadril fletido a 90º, 

encostado na parede. Com o auxílio de uma corda na face 

plantar do pé e mantendo os joelhos em extensão, o jogador foi 

instruído a puxar a corda promovendo a dorsiflexão dos pés. 

Para os músculos paravertebrais lombares, o indivíduo em 

decúbito dorsal, realizou a flexão de quadril e joelho, 

aproximando o joelho em direção ao tronco com auxílio do 

pesquisador. O fortalecimento muscular dos abdominais foi 

executado através de exercícios ativo-resistidos com auxílio de 

Estimulação Elétrica Funcional (EEF) com os seguintes 

parâmetros: frequência 80 Hz; largura do pulso 250 us; tempo 

on de 4 segundos; tempo off de 8 segundos e intensidade 50 

mA. Os eletrodos foram posicionados na musculatura 

abdominal inferior do indivíduo, que posicionou-se em decúbito 

dorsal. Realizou-se a flexão de quadril com os joelhos 

estendidos durante 2 segundos e retornou a posição inicial nos 

2 segundos restantes do tempo de ativação (tempo on). Uma 

caneleira de 1 kg foi colocada em cada tornozelo para a 

realização desse exercício e foram realizadas 3 séries com 10 

repetições. A intervenção realizada permaneceu a mesma 

durante todo período do estudo. 



FISIOTERAPIA PARA PUBALGIA EM JOGADOR DE FUTEBOL 

437 
 

Para alívio da dor e ação anti-inflamatória foi utilizada a 

laserterapia, seguindo os parâmetros descritos por Vieira 

(1996): intensidade de 3 J/cm²; 12 segundos; modo contínuo; 

aplicado na região da sínfise púbica. Foram realizados ainda 

exercícios no banco de mobilidade pélvica com o indivíduo 

sentado realizando os movimentos de anteversão e retroversão 

pélvica, bem como movimentos látero-laterais da cintura pélvica 

por 3 minutos. 

O tratamento fisioterapêutico foi complementado com 

hidroterapia, realizados com o auxílio de um flutuador 

posicionado no pé do indivíduo. Os adutores de quadril foram 

alongados com o indivíduo apoiado lateralmente na borda da 

piscina realizando a abdução do quadril com os joelhos 

estendidos. O reto femoral e o íliopsoas foram alongados 

simultaneamente com o indivíduo de frente para a borda da 

piscina realizando a extensão do quadril com os joelhos 

semifletidos. Os abdominais foram alongados com o indivíduo 

em pé realizando extensão da coluna lombar com as mãos 

apoiadas na cintura. Os alongamentos foram compostos de 4 

séries de 40 segundos cada, bilateralmente. Ainda como parte 

da hidroterapia, o atleta realizou exercício isométrico para 

fortalecimento da musculatura abdominal, sendo executadas 10 

flexões de tronco em que o atleta deveria manter a posição por 

10 segundos. Também foram realizadas técnicas de 

mobilização articular e de relaxamento muscular para promover 

alívio do quadro álgico e ganho de mobilidade articular. Foram 

posicionados flutuadores nos joelhos, quadris e coluna torácica 

e a cabeça do atleta foi apoiada nos ombros do pesquisador 

que segurando na região dos quadris realizava movimentos 

laterais no tronco do atleta deslocando-o pela piscina enquanto 
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flutuava durante 5 minutos. Os procedimentos realizados na 

água foram mantidos durante todas as sessões. 

A análise dos dados se deu pela observação dos valores 

mensurados a cada reavaliação. Os dados foram apresentados 

em função do tempo em valores absolutos, dispostos em 

tabelas. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pubalgia apresenta-se mais frequente no cenário 

desportivo e o aumento de sua incidência no futebol é inegável. 

O aumento da carga e do volume de treinamento, a baixa 

preparação técnica dos treinadores e os resultados a serem 

atingidos pelos atletas, são fatores que justificam o aumento 

dessa incidência (WOLLIN; LOVELL, 2006; SILVA; FRANK; 

SILVA, 2013). 

Durante a avaliação postural do jogador, observou-se 

anteversão pélvica na vista lateral direita e esquerda e 

escoliose dorso-lombar convexa a direita, segundo o teste de 

Adams. Não foi notada diferença de medidas entre os membros 

inferiores. 

As alterações posturais podem contribuir para o 

aparecimento da pubalgia crônica. A hiperlordose lombar que 

aumenta as tensões da sínfise púbica e a dismetria dos 

membros inferiores, alteram as características biomecânicas da 

pelve, por isso, são considerados como fatores de risco na 

pubalgia crônica (MORELLI; SMITH, 2001; MONTES, 2002; 

SILVA, 2005). 

Na avaliação de força muscular, para os músculos 

abdutores e adutores de quadril, paravertebrais, quadríceps, 

íliopsoas, glúteo máximo e isquiotibiais foi notado grau 5 de 
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força muscular segundo a escala de Kendall, que se manteve 

até o final da intervenção fisioterapêutica. Para os abdominais 

superiores na avaliação inicial, o jogador apresentou grau 4, e 

na última reavaliação, o jogador apresentou grau 5. Para os 

músculos abdominais inferiores, na avaliação inicial apresentou 

grau 3 e na quinta reavaliação, o indivíduo alcançou grau 4. 

Portanto, percebe-se que segundo a escala utilizada para os 

músculos abdominais superiores e inferiores, houve um ganho 

de força muscular após a intervenção fisioterapêutica. 

A pubalgia é uma patologia de origem mecânica na 

maioria das vezes causada por falta de força muscular em 

abdominais, aumento da força e encurtamento dos retos 

inferiores ou por uma disparidade de força muscular dos 

músculos adutores. Todas essas causas irão gerar um 

desequilíbrio na região pélvica, fazendo com que haja um 

tracionamento maior de um lado, do que do outro, produzindo 

movimento anormal dos ossos do púbis, fazendo com que a 

sínfise púbica passe a apresentar o desnível (LEITE; 

CALVACANTI NETO, 2003; SILVA, 2005). O trabalho de 

fortalecimento nos músculos isquiotibiais, quadríceps, adutores 

e abdutores de coxa, íliopsoas, reto abdominal e oblíquo é 

fundamental na estabilização do tronco no momento do chute e 

durante os dribles (BUSQUET, 2001; VERCESI, 2001). 

Em estudo realizado por Cowan et al. (2004), foi avaliado 

a contração dos músculos transversos do abdome, reto 

abdominal e oblíquo interno e externo durante exercício de 

elevação da perna estendida a 45º (SLR anterior). Foram 

recrutados 10 atletas de futebol com dor inguinal crônica e 12 

assintomáticos para o grupo controle. Os autores utilizaram 

eletrodos de superfície para captação da atividade 

eletromiógrafica SLR. Foi observado retardo importante na 
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contração do músculo transverso do abdome e não houve 

diferença significativa entre os grupos no início da atividade 

eletromiográfica para os músculos oblíquos e reto abdominal. 

Atletas que apresentam pubalgia têm contração atrasada do 

músculo transverso do abdome e esses achados contribuíram 

para sugerir que a estabilização segmentar vertebral é 

essencial no tratamento em jogadores de futebol que 

apresentam pubalgia. 

Na avaliação inicial observou-se que no Teste dos 

Isquiotibiais, o atleta alcançou 88º através da goniometria à 

direita e esquerda, progredindo a cada reavaliação e chegando 

a 92° do lado direito 90° do lado esquerdo. Para os músculos 

adutores de quadril, foram analisados os dados da goniometria 

da abdução de quadril que na avaliação apresentou 37º à direita 

e 32º à esquerda, progredindo a cada reavaliação e alcançando 

40° bilateralmente. Para os músculos abdominais, foram 

analisados os dados da goniometria de extensão de tronco, que 

permite analisar a flexibilidade dos abdominais. No momento 

inicial, o atleta apresentou 28º de extensão de tronco, 

progredindo a cada reavaliação e alcançando 31° pós-

intervenção. Observou-se, portanto, através desses dados que 

o tratamento proposto foi capaz de aumentar a flexibilidade dos 

músculos isquiotibiais, abdominais e adutores de quadril. 

De acordo com o teste específico de Thomas, o jogador 

apresentava 4cm do lado direito e 3,5cm do lado esquerdo, 

progredindo a cada reavaliação e obtendo 3,5cm a direita e 3cm 

a esquerda, indicando aumento bilateral da flexibilidade do 

músculo testado. No teste específico do reto femoral, o jogador 

apresentou bilateralmente na avaliação 3,5cm, evoluindo a 

cada reavaliação e alcançando na última reavaliação 3cm em 

ambos os lados, demonstrando melhora da flexibilidade do reto 
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femoral. No teste específico de Schober, o indivíduo apresentou 

na avaliação 16cm e finalizou a terapêutica com 15 cm. 

Portanto, o indivíduo não apresentou encurtamento da 

musculatura paravertebral lombar, pois em todas as avaliações, 

o jogador alcançou o valor considerado normal. No teste dedo-

solo, o indivíduo apresentou 2cm de distância dedo-solo, e ao 

final o atleta encostava o dedo no solo. Dessa forma, nota-se 

que para os músculos íliopsoas, reto femoral, paravertebrais e 

músculos da cadeia posterior no atleta houve um ganho de 

flexibilidade após a intervenção fisioterapêutica. 

A pubalgia crônica é caracterizada por sinais e sintomas 

ao nível do púbis. O quadro é resultante dos efeitos provocados 

pelos encurtamentos musculares das cadeias miotensivas do 

tronco e dos membros inferiores, que diminuem ou bloqueiam 

os movimentos do púbis. O encurtamento da musculatura 

posterior da coxa, comumente encontrada em jogadores de 

futebol, origina um processo inflamatório de difícil regeneração 

que pode levar à cronicidade (TRIBASTONE, 2001; GAL, 2001; 

IDE; CAROMANO, 2002). Segundo Busquet (2001), é 

necessário o alongamento de isquiotibiais, reto femoral, oblíquo 

abdominal e adutores visando uma boa flexibilidade para as 

arrancadas e os chutes.  

Para Verderi (2005) e Silva (2005) uma boa flexibilidade 

dos músculos abdutores de quadril, quadríceps, íliopsoas, 

glúteo máximo e médio, tensor da fáscia lata, sartório e 

pectíneo que relacionam-se com o osso púbico; mobilização da 

articulação sacro-ilíaca; correção de desbalanceamento de 

força dos calçados e campos de treinamento adequados são os 

princípios básicos da prevenção da pubalgia, pois eliminam os 

fatores predisponentes. O ideal, portanto, é que o atleta tenha 
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um adequado equilíbrio dinâmico da pelve, pois esse é 

essencial para o bom desenvolvimento do tratamento. 

Silva, Frank & Silva (2013), analisaram os resultados da 

fisioterapia em um atleta de futsal acometido com pubalgia. O 

atleta apresentava histórico de lesão do músculo adutor de 

quadril, porém seu diagnóstico, bem como os objetivos do 

tratamento não foram bem elucidados. Realizados através da 

intervenção, exercícios de fortalecimento muscular e 

alongamento, semanalmente. Observou-se neste atleta ganho 

de flexibilidade muscular nos músculos isquiotibiais e 

quadríceps, ganho na amplitude de movimento de adução e 

abdução de quadril e redução do quadro álgico na região 

pélvica e na musculatura adutora do membro inferior esquerdo. 

A intervenção proposta para este estudo revelou a eficácia na 

melhora da condição física deste atleta e consequentemente a 

melhora de seu prognóstico funcional. 

Nesse estudo, na avaliação inicial, o atleta apresentou 

dor classificada como 3 de acordo com a EVA, a qual foi 

reduzida para 1, segundo reavaliação do jogador. 

Em um estágio mais avançado, dores poderão ser 

sentidas na articulação do púbis em abdominais inferiores, 

causando no atleta uma marcha antálgica ou bamboleante, 

dificuldade para subir escadas, agachar e correr, em virtude de 

espasmos dos adutores. No jogador de futebol, estas dores 

podem levar a alteração funcional, ocasionando a diminuição 

da força muscular, perda de agilidade e redução na potência do 

chute (DEANGELIS; BUSCONI, 2003). 

O retorno do atleta à sua função profissional apresenta 

resultados variados na literatura. Rodriguez et al. (2001) em um 

estudo de caso com jogador de futebol profissional, 

apresentaram resultados do retorno do atleta entre 4 e 10 
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semanas. Wollin & Lovell (2006) relataram que atletas 

regressaram ao esporte entre 10 e 16 semanas de reabilitação. 

Já para Hogan & Lovell (2002), os atletas de elite são capazes 

de voltar ao esporte entre 4 e 5 meses de reabilitação. 

As variáveis que apresentaram melhora no quadro 

funcional do atleta estão representadas na Tab. (1). Observou-

se progressão funcional nas avaliações de força muscular de 

abdominais superiores e abdominais inferiores. Na avaliação de 

flexibilidade, observou-se melhora para os músculos 

isquiotibiais, adutores de quadril, abdominais, íliopsoas, reto 

femoral e paravertebrais. Além disso, na sintomatologia de dor, 

o atleta apresentou grau 3 na avaliação inicial, evoluindo para 

grau 1 pós-fisioterapia. 

 
Tabela 1. Resultados para força muscular, flexibilidade e sintomatologia de dor pré-

fisioterapia e pós-fisioterapia 

 Pré-fisioterapia Pós-fisioterapia 

Força Muscular   

Abdominais superiores 4 5 

Abdominais inferiores 3 4 

Flexibilidade D E D E 

Isquiotibiais 88° 88° 92° 90° 

Adutores de quadril 37° 32° 40° 40° 

Abdominais 28º 31º 

Íliopsoas 

(teste de Thomas) 

4,0 3,5 3,5 3 

Reto Femoral 

(teste do Reto Femoral) 

3,5 3,5 3 3 

Paravertebrais (Schober) 16 15 

Cadeia posterior 

(teste dedo-solo) 

2 0 

Sintomatologia de dor   
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Sínfise púbica 3 1 

Fonte: Próprio autor. 

 

Este estudo apresentou algumas limitações para 

análises dos resultados, como por exemplo, o tempo reduzido 

para realização de uma maior quantidade de sessões bem 

como o tempo transcorrido desde a instalação da lesão até o 

início das sessões de fisioterapia do estudo. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Diante dos resultados apresentados, para o indivíduo em 

questão, o tratamento fisioterapêutico proposto ofereceu ganho 

de força muscular de abdominais superiores e inferiores. Houve 

ganho de flexibilidade em isquiotibiais, abdominais, adutores de 

quadril, íliopsoas, quadríceps, paravertebrais e músculos da 

cadeia posterior. Aumento da mobilidade articular em ilíacos 

direito e esquerdo e diminuição da sintomatologia de dor, 

trazendo-o de volta às suas atividades profissionais.  

A fisioterapia necessita avançar no atendimento de 

atletas que apresentam pubalgia, pois os estudos na área ainda 

são muito inconsistentes, dessa forma torna-se pertinente a 

realização de uma avaliação visando uma análise criteriosa de 

todos os fatores que envolvem esta patologia. A literatura 

necessita de mais estudos na área da fisioterapia desportiva, 

no intuito de buscar protocolos mais específicos para o 

tratamento da pubalgia nos jogadores de futebol profissional. 
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RESUMO: Lombalgia é definida como dor, desconforto, tensão 

muscular, ou rigidez localizada abaixo da grelha costal até a 

margem inferior do glúteo, com ou sem dor na perna.O objetivo 

deste estudo é avaliar a influência da lombalgia em estudantes 

universitários. Para isto, foi realizada uma revisão bibliográfica 

atualizada por meio do Google Acadêmico, que direcionou a 

busca para endereços eletrônicos científicos, em especial 

Scielo e uso de questionário no qual foi usado uma amostra de 

100 alunos de diversos cursos da Faculdade Mauricio de 

Nassau de ambos os sexos com idades entre 18 e 45 anos. Os 

dados coletados foram analisados de forma descritiva e 

quantitativa, a fim de avaliar como pode ocasionar a lombalgia 

em estudantes universitários. Foi utilizado o programa Excel 

para a realização de observações estatísticas com 95%. 

Conforme foi analisado os dados do presente estudo, foi 

concluído que a maioria dos universitários (73%) passam muito 

tempo na posição sentada e estes mesmos passam mais de 4h 
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por dia nesta mesma posição (52%). Deste modo, a pesquisa 

relata que os estudantes sentem dores na região lombar 

(82%).Contudo, o estudo evidenciou que as dores não 

interferem nas atividades de vida diária dos participantes (61%), 

porém o mesmo prejudica nos estudos dos universitários (51%). 

Palavras-chaves:Lombalgia. Universitários. Dor. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A terminologia é “dor nas costas” é vulgarmente utilizada 

para caracterizar um desconforto ou dor crônica na região da 

coluna vertebral. Esta dor é uma das queixas mais frequentes 

da humanidade, assim, a dor lombar tornou-se um dos 

problemas mais comuns nas sociedades industrializadas, 

afetando 80% das pessoas e é a causa mais frequente de 

limitação física em indivíduos com menos de 45 anos. A mesma 

tem multifatores, entre eles a adaptação de uma má postura, 

sedentarismo, posições incorretas no ambiente de trabalho, nos 

afazeres domésticos, entre outros fatores associados (VEY, 

2016). 

A região lombar executa papel fundamental na 

adequação de cargas decorrentes do peso corporal, da ação 

muscular e das forças aplicadas externamente, necessitando 

ser forte e rígida para manter as relações anatômicas 

intervertebrais e proteger os elementos neurais; em  

 

 

contraposição, deve ser flexível o suficiente para permitir a 

mobilidade articular. A capacidade de desempenhar as duas 

atribuições é devida a mecanismos que garantem a 

manutenção do alinhamento vertebral (FREITAS, 2011). 



ANÁLISE DA LOMBALGIA EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 

449 
 

 Lombalgia é definida como dor, desconforto, tensão 

muscular, ou rigidez localizada abaixo da grelha costal até a 

margem inferior do glúteo, com ou sem dor na perna (ROBALO, 

2011). 

A dor lombar é capaz de acometer ambos os sexos, 

podendo variar de uma dor súbita a uma dor intensa e 

prolongada, geralmente de curta duração. As sintomatologias 

do paciente e os exames complementares são os critérios 

utilizados para classificar as lombalgias. Há dois tipos de 

lombalgias: as específicas e as inespecíficas. São 

denominadas específicas quando existe uma causa, que pode-

se mencionar as causas intrínsecas, como condições 

congênitas, degenerativas, inflamatórias, infecciosas, tumorais 

e mecânicos-posturais e, as causas extrínsecas, o desequilíbrio 

entre a carga funcional, o esforço exercido para atividades do 

trabalho e da vida diária, o estresse postural e lesões agudas 

que causam deterioração de estruturas. Quando não 

encontrada uma justificativa para a causa, denomina-se 

lombalgia idiopática ou inespecífica (RACHED, 2012). 

A dor lombar é um dos principais motivos de consultas 

médicas, hospitalizações e intervenções cirúrgicas. Acomete 

comumente homens acima de 40 anos e mulheres entre 50 a 

60 anos de idade, estas hipoteticamente em decorrência da 

maior prevalência e consequências da osteoporose. Estudos 

epidemiológicos afirmam a predominância das lombalgias na 

população em geral entre 50% a 80% (JUNIOR,2010).  

Cerca de 90% da população em algum momento da vida 

sofrerá com a lombalgia e na sua forma crônica está associada 

a uma prevalência de cerca de 10%, sendo mais dominante em 

alguns grupos populacionais e profissionais. Outro motivo que 

está associado a queixas dolorosas na coluna lombar como 
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lombalgia seria a fraqueza dos músculos extensores fixados na 

parte posteriorda coluna, flexores fixados na parte anterior e os 

oblíquos fixados lateralmente a coluna. Além da dor, variados 

aspectos da funcionalidade desses pacientes vêm sendo 

descritos com relação a limitações às atividades diárias e 

repercussões sobre a vida de relacionamento pessoal, social e 

profissional (RIBERTO,2011).  

As queixas dolorosas na coluna vertebral são por grande 

parte as doenças mais procuradas na prática clínica, sendo 

uma das maiores causas de afastamento do trabalho. Dentre as 

afecções da coluna, a lombalgia é a mais frequente, capaz de 

provocar desde limitação do movimento até invalidez 

temporária (FREITAS, 2011). 

As dores vertebrais constituem um problema sério da 

sociedade moderna. A busca por tratamento nas afecções na 

coluna vertebral, particularmente as dores, aumenta a cada dia. 

A grande procura em hospitais e clínicas ocasiona um aumento 

no custo de despesas relacionadas a cuidados com a saúde. O 

custo de tal procura é uma incumbência a mais para os cofres 

públicos e privados, pois o governo, as indústrias e a sociedade 

devem assumir com as despesas. É grande a quantidade de 

tempo e recursos gastos com os pacientes portadores deste 

tipo de morbidade (VIDAL, 2012). 

A identificação do perfil sociodemográfico desses 

indivíduos e dos fatores de risco relacionados à lombalgia é 

primordial para políticas públicas que tenham como objetivo o 

controle dessa disfunção com base em intervenções 

preventivas e/ou terapêuticas (ALMEIDA, 2008). 

Os componentes da coluna vertebral são recorrentes a 

alterações no decorrer dos anos devido às adaptações que a 

vida lhes impõe. A biomecânica da mesma não foi feita para 
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permanecer por longos períodos na posição sentada e isto pode 

provocar fadiga, dores lombares e câimbras (ZAPATER, 2004). 

Cargas na coluna são maiores na posição sentada do 

que na postura em pé, devido aos elementos posteriores da 

coluna vertebral que formam uma carga ativa quando em pé. 

No entanto, na posição sentada não há participação destes 

elementos de força anti-gravitacional, permitindo assim uma 

maior pressão intradiscal e elevando o risco de hérnia no disco 

intervertebral (VEY, 2016). 

Nesta posição, a sustentação do peso corporal recai 

sobre as tuberosidades isquiáticas e tecidos moles adjacentes 

e o tronco é conservado ereto pela atividade constante dos 

músculos abdominais e dorsais. A postura sentada, associada 

à falta de atividade física, é fator restrito para diminuição da 

flexibilidade miofascial. O déficit de mobilidade articular e a 

fadiga dos músculos extensores espinhais constituem fatores 

que podem comprometer o alinhamento e a estabilidade da 

coluna, favorecendo para o surgimento do desconforto lombar. 

O encurtamento dos músculos isquiotibiais e iliopsoas também 

é considerado um fator desencadeante da sintomatologia 

dolorosa por exacerbar a lordose lombar e ampliar a carga na 

coluna e nos discos intervertebrais (FREITAS, 2011). 

Músculos fracos associados ao uso inadequado no dia-

a-dia expõem as estruturas da coluna a agravos, sendo assim, 

fortalecimento da musculatura do tronco pode proporcionar 

maior proteção nas atividades diárias. O programa de exercício 

físico contribui para amenizar a carga de trabalho, tolerar 

melhor o estresse postural e proteger de alguns perigos no 

trabalho manual (TOSCANO, 2001). 

Portanto, pessoas mais fracas necessitam de mais 

esforços para realizar determinadas tarefas, ficando mais 
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expostas a lesões, e pessoas pouco flexíveis, em geral, têm 

dificuldade de manter as várias posturas, estressando os discos 

vertebrais. (TOSCANO, 2001).  

Desta forma, surgiu o interesse de averiguar a presença 

de lombalgia em estudantes universitários já que os mesmos 

passam várias horas por dia na posição sentada. Para isto foi 

realizado um estudo de campo.  

Sendo assim, o objetivo geral deste trabalho é analisar a 

presença de lombalgia em universitários. Os objetivos 

específicos são: definir a lombalgia, analisar a incidência e 

demarcar os fatores etiológicos da lombalgia.   

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Tipo de estudo 

 

O estudo que foi realizado caracteriza-se em uma 

pesquisa de campo, já que este é definido de acordo com 

Severino (2007), como a pesquisa na qual o objeto/fonte é 

abordado em seu meio ambiente. 

 

2.2 População e amostra 

 

O presente estudo envolveu a participação de 100 

estudantes do curso de diversos cursos da Faculdade Mauricio 

de Nassau, com idades entre 18 a 45 anos. 

2.3 Instrumento de coleta de dados 

Foram aplicados um questionário contendo informações 

sobre análise da lombalgia em universitários (em anexo) e este 

preservou a identidade do participante. 
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2.4 Análise de dados 

Os dados coletados foram analisados de forma descritiva 

e quantitativa, a fim de avaliar como pode ocasionar a lombalgia 

em estudantes universitários. Foi utilizado o programa Excel 

para a realização de observações estatísticas com 95%. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os participantes da pesquisa foram questionados sobre 

otempo de permanência na posição sentada. Conforme 

observado na Fig.(1) 73% relatam passar muito tempo nesta 

posição. 

Figura 1.Tempo de permanência na posição sentada. 

 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2016 

 

Isto corrobora com Vey (2013) que afirma que é cada vez 

maior o tempo em que o homem passa sentado no dia a dia. 
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Sabe-se que nessa postura a maior parte dos músculos 

posturais estão relaxados, deixando o trabalho estático apenas 

para a estabilização da cintura escapular. 

O modelo biomecânico da coluna vertebral não foi feito 

para permanecer por longos períodos na posição sentada, 

podendo provocar fadiga, dores lombares e câimbras (VEY, 

2013). 

Os participantes da pesquisa foram questionados sobre 

o tempo de permanência na posição sentada. Conforme 

observado na Fig. (2), 52% relatam passar mais de quatro horas 

nesta posição. 

 

Figura 2. Permanência superior a 4 horas diárias na posição 
sentada. 

 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2016 

 
Isto corrobora com Vey (2013) que afirma que o tempo 

médio verificado em que os estudantes permanecem na 

posição sentada diariamente foi de 8,63 horas, acumulando 

aproximadamente 60,41 horas realizando a manutenção da 

mesma postura. O mesmo aponta que ao adotar a postura 
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sentada por longos períodos pode ocorrer a instalação de 

desequilíbrios musculares, músculos estes responsáveis pela 

manutençãodas curvas da coluna vertebral, alterando assim a 

postura corporal. Este desequilíbrio parece estar associado à 

ocorrência de dor nas estruturas do sistema músculo 

esquelético. 

Este tempo elevado na posição sentada de forma 

inadequada, segundo Zapater (2004) representa um fator de 

risco para sua saúde, pois é altamente desaconselhável 

permanecer sentado por mais de 45 a 50 minutos sem 

interrupções. 

Os participantes da pesquisa foram questionados sobre 

apresentar dores na região lombar. Conforme observado na Fig. 

(3),  82% relatam sentir essas dores. 

 

Figura 3.Relato de dores na região lombar. 
 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2016 
 

Isto corrobora com Candotti e Cruz (2010), pois afirmam 

que esta dor se deve ao excesso de solicitação dessas regiões 

em função da especial mobilidade das mesmas, tendo como 
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consequências um maior comprometimento e lesão da coluna 

vertebral nessas áreas. 

Caillet (2001), afirma que a dor na coluna lombar 

relaciona-se a permanência constante na postura sentada e 

inadequada o que leva a um aumento de pressão no disco 

intervertebral e sobrecarga da musculatura paravertebral 

lombar. Este mesmo autor afirma que outros fatores contribuem 

para o aparecimento da dor lombar, como por exemplo, o 

encosto mal posicionadonão se acomodando as curvaturas 

fisiológicas da coluna. 

Os participantes da pesquisa foram questionados sobre 

a frequência em que apresentam dores na região lombar, como 

demonstra a Fig. (4). Conforme observado 62,77% relatam 

sentir essas dores de forma esporadicamente. 

 
Figura 4.Frequência das dores lombares. 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2016 

 
Os participantes da pesquisa foram questionados se a 

dor lombar acarretada interferências nas funções de vida diária. 
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Conforme observado na Fig.(5) 61,29% relatam que a dor não 

ocasiona interferência em suas atividades de vida diária. 

 

Figura 5.Interferência que a dor lombar ocasiona nas funções 

de vida diária. 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2016 
 

O que não corrobora com os estudos feitos por Barros 

(2011) que ao comparar indivíduos que exercem atividades de 

longas horas na postura sentada e sem repouso pode identificar 

que há uma interferência diretamente na execução das 

atividades de vida diária e profissional.  

Os participantes da pesquisa também foram 

questionados se a dor lombar acarreta interferências em sua 

qualidade de estudos. Conforme observado na Fig. (6),  51,09% 

relatam que a dor ocasiona interferência na qualidade dos 

estudos.  
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Figura 6.Interferência da dor lombar na qualidade dos estudos. 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2016 

 
O que corrobora com Bolzan (2011), que afirma que 

cerca de 46% dos indivíduos acreditavam que a dor influenciava 

negativamente seu rendimento acadêmico, podendo o quadro 

álgico dificultar a concentração dos estudantes durante suas 

tarefas acadêmicas. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Conforme foi analisado os dados do presente estudo, foi 

concluído que a maioria dos universitários (73%) passam muito 

tempo na posição sentada e estes mesmos passam mais de 4h 

por dia nesta mesma posição (52%). Deste modo, a pesquisa 

relata que os estudantes sentem dores na região lombar (82%). 

Contudo, o estudo evidenciou que as dores não interferem nas 

atividades de vida diária dos participantes (61%), porém o 

mesmo prejudica nos estudos dos universitários (51%). Apesar 

disso, sugere-se a realização de pesquisas com amostras 

amplificadas para maiores conclusões sobre o tema.  
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RESUMO: Em meio às mudanças patológicas que ocorrem 
com maior periodicidade em idosos destaca-se a osteoartrose; 
acarretando alterações nos padrões cinéticos e funcionais, 
elevando os índices de dependência funcional nos principais 
eixos articulares. O estudo em questão tem como objetivo 
apresentar os efeitos do Spiral Tape (ST) na redução de 
bloqueio mecânico por edema e no controle da dor em idosos 
com gonartrose. Para isso foram estudados 10 idosos com 
idade igual ou acima de 60 anos, todos os indivíduos estudados 
apresentam diagnóstico de osteoartrose; para mensurar as 
variáveis do edema e os desconfortos dolorosos, foi utilizado 
respectivamente, a fita métrica e a Escala Visual Analógica da 
Dor (EVA) antes e após o tratamento realizado em ambos os 
grupos. Nas variáveis mensuradas no pré-teste foi observado 
um aumento maior de edema nos voluntários do Grupo 
Experimental (GE) do que no Grupo Controle (GC); no pós-teste 
pôde-se observar claramente uma diminuição do edema 
articular em ambos os grupos. Enquanto que na Analise 
Descritiva da Sensação Dolorosa o Grupo Experimental obteve 
melhores resultados no que diz respeito a diminuição da dor em 
relação ao Grupo Controle. No presente estudo, ficou evidente 
que a utilização do ST na articulação do joelho foi eficaz, onde 
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houve a diminuição da dor e do edema, diminuição do risco de 
queda e aumento da mobilidade articular pós-teste. 
Palavras-chave: Spiral Tape, Idoso, Osteoartrose. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento é um processo natural do ser humano 
que compromete progressivamente tanto aspectos físicos como 
cognitivos. Segundo a OMS, a terceira idade tem início entre os 
60 e 65 anos, porém o processo de envelhecimento como um 
todo depende de três fatores principais: biológicos, psíquicos e 
sociais. São esses fatores que podem preconizar a velhice, 
acelerando ou retardando o aparecimento e a instalação de 
doenças e de sintomas característicos da senescência 
(CANCELA, 2007).  

Sendo assim, o envelhecimento é um processo natural, 
individual e gradativo, onde a idade e a velhice são processos 
relativos e intrínsecos, não podendo comparar isoladamente a 
idade biológica com a idade cronológica do indivíduo.  

O envelhecimento populacional e as consequentes 

modificações nos padrões de morbidade, invalidez e 

mortalidade, têm trazido um considerável aumento da 

prevalência e a incidência de doenças crônico-degenerativas, 

as quais interferem de forma negativa na qualidade de vida e 

de envelhecer, fazendo com que esta população sobrecarregue 

os serviços de saúde pública e necessitem de cuidados por 

períodos prolongados de tempo. 

A osteoartrose, doença articular degenerativa, é a 

doença reumática mais prevalente entre indivíduos com mais 

de 65 anos de idade. É uma das causas mais frequentes de dor 

do sistema musculoesquelético e de incapacidade no Brasil e 

no mundo e sua incidência aumenta de modo significativo com 

a idade. Estudos americanos apontam mais de 50 milhões de 



APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE SPIRAL TAPE EM PESSOAS IDOSAS COM 
OSTEOARTROSE DE JOELHO 

462 
 

pessoas apresentando atualmente essa enfermidade, sendo 

pouco observada antes dos 40 anos, muito frequente após os 

60, e aos 75 anos, ou mais, cerca de 85% dos indivíduos têm 

evidência radiológica ou clínica da enfermidade, indicando que 

uma parcela majoritária da população vai apresentar tal 

patologia (REBELATTO; MORELLI, 2007). 

A rigidez articular e a dor são os principais sintomas da 

osteoartrose, sendo relacionado com a destruição articular e os 

episódios agudos de sinovite secundária, bem como o aumento 

do atrito e descarga de peso sobre o osso subcondral, 

obstrução do fluxo venoso, espasmos musculares de proteção 

ou, ainda, comprometimento dos tecidos periarticulares, como 

as bolsas e os tendões (REBELATTO; MORELLI, 2007). 

Apesar do profundo conhecimento da fisiopatologia da 

artrose, ao nível molecular, pouco ainda se conhecia sobre a 

gênese da dor nesses doentes. Classicamente, sabe-se que as 

possíveis causas de dor na artrose relacionavam-se ao 

aumento da pressão intraóssea pela congestão vascular do 

osso subcondral, crescimento dos osteófitos, sivonite e 

inflamação, fibrose capsular, contratura e fraqueza muscular 

(KAUFFMANN, 2001) 

Spiral tape é uma técnica de tratamento que consiste na 

colagem de fitas adesivas sobre a pele. A aplicação correta das 

fitas adesivas (esparadrapos) sobre o ponto específico da dor 

proporciona uma melhora imediata do problema. A técnica pode 

ser usada em contraturas distensões, processos inflamatórios e 

outros problemas na musculatura. Essas fitas geram estímulos 

que são levados ao cérebro e a resposta volta em forma de 

reequilíbrio muscular e articular, o que gera o relaxamento das 

tensões musculares, a diminuição de edemas, a melhora da 
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mobilidade e do desempenho das atividades (DUTRA, et al 

,2010). 

Diante de um cenário formado por um abrangente 

envelhecimento populacional associado às modificações 

cinesiopatológicas, o referido estudo mostrou-se relevante pela 

crescente necessidade de alternativas de tratamentos, e pelos 

resultados incipientes das pesquisas na área da Fisioterapia 

que envolvam a aplicação da técnica de Spiral Tape através de 

fundamentos fisiológicos e cinesiológicos, com o objetivo de 

analisar os efeitos da referida técnica na redução de edema e 

no controle da dor crônica em pessoas idosas com o 

diagnóstico clínico de gonartrose. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

A presente pesquisa caracterizou-se como um estudo 

descritivo, exploratório, transversal, de análise correlacional e 

abordagem quantitativa. A referida pesquisa foi realizada na 

Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, no município de 

João Pessoa/Paraíba, onde participaram 10 idosos com idade 

igual ou acima de 60 anos e diagnóstico de gonartrose uni ou 

bilateral, de uma população composta por 42 idosos que 

encontravam-se em demanda reprimida da Clínica Escola de 

Fisioterapia; os mesmos foram escolhidos por conveniência, de 

ambos os gêneros.  

A mensuração da mobilidade articular e volume da 

articulação foi mensurada através da Avaliação Anátomo-

funcional da articulação, envolvendo a avaliação goniométrica 

e das medidas de circunferência articular. Segundo Oliveira e 

Araújo (2006), a goniométrica pode ser realizada para 

quantificar a mobilidade da articulação utilizando um pequeno 
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aparelho chamado goniômetro universal, que consiste em duas 

hastes plásticas, unidas num círculo marcado em graus e 

presas em um fulcro. Na avaliação goniométrica da articulação 

do joelho, considerou-se como ADM normal o intervalo de zero 

a 130° para flexão e o intervalo entre zero e 100, para o 

movimento de extensão. Por fim, o volume da articulação foi 

definido através das medidas de perimétrica convencionais, 

utilizando-se fita métrica não elástica. 

A Escala Visual Analógica da Dor foi aplicada com o 

objetivo de mensurar os desconfortos dolorosos antes e após a 

aplicação do protocolo de 10 semanas para ambos os grupos. 

Escala Visual Analógica (EVA) para dor (Visual Analogue Scale 

- VAS): Instrumento unidimensional para a avaliação da 

intensidade da dor. Trata-se de uma linha com as extremidades 

numeradas de 0-10. Em uma extremidade da linha é marcada 

“nenhuma dor” e na outra “pior dor imaginável”. Pede-se, então, 

para que o paciente avalie e marque na linha a dor presente 

naquele momento (PIMENTA, 1994). 

Para realizar os procedimentos experimentais do referido 

estudo, foi necessária a aplicação da bandagem terapêutica 

Spiral Tapping, utilizando esparadrapo da marca Cremer, além 

de tesoura média sem ponta da marca Tramontina. Também foi 

realizada a captura de imagens fotográficas do joelho dos 

participantes do estudo, bem como da aplicação do Spiral 

Tapping, por meio de uma câmera fotográfica da marca SONY. 

Sendo assim os participantes inseridos no estudo por 

meio dos critérios de elegibilidade foram alocados 

randomicamente no Grupo Controle (GC) e no Grupo 

Experimental (GE). O grupo controle (GC) foi composto por 05 

participantes, onde realizaram um protocolo com fisioterapia 

convencional, com frequência de 2 vezes por semana, no 
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período de 10 semanas, que abrangeu:  aplicação de ultrassom 

pulsátil, por 8 minutos, e massoterapia manual, por 

deslizamento superficial, durante 10 minutos.  

O grupo experimental (GE) foi formado por 05 

participantes que se submeteram à aplicação do Spiraltapping 

sobre a articulação do joelho acometido, com frequência de 2 

vezes por semana, no período de 10 semanas. As avaliações 

foram realizadas para todos os grupos, no período de três 

meses, de setembro a novembro de 2015. 

Para o processamento, armazenamento e análise dos 

dados, utilizou-se o programa estatístico SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences), versão 20.1. A estatística 

descritiva foi realizada usando-se medidas de tendência central 

e dispersão (média, mediana e desvio padrão), resumidas na 

linha de base de acordo com a faixa etária. Para a verificação 

da normalidade dos dados, foi utilizado o teste de Kolmogorov-

Smirnov (K-S).  Em seguida, feita a análise de correlação de 

Pearson entre as variáveis dependentes quantitativas. Em toda 

a análise estatística, considerou-se um intervalo de confiança 

(IC) de 95% e um p= 0,05.  

É importante expor que o presente estudo foi norteado 

segundo as recomendações da Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP) e da Resolução 466/2012, sobre bioética 

em pesquisa com seres humanos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela (1) mostra a análise descritiva das variáveis 

mensuradas no pré-teste, avaliada através da fita métrica, onde 

podemos observar claramente um aumento maior de edema 
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nos voluntários do Grupo Experimental (GE) tendo como média 

43,2, e no Grupo Controle (GC) uma média de 41,4. 

 
Tabela 1. Medidas de tendência central e dispersão para as variáveis 
mensuradas antes no Grupo Controle e Experimental. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. João Pessoa, 2015. 
 

A Tabela (2) mostra a análise descritiva das variáveis 
mensuradas no pós-teste, avaliada através da fita métrica, 
onde pode-se observar claramente uma diminuição do edema 
articular em ambos os grupos, sem diferenças significativas 
entre os resultados finais. Os recursos fisioterapêuticos 
tradicionais mostraram-se tão eficazes quanto às bandagens 
terapêuticas para controle e resolução de hiperfusão tecidual. 
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Tabela 2. Medidas de tendência central e dispersão para as variáveis 
mensuradas depois no Grupo Controle e Experimental. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. João Pessoa, 2015. 

 

A sinovite reacional na fase crônica, caracterizada por 

intenso derrame articular do joelho, revela-se como um sinal 

que corresponde a um aumento da quantidade e qualidade do 

líquido sinovial, que normalmente existe no interior do joelho, 

seja esse líquido sangue, no caso de lesões traumáticas 

agudas, seja liquido sinovial, nas lesões articulares crônicas ou 

recidivantes (JONES, 2010). 

A análise descritiva das variáveis mensuradas no pré-

teste apresenta maior uma significativa hiperfusão tecidual nos 
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voluntários do Grupo Experimental (GE) tendo como média 43,2 

cm, como também e no Grupo Controle (GC), com uma média 

de 41,4 cm. Ao término das 10 semanas, verificou-se redução 

da perimetria para ambos os grupos, com média de 40,2 cm; 

entretanto, percebeu-se pela analise comparativa, que a 

redução mais significativa foi no grupo experimental, conforme 

ilustra a figura abaixo (Fig. 1). 

 
Figura 1. Pré e Pós aplicação da técnica de Spiraltapping na 
paciente 03 - vista anterior. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

A Tabela (3) apresenta a análise descritiva de dor 

relatada pelos voluntários do estudo, através da Escala 

Analógica da Dor (EVA), com resultados descritivos da 

aplicação da técnica de Spiral Tape através das fitas adesivas 

(esparadrapos) no joelho para o grupo experimental.  

Como pode ser observado no pré-teste, o Grupo 

Controle (GC) apresentou na sua maioria 80%(n=3) dor 

intensa/insuportável e o no pós-teste 80%, os relatos passaram 

para dor leve e moderada, sendo 40% (n=2) para dor leve, e 

40% (n=2) para dor moderada. No Grupo Experimental (GE), 



APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE SPIRAL TAPE EM PESSOAS IDOSAS COM 
OSTEOARTROSE DE JOELHO 

469 
 

90% (n=4) relataram dor intensa/insuportável no pré-teste, já no 

pós-teste 90% (n=4) relataram sentir dor moderada.  

 
Tabela 3. Analise Descritiva da Sensação Dolorosa 

ESCALA ANALÓGICA VISUAL 
DA DOR 

GRUPO 
CONTROLE 

 GRUPO 
EXPERIMENTAL 

N %  N % 

INTENSIDADE Leve 0 0  0 0 

Moderada 2 20  1 10 

Intensa/ 
Insuportável 

3   80  4 90 

Total 5 100  5 100 

ESCALA ANALÓGICA VISUAL 
DA DOR 

GRUPO 
CONTROLE 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

N  % N % 

INTENSIDADE Leve 2  40 1 10 

Moderada 2  40 4 90 

Intensa/ 
Insuportável 

1  20 0 0 

Total 5  100 5 100 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015. 
 

Dentre as condições patológicas com incidência elevada 
durante o envelhecimento apresenta-se a osteoartrose, que é 
uma doença crônica que acomete a cartilagem articular, 
gerando alterações típicas da articulação, tais como dor, 
distúrbios músculo esqueléticos, proprioceptivos e instabilidade 
articular, possui elevado grau de morbidade em idosos, 
presente em 35% dos joelhos de pessoas com trinta anos de 
idade ou mais e afeta quase todos os indivíduos a partir dos 
cinquenta anos (DANIELEWICZ, 2009). 

O Spiraltapping é uma técnica indolor e não invansiva 

utilizada com sucesso no combate de doenças com 

reumatismo, artrite e lesões decorrentes de práticas esportivas 

e atividades profissionais. Essa técnica consiste na colagem de 

fitas adesivas, sem medicamentos, sobre lugares específicos 

do corpo. De acordo com o local da colagem e com o formato 

da fita, será provocado um estimulo que vai ativar o sistema 
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nervoso, havendo liberação de substancias que, além de 

relaxar os músculos, proporcionarão efeitos analgésicos e anti-

inflamatório (GOMES, et al, 2003). 

Dor é uma experiência emocional e sensorial 

desagradável, com danos reais ou potenciais aos tecidos. A dor 

é sensação subjetiva, com diferentes dimensões descritas 

pelos indivíduos no tocante as suas qualidades e 

características. Essa sensação tem como principal finalidade 

sinalizar ao organismo risco em potencial e provocar resposta 

de retirada a fim de evitar novas lesões. Complementarmente, 

o controle da dor se tornou aspecto essencial no tratamento do 

paciente lesionado e, para isso, dispõe-se de várias 

modalidades terapêuticas para modulação da dor (PRENTICE, 

2011).  

A cerca da técnica de Spiraltapping (ST) como recurso 

terapêutico para modular a dor, Brasilino, Dutra, Pinheiro e col 

(2011), aplicaram o ST em 34 indivíduos, sendo 28 (82,4%) do 

sexo masculino e seis (17,6%) do sexo feminino. A idade média 

ficou em 21,5±3,0 anos. O resultado médio de percepção da dor 

relatada a partir da escala de dor no pré e pós teste, foi assim 

descrito: na pré-aplicação, a média de escore referido ficou em 

4,6±2,12 na escala CR-10. Para o pós-aplicação, a média do 

escore reduziu para 1,7±1,68 na escala CR-10. Conseguiu-se, 

portanto, a diminuição média da sensação de dor a 67,4% nos 

indivíduos submetidos à pesquisa (p<0,05). 

Pesquisadores relatam que os mecanismos 

biomecânicos são produzidos tendo em vista que cada tecido, 

quando sujeito ou exposta de forma prolongada, ele irá entrar 

em sobrecarga, comprometendo a integridade e a habilidade do 

tecido em se adaptar e cicatrizar, o que dará origem a lesões e 

consequentemente a dor (CRUZ; MEJIA, 2006). 
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Então, o uso correto da bandagem irá permitir de forma 

preventiva a distribuição de forças, prevenindo a sobrecarga 

desse tecido, no caso da patologia já estar instalada, a 

bandagem vai permitir além dos efeitos já ditos anteriormente, 

a diminuição os efeitos do exudato inflamatório e a redução do 

estresse tecidual local, posicionando o membro numa posição 

confortável e protegida. 

Envelhecer não é um obstáculo à vida, mas sim, a 

dependência e a perda da autonomia. Muitas das queixas do 

idoso relacionado ao processo álgico são atribuídas à idade ou 

às condições psicossociais, sendo consideradas próprias do 

envelhecimento; deixam, assim, de ser tratado, o que influencia 

negativamente a qualidade de vida na velhice. Dessa forma, 

métodos e técnicas de intervenção fisioterapêutica devem ser 

empregados para preservar recuperar e manter a capacidade 

funcional dos idosos, construindo uma velhice autônoma e 

participativa. 

  

4 CONCLUSÕES  

 

A partir dos resultados dos estudos descritos nesta 

pesquisa, foi possível observar que o uso do Spiral Tape (ST) e 

seus benefícios em pessoas idosas com osteoartrose são reais 

e significativos. Os dados evidenciaram que a utilização do ST 

na articulação do joelho afetado por esta patologia foi eficaz, 

onde houve a diminuição da dor e do edema, e aumento da 

mobilidade articular pós-teste.  

Observou-se ainda que houve uma redução rápida da 

hiperfusão tecidual no GE já na quarta semana de aplicação do 

protocolo, que tornou menor o tempo disponibilizado para a 

prática terapêutica em relação à outros recursos utilizados. Por 



APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE SPIRAL TAPE EM PESSOAS IDOSAS COM 
OSTEOARTROSE DE JOELHO 

472 
 

ser de fácil e rápida aplicação e trazer resultados em tempo 

menor que as técnicas tradicionais, o Spiraltapping pode 

auxiliar na redução da demanda reprimida para os serviços de 

Fisioterapia, beneficiando assim uma demanda maior de idosos 

com o diagnóstico de Osteoartrose. 

A dor e a perda da função é um fator limitante na 

funcionalidade dos idosos, além dos fatores concomitantes do 

processo de envelhecimento senescente os quais levam a 

instabilidade postural, o vulnerabilizando a quedas e 

consequentemente ao risco de morbidade e mortalidade. 

Infelizmente o desequilíbrio e o risco de quedas em idosos, não 

são entendidos pela comunidade e por muitos profissionais 

como um problema de saúde, tão pouco pelas autoridades 

sanitárias brasileiras. 

Entretanto, as pesquisas e evidências científicas sobre 

as técnicas de aplicação e os efeitos das bandagens funcionais, 

como o Spital Tape sobre a melhora da função articular e 

muscular, são escassas, dificultado a fundamentação, 

ampliação e expansão da técnica entre os profissionais 

habilitados. 

Para um maior aprimoramento desse estudo, a amostra 

deva ser aumentada a fim de termos resultados mais relevantes 

e consistentes durante a delimitação dos efeitos do ST sobre as 

patologias degenerativas osteomioarticulares, permitindo a 

identificação da associação entre as variáveis estudadas. 

Pesquisas com este tema são relevantes para realização de 

programas e ações interdisciplinares que contribuam com a 

redução da mortalidade e morbidade de idosos cada vez mais 

dependentes funcionais. 

Por fim, vale a pena destacar que, para se alcançar um 

envelhecimento saudável, é preciso haver investimentos 
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públicos efetivos no setor da saúde, no setor social e no setor 

econômico. As ações integradas que abordam, 

simultaneamente, os principais fatores determinantes e as 

graves consequências das quedas em idosos podem contribuir 

significativamente para a promoção da saúde e do bem-estar e, 

consequentemente, para a qualidade de vida. 
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RESUMO: A expectativa de vida é um fator crescente na 

sociedade atual, acarretando um aumento significativo no 

número de idosos, o idoso está constantemente exposto a 

agentes agressores e o próprio processo de envelhecimento os 

deixa mais suscetíveis a aquisição de patologias e a uma queda 

no desempenho funcional e motricidade voluntaria. Tendo em 

vista as alterações fisiológicas assim como as patológicas, é de 

suma importante a compreensão desses fatores para uma 

melhor administração de recursos e técnicas pela fisioterapia, 

que precisa estar em constante atualização e deve se preparar 

para está crescente demanda que necessita de cuidados 

especializados e eficazes para manutenção de sua 

homeostase, fazendo-se assim interessante o conhecimento 

dos indicadores da fragilidade em idosos residentes em 

instituições de longa permanência no município de João Pessoa 

– PB, para isto foi realizada aplicação de questionário Clínico – 

Epidemiológico, Escala de fragilidade de Edmonton, teste de 

Mini Exame de Estado Mental e Timed Get And Go Test, foram 

analizados a caracterização sócio demográfica, estado de 

saúde, desempenho funcional e o estado mental da amostra, 
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concluindo que as abordagens multidisciplinares tem um papel 

muito importante na prevenção da instalação da fragilidade e 

suas limitações para a qualidade de vida e saúde dos idosos. 

Palavras-chave: Indicadores da fragilidade. Idoso frágil. 

Instituições de Longa Permanência. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil encontra-se atualmente em um processo 

acelerado de envelhecimento, representado pelo aumento da 

expectativa de vida do brasileiro e pela crescente proporção de 

pessoas idosas na população total. Segundo a Organização 

das Nações Unidas (ONU), em seu último relatório técnico 

“Previsões sobre a população mundial”, elaborado pelo 

Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, nos 

próximos 43 anos o número de pessoas com mais de 60 anos 

de idade será três vezes maior do que o atual. Os idosos 

representarão um quarto da população mundial projetada, ou 

seja, cerca de 2 bilhões de indivíduos, no total de 9,2 bilhões de 

pessoas (FELIX, 2007). 

O envelhecimento da população mundial implica nas 

mudanças de altas para baixas taxas de mortalidade e 

fecundidade, visto que as doenças crônico-degenerativas 

ganham importância na perda de doenças infecciosas e 

parasitárias denominada de transição epidemiológica, essas 

diferenças são observadas tantos nas taxas quanto nos 

padrões das causas de morte que variam em função do nível 

de desenvolvimento socioeconômico dos países, destaca-se 

que a expectativa de vida pode variar entre os gêneros dos 

indivíduos, portanto a mulher possui uma expectativa de vida 

aproximadamente 8 anos a mais que o homem (BALDONI; 

PEREIRA, 2010). 
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Segundo Cancela (2008), a senescência e o processo 

natural de envelhecimento humano, o qual compromete 

progressivamente os aspectos cognitivos e físicos, esse 

processo inicia-se entre 60 e 65 anos, sendo eles dependentes 

de três fatores principais os quais são: biológicos, psíquicos e 

sociais, esses fatores podem preconizar, acelerar ou retardar a 

velhice quanto ao aparecimento e a instalação de doenças e 

sintomas característicos da terceira idade. 

O incremento no número de idosos trará várias 

complicações sociais, exigindo a preparação dos países para 

atender às demandas das pessoas com 60 anos ou mais. Neste 

contexto, começam a predominar as condições crônicas 

degenerativas, que implicam em uma maior necessidade de 

cuidados e, portanto, uma maior utilização dos serviços de 

saúde. Com a idade o corpo torna-se vulnerável a agressões 

intrínsecas e extrínsecas, conferindo risco à qualidade de vida, 

sobrecarga de cuidadores a altos custos de saúde. Toda essa 

vulnerabilidade pode ser relacionada com à Síndrome da 

Fragilidade (CARMO; DRUMMOND; ARANTES, 2010). 

O idoso torna-se frágil quando o organismo perde a 

capacidade de manutenção da sua dinâmica que leva a 

modificações de múltiplos sistemas e, eventualmente, ao 

rompimento do equilíbrio homeostático, tornando-os mais 

vulneráveis a riscos mais elevados para desfechos clínicos 

adversos, tais como, dependência, quedas, doenças crônica, 

incapacidade, hospitalização, institucionalização e morte 

(FRIED et al., 2001). 

É comum dizer que a fragilidade é um estado de alta 

vulnerabilidade para os efeitos adversos na saúde, além de 

encontrar-se associada a alto risco de incapacidade, 

dependência, hospitalização, quedas e morte, trata-se de uma 

síndrome multifatorial que causa diminuição da reserva 
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fisiológica e na capacidade para resistir aos estresses 

ambientais. Para ser considerada frágil, a pessoa idosa deve 

apresentar características como idade igual ou maior a 80 anos, 

início de depressão, com problemas de equilíbrio e marcha, que 

raramente ou nunca realizam caminhada, uso de sedativos, 

diminuição de força nos ombros, diminuição de capacidade das 

extremidades, força diminuída dos joelhos e perda de visão  

(FIDEL JÚNIOR, 2013; FABRICIO, 2008). 

Considerando isto, a institucionalização vem sendo a 

forma encontrada pelos familiares para solucionar o problema 

relacionado à fragilidade, e os principais fatores para tal medida 

é situação socioeconômica e os laços afetivos entre o idoso e 

seus parentes, os quais apresentam-se desgastados devido as 

consequências dessa situação (SANTIAGO, 2014). 

Sendo assim, o referido estudo teve como objetivo 

conhecer os indicadores da fragilidade em idosos residentes em 

instituições de longa permanência no município de João Pessoa 

- PB. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

A referida pesquisa caracterizou-se como descritiva, 

transversal e epidemiológica, com abordagem quantitativa a fim 

de conhecer os principais indicadores da fragilidade para idosos 

residentes em instituição de longa permanência (ILPI) no 

município de João Pessoa- Paraíba, Brasil.  

De uma população composta por 203 idosos que 

encontravam-se residentes nas seguintes instituições: Vila 

Vicentina Júlia Freire, localizada na rua Etelvina Macedo de 

Mendonça, 327, Torre, com 64 residentes; Associação Espirita 

Nosso Lar, localizada na Praça Abdam  Milanês, 115, Castelo 

Branco com 36 idosos cadastrados; Associação Promocional 
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do Ancião (ASPAN), localizada na rua Dr. João Meira de 

Meneses , 55, Cristo Redentor, com 103 idosos em suas 

dependências. Entretanto participaram da pesquisa 13 idosos 

da Associação Espirita Nosso Lar, 15 idosos da Associação 

Promocional do Ancião (ASPAN) e 17 da Vila Vicentina Júlia 

Freire, totalizando uma amostra de 45 idosos.  

A amostra fez parte da aplicação de um questionário onde 

cada participante respondia de forma individual, sendo 

composto pelo um questionário e Clínico – Epidemiológico, 

Escala de fragilidade de Edmonton, teste de Mini Exame de 

Estado Mental e Timed Get And Go Test, finalizando com  

orientações gerais para os participantes da pesquisa. 

Foram aceitos como participantes da referida pesquisa, 

pessoas que se enquadraram nos seguintes critérios de 

inclusão: idosos que apresentassem idade igual ou superior á 

60 anos, atividade cognitiva preservada, que encontrasse 

hemodinamicamente estáveis e que tivesse vontade de 

participar voluntariamente do estudo através da assinatura do 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE).  

Após a submissão do projeto de pesquisa ao Colegiado 

do Curso de Fisioterapia da Faculdade de Ciências da Paraíba, 

bem como à Plataforma Brasil e obtida à aprovação por Comitê 

de Ética em Pesquisa local, a pesquisadora aplicou o 

questionário da pesquisa composto por três fases: 

 

- FASE1: aplicação do questionário, incluindo os testes com 

duração de 40 minutos; 

- FASE 2: observação dos prontuários para a medicação 

ministradas nos idosos; 

- FASE 3: orientações gerais para os participantes da pesquisa. 
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Ressalta-se que só foi iniciada após consentimento do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências 

Medicas da Paraíba e da permissão dos participantes 

concedidas no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, no 

período pré-determinado de dois meses, de junho a outubro de 

2015. 

O presente projeto foi apreciado pelo Colegiado do Curso 

de Fisioterapia e submetido à avaliação do Comitê de Ética e 

Pesquisa. Ressaltando que para a realização do estudo 

proposto foi obedecidos todos os critérios estabelecidos pela 

resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) sobre 

ética em pesquisa com seres humanos. A participação dos 

indivíduos foi voluntária, e todas as dúvidas dos participantes 

foram esclarecidas durante a assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecidas. 

Para o processamento, armazenamento e análise dos 

dados, foi utilizado o programa estatístico SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences), versão 20.0. A estatística 

descritiva foi realizada usando medidas de tendência central e 

dispersão (média, mediana e desvio padrão), resumidas na 

linha de base de acordo com a faixa etária. Para a verificação 

da normalidade dos dados, foi utilizado o teste de Kolmogorov-

Smirnov (K-S), bem como o teste do Qui-quadrado para 

nulidade das hipóteses. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nas ultimas décadas o Brasil tem se mostrado um país 

com um grande aumento da população idosa caracterizado pelo 

um envelhecimento populacional, além do aumento do número 

de pessoas idosas, tem havido acréscimo significativo na 

expectativa de vida da população brasileira. Dados 
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apresentados pelo IBGE mostram que, em 2008, a fração de 0 

a 14 anos representava 26,47% da população, e contingente de 

60 anos ou mais 9,49%. A estimativa do IBGE é que em 2050 

essas parcelas sejam de 13,15% e 29,75%, respectivamente 

também observou que a maioria era do gênero feminino com 

baixa escolaridade e se apresentavam na sua maior parte 

solteiras e sem filhos quando não eram viúvas (ALENCAR et 

al., 2012). 

Na Tabela (1), encontra-se a caracterização 

sociodemográfica dos idosos que participaram do estudo, 

indicando que a faixa etária predominante foi entre 70 à 79 anos 

(51,1%), com viuvez como estado civil (44,4%), e 

predominância de mulheres entre os participantes (66,6%). O 

analfabetismo foi encontrado em 46,7% dos idosos incluídos na 

pesquisa.  

As Tabelas (2) e (3) caracterizam o estado de saúde dos 

idosos entrevistados quanto ao uso de medicamentos, histórico 

de quedas e antecedentes clínicos, constatou sobre o uso de 

medicação em idosos que residem em ILPI. Cerca de  48,9% 

(n.22) faz uso de remédios para doenças crônicas. Com relação 

as quedas 51,1 (n.23) relataram que já sofreram alguma queda. 

Em relação aos antecedentes clínicos mais relevantes, a 

grande maioria relatou Hipertensão Arterial Sistêmica num total 

de (n.18) resultando em 40,0% e na minoria de Incontinência 

Urinária, Asma e alteração na (2,2%). 
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Tabela 1. Caracterização Sócio-Demográfica 

 
FONTE: FRAGA;SILVA; VELOSO, 2015. 
Dados da Pesquisa. 

 

Tabela 2. Caracterização da Saúde 

 
FONTE: FRAGA; SILVA; VELOSO, 2015. 
Dados da Pesquisa. 
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Tabela 3 - Antecedentes Clínicos dos Entrevistados 

 
FONTE: FRAGA; SILVA; VELOSO, 2015.  
Dados da Pesquisa. 

 

Segundo Duca, Antes e Hallal (2013) as quedas pode ser 

definida como uma mudança de posição inesperada e não 

intencional, que faz com que o indivíduo permaneça em um 

nível mais baixo, em relação à sua posição inicial, entretanto as 

quedas nos idosos constituem um dos principais problemas de 

saúde pública, devido à alta ocorrência, às consequentes 

complicações para a saúde e aos altos custos assistenciais 

entre os indivíduos com 60 anos ou mais.   

Para os idosos que vivem em ILPI existem, fatores de risco 

que aumentam significativamente a probabilidade de cair, como 

fraqueza dos membros inferiores, instabilidade postural, 

incapacidade funcional, tonturas, problemas visuais, audição 

deficiente, artrite, depressão e uso de medicamentos como 

psicotrópicos e sedativos, com isso muitos idosos tendem a 

sofrer algum tipo de fratura decorrente de quedas podendo 

resultar em graves lesões, correndo o risco de ficar restrito a 

suas atividade de vida diária, acarretando um declínio funcional 

nas suas atividades e isolamento social. 
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Conforme Maciel e Araújo (2010) as alterações cognitivas 

envolvem as capacidades intelectuais, memória, atenção, 

orientação espaço-temporal e a capacidade de realizar tarefas 

cotidianas, a partir daí surgem limitações físicas e funcionais 

com progressão para incapacidades definitivas e até mesmo 

óbito, a associação de vários fatores limitantes pode levar o fato 

de ambientes despreparados para atender as necessidades 

desses  idosos, no que diz respeito ao lazer, a  saúde e 

socialização, condicionando a inatividade e ao isolamento, 

portanto esse quadro pode evoluir para um quadro de invalidez, 

depressão e demência favorecendo assim à fragilidade. 

A Tabela (4) apresenta os valores da Escala de 

Fragilidade de Edmont (EFE), que possibilita identificar e 

classificar os idosos frágeis institucionalizados, essa 

classificação se dar pelos graus de fragilidade leve, moderada 

e severa, a escala apresenta nove pontos de avaliação os quais 

são: cognição, estado geral de saúde, independência funcional, 

suporte social, medicação, nutrição, humor, continência e 

desempenho funcional, no final apresenta uma escore para 

interpretar essa classificação como de 5 a 6 pontos idoso 

aparentemente vulnerável, de 7 a 8 fragilidade leve, de 9 a 10 

fragilidade moderada e com 11 pontos ou mais fragilidade 

severa. 
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Tabela 4. Escala de Fragilidade de Edmont 

 
FONTE: FRAGA; SILVA; VELOSO, 2015. 

Dados da Pesquisa. 

 

 Com relação a saúde do idoso, Lima et al (2010) 

relataram que a presença de comorbidade na velhice é muito 

comum; portanto, o idoso tende a apresentar episódios de 

doenças, em geral crônicas, acarretando gastos na saúde, o 

custo com um idoso tende a ser maior do que  para os  

indivíduos em outra faixa etária de idade, pois com a 

predomínio de doenças crônicas e suas complicações  implicam 

em frequentes utilização do serviço de saúde. 

A fragilidade leva a evidências como diminuição da 

capacidade de reserva homeostática do organismo, da 

resistência aos estressores, sendo que os marcadores incluem 
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declínios associados ao envelhecimento da massa corporal 

magra, força, resistência, equilíbrio, capacidade da marcha e 

pouca atividade. Neste contexto alguns autores mencionam 

diversos sinais que devem estar presente para constituir a 

fragilidade como: a sarcopenia, alteração na marcha e 

equilíbrio, osteopenia, descondicionamento e desnutrição. A 

partir disso, resultarão em diferentes efeitos adversos como 

lesões, doenças agudas, quedas, incapacitação, dependência, 

institucionalização, hospitalização e até morte (HEKMAN in 

FREITAS, 2006). 

A Tabela (5) descreve o score final do EFE, bem como 

caracteriza os idosos participantes do estudo como  perda da 

dificuldade de manutenção da homeostase tais como: variação 

na condição de saúde, diminuição da reserva energética, 

alterações de temperaturas ambientais e resistência reduzida 

aos estressores, tendo as principais mudanças relacionadas á  

idade, a alterações neuromusculares, pelo sistema endócrino e  

sistema imunológico 
 

Tabela 5 - Score Final da Escala de Fragilidade de Edmont 

 

FONTE: FRAGA; SILVA; VELOSO, 2015. 

Dados da Pesquisa 

 

 De acordo com Santos, Borges e Menezes (2012), 

evidências na literatura atual mostram que a reabilitação do 
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sistema músculo-esquelético por meio do exercício físico pode 

retardar ou prevenir a instalação da incapacidade funcional nos 

idosos pré- frágeis e frágeis, além de reduzir efeitos adversos e 

melhorar a qualidade de vida desses indivíduos. A prática 

regular da atividade física pode melhorar a força muscular, a 

capacidade aeróbica e o equilíbrio, minimizando assim a 

fragilidade física e retardando a dependência. 

No idoso institucionalizado, tais atividades são de grande 

importância uma vez que durante o processo de 

envelhecimento há um declínio na quantidade do tamanho de 

fibras musculares, reduzindo assim á massa muscular 

(sarcopenia), força corporal e resistência de força de preensão, 

além disso modificações no tecido conjuntivo diminuem a 

flexibilidade das articulações e dos músculos (ALMEIDA et al, 

2012).  

Conforme os resultados obtidos, percebeu-se que a 

maioria dos idosos voluntários apresentaram-se como pre-

frágeis, visto que  com relação a sarcopenia eles apresentaram 

elementos como perda de peso, redução da massa muscular, 

bem como a diminuição da marcha, com relação as 

desregulações neuroendócrinas eles demonstraram a redução 

do estrogênio e da testosterona, e para os resultados 

relacionados com as alterações imunológicas, tais idosos 

apresentaram quadro de artrite e artrose. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

A partir dos resultados descritos nesta pesquisa, foi 

possível observar que os idosos estudados classificaram-se 

como pré-frágeis, e isto está relacionado com as próprias 

alterações fisiológicas decorrentes da senilidade, bem como 

alguns outros fatores, como por exemplo o processo de 
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institucionalização muitas vezes resultantes dos desgastes dos 

laços familiares. 

Apesar da fragilidade ser uma síndrome decorrente da 

interação de fatores biológicos, psicológicos, cognitivos e 

sociais ela pode ser identificada  precocemente através de 

achados clínicos e avaliações terapêuticas. Dessa forma, deve-

se estabelecer linhas de cuidado que envolvam a realização de 

atividades coletivas para a reabilitação desses pacientes. 

Esse estudo teve grande importância, pois ele classificou o 

grau da fragilidade nos idosos institucionalizados apresentando 

dados reais e significativos. Contudo, são fundamentais novos 

estudos que analisem a identificação dos itens do fenótipo para 

utilização de medidas preventivas rápidas e precoces, para que 

dessa forma, haja uma efetiva e plena minimização das 

problemáticas relacionadas a fragilidade em idosos. 
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RESUMO: A dor foi definida como uma experiência sensorial e 
emocional desagradável, associada a uma lesão real ou 
potencial. Esta pode estar agregada a uma lesão tecidual, a 
variáveis cognitivas ou emocionais. Muitos estudos têm 
apontado diversos acometimentos relacionados à saúde do 
professor os quais podem induzir a manifestação da dor. Os 
professores exercem sua função mediante o cumprimento de 
cargas horárias excessivas, o que provoca danos à saúde e 
bem estar desses profissionais. Os transtornos 
musculoesqueléticos, respiratórios e mentais estão muitas 
vezes presentes no educador. O objetivo geral deste trabalho 
foi analisar a presença de dor nestes profissionais. Para isto, foi 
realizado um estudo de campo com a participação de 50 
professores da rede de ensino particular, de ambos os sexos, 
com idades entre 23 a 50 anos. Foi constatada as seguintes 
regiões acometidas pela dor: 74% cabeça; 58% ombro; 76% 
pescoço; 90% coluna; 70% perna; 80% garganta e 64% punho. 
Além disto, 84% relatou dor por tensão proveniente do estresse. 
Os achados oriundos da pesquisa possibilitaram identificar altos 
índices de dores musculoesqueléticas, em diferentes regiões 
corporais, nos professores entrevistados, assim como 
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provenientes do estresse e por sobrecarga vocal. Sugere-se a 
implementação de um programa de cinesioterapia laboral nas 
instituições de ensino, com intuito de preparar o professor para 
a jornada de trabalho. 
Palavras-chave: Avaliação. Dor. Professores. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A dor foi definida pela primeira vez em 1986, pela 

Associação Internacional para o Estudo da dor, como uma 

experiência sensorial e emocional desagradável, associada a 

uma lesão real ou potencial. A dor pode estar agregada a uma 

lesão tecidual, a variáveis cognitivas ou emocionais em que a 

dor é independente de um dano tecidual, pode ser considerada 

um fator alarmante de alterações fisiológicas no organismo do 

ser humano (KLAUMANN; WOUK; SILLAS, 2008; SANTOS, 

2010). 

A dor fisiológica é um reflexo protetor do organismo, para 

reprimir uma injúria ou dano tecidual. Frente à lesão tecidual a 

dor patológica dispõe condições para a cicatrização, mas a 

fisiológica é aquela que estimula respostas protetoras, como o 

reflexo de retirada, com fins de interromper a exposição ao 

estímulo nocivo. Torna-se característico de algias agudas 

produzidas por estímulos intensos na superfície da pele. A dor 

visceral e a dor somática profunda em geral são subagudas 

(SANTOS, 2010).  

A dor patológica identifica as alterações dinâmicas no 

processamento da informação nociva, mostra-se em diferentes 

tecidos do corpo humano e pode ser classificada como 

inflamatória, quando envolve estruturas somáticas ou viscerais, 

ou neuropática, por acometimento do sistema nervoso. Pode 

ser diferenciada pela caracterização temporal, fazendo 
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distinção entre dor aguda, como uma ocorrência recente, e dor 

crônica, de longa duração (KLAUMANN; WOUK; SILLAS, 

2008). 

A dor aguda surge de imediato a trauma de tecidos moles 

ou inflamação e está ligada com um processo adaptativo 

biológico para facilitar o reparo tecidual e cicatricial. A dor 

crônica possui duração de três a seis meses. Pode surgir 

espontaneamente ou ser provocada por vários estímulos 

externos, e recebe uma resposta exacerbada tanto em duração 

quanto amplitude, ou ambas. Além de uma manifestação 

duradoura, pode ser considerada como uma síndrome 

debilitante que apresenta impactos sobre a qualidade de vida 

do paciente e caracteriza-se por uma resposta não eficaz as 

terapias analgésicas convencionais (KLAUMANN, WOUK, 

SILLAS, 2008; SANTOS, 2010). 

Na avaliação da dor, utilizam-se instrumentos que 

possam aferir a sua magnitude. Diversas escalas foram 

desenvolvidas para mensurar a intensidade da dor, entre estas, 

a Escala Visual Analógica (EVA) proporciona uma medição 

simples e eficiente da intensidade da dor. Tem sido utilizada 

largamente na clínica e em laboratórios de investigação, 

quando se necessita um índice rápido da dor e ao qual se pode 

assinalar um valor numérico (RUBBO, 2010). 

A EVA é constituída por uma linha de 10 cm que possui 

como extremos as frases “ausência de dor” e “dor insuportável”. 

Idosos e crianças, às vezes, sentem dificuldades em identificar 

ou quantificar a dor. Para essa população específica, existem 

instrumentos propostos que usam outros recursos visuais como 

desenhos representando expressões faciais, o que se constitui 

como instrumento importante para avaliar a evolução do 

paciente e a efetividade da conduta terapêutica de maneira 

fidedigna (RUBBO, 2010).  
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A transmissão de estímulos, de acordo com a teoria do 

controle da comporta de dor, se dá pela via aferente do sistema 

nervoso periférico e ocorre pelas fibras dos tipos A e C. Tais 

fibras estão presentes em muitos nervos que penetram na 

medula espinhal, pelo corno posterior, envolvendo as lâminas 

da substância gelatinosa funciona como controle da comporta 

e modula os padrões para que aconteça a transmissão para as 

células T (TRIBIOLI, 2003). 

Os estímulos são determinados de acordo com o número 

de fibras nervosas recrutadas, a frequência dos impulsos 

nervosos e pelo balanceamento da atividade das fibras grossas 

e finas. Embora o quantitativo total de impulsos aferentes seja 

relevante parâmetro de estímulo, os impulsos possuem 

finalidades diferentes de acordo com a função das fibras que os 

conduzem, além das funções anatômicas (TRIBIOLI, 2003). 

O registro de distúrbios osteomusculares relacionados 

ao trabalho tem se tornado cada vez mais frequente na 

população (PINHEIRO; TRÓCCOLI; CARVALHO, 2002). O 

esforço físico intenso, a inadequação as tecnologias,  posições 

inadequadas diante do mobiliário ou de máquinas e 

equipamentos, pressão por produtividade, ritmo acelerado na 

realização das tarefas, repetição intensa de movimento, 

extensa jornada de trabalho, são aspectos que fazem parte do 

contexto do ambiente ocupacional, que desencadeiam o 

desgaste físico e mental, podendo gerar ou acelerar os 

processos patológicos do sistema osteomuscular dos 

indivíduos, causando-lhe os distúrbios osteomusculares 

relacionados ao trabalho conhecidos como DORT e  lesões por 

esforço repetitivo  (SANTOS et. al, 2009).  

Professores exercem sua função mediante o 

cumprimento de cargas horárias excessivas, o que provoca 

danos à saúde e bem estar desses profissionais. Como 
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consequência, diminuição do rendimento no trabalho, estresse, 

falta de motivação e ansiedade, passam a fazer parte da vida 

dos educadores (FERRÃO, 2012).  

Muitos estudos têm apontado diversos acometimentos 

relacionados à saúde do professor. Dentre os mais abordados 

estão os transtornos musculoesqueléticos, respiratórios e 

mentais. Dentre as queixas mais citadas por professores estão 

o cansaço mental, seguido por dores associadas a postura 

corporal e, finalmente, problemas relacionados à voz 

(CARDOSO et. al., 2009; CARVALHO; ALEXANDRE, 2006; 

DELCOR et. al, 2004; VEDOVATO; MONTEIRO, 2008). 

Movimentos repetitivos de escrever e apagar a lousa, caminhar 

pela sala de aula, permanecer longos períodos na posição 

ortostática, acrescido de algumas tarefas como corrigir provas 

e exercícios, e o uso diário do computador, podem gerar dores 

musculoesqueléticas em diferentes regiões do corpo, seguidas 

de dores de cabeça (SANCHEZ et. al, 2013). 

Por causa dos danos provocados pelas atividades diárias 

e pela relevância em se identificar problemas de saúde entre 

profissionais expostos a muitas horas de trabalho, surgiu o 

interesse em averiguar a presença de dor em professores.  

Sendo assim, o objetivo geral deste trabalho foi analisar 

a presença de dor nestes profissionais. Os objetivos específicos 

foram: identificar dores provenientes do estresse, detectar 

àquelas provenientes do uso exacerbado da voz e constatar 

esta sintomatologia associada a movimentos repetitivos em 

sala de aula ou em atividades correlacionadas ao magistério. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo que foi realizado, caracteriza-se em uma 

pesquisa de campo, já que este é definido de acordo com 
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Severino (2007), como a pesquisa na qual o objeto/fonte é 

abordado em seu meio ambiente.  

Esta pesquisa envolveu a participação de 50 professores 

da rede particular de ensino, de ambos os sexos, com idades 

entre 23 a 50 anos. 

Foi aplicado um questionário contendo informações 

sobre a dor de profissionais da educação.  A coleta de dados 

foi realizada por um dos autores. Nas instituições de ensino, os 

questionários foram entregues aos professores nos intervalos 

das aulas. Também foi disponibilizada uma versão digital do 

questionário, preenchido por alguns professores fora da 

instituição. Essa versão foi elaborada através da plataforma 

online SurveyMonkey (https://pt.surveymonkey.com), por meio 

da qual os dados foram colhidos e posteriormente analisados. 

A identificação de cada participante foi preservada. 

Os dados coletados foram analisados de forma descritiva 

e quantitativa, a fim de avaliar a dor de profissionais da 

educação. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conforme exposto na Fig. (1), obteve-se entre os 

entevistados um quantitativo maior do sexo feminino do que do 

sexo masculino. A prevalência de mulheres no setor 

educacional já foi apontada por diversos estudos como indicado 

por Cardoso e colaboradores (2006), a partir de um 

levantamento realizado entre professores da rede municipal de 

Salvador, Bahia. Segundo Delcor e colaboradores (2004), esse 

cenário reflete o crescimento do setor ocorrido a partir da 

segunda metade do século XX, caracterizado pelo maior 

engajamento de mulheres nessa área. De acordo com estudo 
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realizado pela UNESCO (2004), do total de professores no 

Brasil, mais de 80% são mulheres.  

No ensino médio, contudo, setor onde a maioria dos 

professores entrevistados atua, há uma maior participação de 

homens, quando comparado com os profissionais dos níveis 

anteriores da educação. Segundo levantamento realizado pelo 

INEP (2009), ocorre uma mudança no perfil de predominância 

do sexo feminino a medida que se caminha do setor infantil para 

o ensino médio e profissionalizante. 
 

FIGURA 1. Quantitativo em relação ao sexo dos participantes. 

 
Fonte: Produzido pelo autor. 

 

Dos profissionais entrevistados, mais da metade 

apresentava idade entre 35 e 50 anos, como apontado na Fig. 

(2). Esses dados são coerentes com aqueles obtidos pelo 

censo educacional realizado pelo INEP (2009) entre 

professores da educação básica.  
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Carvalho e Alexandre (2006) encontraram também 

média de idade em torno dos 40 anos, ao estudar uma amostra 

de professores de escolas públicas de uma cidade paulista. 

 

FIGURA 2. Faixa etária dos participantes. 

Fonte: Produzido pelo autor. 

 

Os dados apresentados na Fig. (3) estão de acordo com 

Branco e colaboradores (2011), que afirmam que o estresse 

causado pelas jornadas de trabalho, possui sintomatologias 

físicas e psicológicas, gerando assim as dores por tensão.  

A Figura (4) aponta que 74% dos entrevistados relatam 

dores de cabeça após a aula. Cicco (2004) aponta que 56,6% 

dos profesores referem dor de cabeça, e que o tipo mais comum 

seria a dor tensional episódica causada por estresse e falta de 

descanso. 

De acordo com o Fig. (5), do total de entrevistados 58% 

dos entevistados apresentavam dores no ombro. Segundo 

Dutra e colaboradores (2005), 76% dos professores analisados 

relataram dor no ombro. Segundo os autores, isso é devido a 

elevação, maior que 90º, os braços ficam submetidos, 
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ocasionando compressão dos tecidos moles e tendões 

relacionados a essa região do corpo. 

 

FIGURA 3. Estresse do trabalho e dor por tensão.

 
Fonte: Produzido pelo autor. 

 

FIGURA 4. Entrevistados que afirmam sentir dor de cabeça 

após aula. 

 
Fonte: Produzido pelo autor. 
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FIGURA 5. Entrevistatos que afirmam sentirem dor no ombro. 

 

Fonte: Produzido pelo autor. 

 

Conforme observado na Fig. (6), do total de 

entrevistados, 76% apresentavam dores na região do pescoço. 

Esse resultado concorda com Teixeira e colaboradores (2015). 

Os autores afirmam que muitos professores apresentam dores 

nessa região, sendo considerado um comprometimento 

músculo esquelético, causado por fatores estruturais, horas de 

trabalhos prolongadas, salas superlotadas e a falta de 

descanso. 

Com relação as dores nas afecções da coluna, 90 % dos 

professores apresentam dores nas costas, como apontado na 

Fig. (7). Esses resultados diferem daqueles encontrados por 

Ribeiro (2009). O autor afirma que, no estudo por eloe 

realizado, cerca de 30,8% das queixas relatadas pelos 

profissionais da educação seriam de dor nas costas. Sanchez 

e colaboradores (2013) evidenciaram que mais de 80% dos 
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professores participantes da pesquisa sofriam de dores na 

região lombar. 

 

FIGURA 6. Entrevistados que sentem dorer na região do 

pescoço. 

 
Fonte: Produzido pelo autor. 

 

FIGURA 7. Entrevistados que apresentam dores nas costas. 

  
Fonte: Produzido pelo autor.             
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Ao analisar as dores nas pernas em professores, 70% 

relataram sentir dores nesses membros, conforme aponta a Fig. 

(8). Esses resultados assemelham-se àqueles encontrados por 

Sanchez e colaboradores (2013), uma vez que 66,7% dos 

professores analisados queixavam-se de dores no quadril e 

membros inferiores. 

 

FIGURA 8. Entrevistados que relatam sentirem dores nas 

pernas. 

 
Fonte: Produzido pelo autor. 

 

Conforme os dados obtidos, isto difere de Lima e Filho 

(2009), que afirmam que apenas 38, 8% dos professores 

podem vir apresentar dores nas pernas. Delcor e colaboradores 

(2004) encontraram um percentual também diferente. Na 

pesquisa por eles conduzida,cerca de 47% do total de avaliados 

queixavam-se de dores nos membros inferiores. 

A figura (9) demonstra que 80% dos entrevistados 

apresentavam dores de garganta após o trabalho. Esse 

percentual é maior que o encontrado por Gomes (2008), que 
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entre as alterações vocais a dor de garganta se apresenta em 

56% dos casos. 

 

FIGURA 9. Entrevistados que apresentavam dor de garganta. 

 
Fonte: Produzido pelo autor. 

 

Delcor e colaboradores (2004) evidenciaram que 45.7% 

dos profissionais avaliados queixavam-se de problemas 

relacionados à voz. Adicionalmente, mais de 90% dos 

entrevistados referiram o uso intensivo da voz, 63% cansavam-

se ao falar, e aproximadamente 60% faziam força para seem 

ouvidos. 

Na figura (10), os resultados obtidos fazem referência a 

análise da dor no punho, no qual 64% dos entrevistados relatam 

dores nesta região.  

Esses dados corroboram com Vieira (2011), uma vez que 

percentual similar foi encontrado na amostra de indivíduos por 

ele estudada. 
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FIGURA 10. Entrevistados que relataram sentir dor no punho. 

 
Fonte: Produzido pelo autor. 

          

4 CONCLUSÕES  

 

Este estudo possibilitou analisar a ocorrência de dor em 

profissionais da educação e suas manifestações clínicas. Os 

achados oriundos da pesquisa possibilitaram identificar altos 

índices de dores musculoesqueléticas, em diferentes regiões 

corporais, nos professores entrevistados.  Observou-se ainda 

que dores de cabeça, pescoço, garganta, ombro, punhos, 

região dorsal e nas pernas, foram as mais frequentemente 

encontradas nestes profissionais. 

Desta forma se faz necessário a implementação de um 

programa de cinesioterapia laboral, que contenha 

alongamentos e relaxamentos com intuito de preparar o 

professor para a jornada de trabalho, prevenir e reduzir as 

tensões que são, em grande parte, desencadeadoras das dores 

sentidas pelo profissional da área de educação, além evitar 

doenças relacionadas ao trabalho. 
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RESUMO: Sentir dor na coluna é um sinal que não deve ser 
ignorado. Além, disso é um aviso de que algo não está bem. 
Cada doença quando se manifesta através da dor gera um 
padrão de sofrimento. O padrão com seus sinais e sintomas, 
sendo bem analisados, permitem esclarecer o problema. O 
objetivo geral desse estudo é identificar as principais alterações 
da coluna vertebral buscando compreender sua fisiopatologia, 
sobretudo agregar conhecimentos, esclarecer e elucidar 
dúvidas sobre o tema. Para isto, foi realizado uma revisão 
bibliográfica por meio de livros e artigos da área. As buscas 
eletrônicas foram feitas utilizando o Google Acadêmico, que 
direcionou a pesquisa para em especial, Bireme e Scielo. Os 
achados oriundos da pesquisa possibilitaram identificar que os 
indivíduos que realizam esforços repetitivos, e que adotam 
posturas inadequadas podem ocasionar a instalação de 
desequilíbrios musculares e alterações da postura corporal. 
Alterações mecânicos-posturais na maioria das vezes tem sido 
a razão de manifestações de dores. As principais alterações na 
coluna vertebral encontradas na população são a hipercifose 
torácica, a escoliose tóraco-lombar, a hiperlordose lombar, 
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hérnia discal e a lombalgia. Sugere-se a realização de novas 
pesquisa sobre a temática, com um acervo ainda maior da 
literatura, para maiores esclarecimentos das principais 
alterações da coluna vertebral.  
Palavras-chave: Coluna vertebral. Afecções da coluna 

vertebral. Presença de dor. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A coluna vertebral é uma série de ossos individuais – as 

vértebras – que ao serem articulados constituem o eixo central 

esquelético do corpo. A coluna vertebral é flexível porque as 

vértebras são móveis, mas a sua estabilidade depende 

sobretudo dos músculos e ligamentos. Ainda que seja uma 

entidade puramente esquelética, do ponto de vista prático, 

quando nos referimos à “coluna vertebral”, na verdade estamos 

também nos referindo ao seu conteúdo e aos seus anexos, que 

são os músculos, nervos e vasos com ela relacionados 

(VASCONCELOS, 2004). 

Anatomicamente a coluna vertebral é formada por 33 ou 

34 vértebras sobrepostas, divididas em quatros partes: coluna 

cervical, coluna torácica, coluna lombar e sacral/cóccix. A 

coluna cervical está localizada na região do pescoço e possui 7 

vértebras, a coluna torácica contém 12 vértebras e se localiza 

na região do tórax, a coluna lombar apresenta 5 vértebras 

situadas na região da cintura, enquanto a coluna sacral/cóccix 

localiza-se na região pélvica e possui de 9 a 10 vértebras 

fundidas em um único bloco (NETO, 2006). 

Segundo a Comissão de Coluna Vertebral (2011), 

existem várias estruturas na coluna vertebral que podem causar 

dor (ossos, articulações, ligamentos, músculos, medula 
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espinhal, nervos) e mais de 70 doenças que podem se 

manifestar com dor na coluna, como hérnias discais, 

hipercifose, hiperlordose, escoliose, infecções, tumores, 

traumas súbitos ou de repetição, contusões, luxações e 

fraturas, erros posturais e sobrecargas, inflamações localizadas 

ou sistêmicas. 

A coluna vertebral tem curvaturas fisiológicas, 

constituídas pela lordose cervical, cifose dorsal, lordose lombar 

e cifose sacrococcigea, fundamentais para o ortostatismo e 

marcha humana. São consideradas curvaturas patológicas com 

importância clínica a escoliose no plano frontal e a hipercifose 

no plano sagital (OLIVEIRA, 2011).  

A função do disco intervertebral é de amortecimento 

entre as vértebras, fazendo com que, entre as pequenas 

articulações e o disco, tenham mobilidade. Seu corpo 

anatômico, composto por um anel de fibras bastante resistentes 

na periferia e por um núcleo gelatinoso no seu interior, podendo 

sustentar pressões desempenhadas pelo peso do corpo e pelos 

movimentos e impactos que acorrem na coluna vertebral. 

Quando ocorre a degeneração do disco, este sustenta um 

processo de desidratação de seu núcleo, o que acarreta o 

agravo da consistência de amortecer, fazendo com que 

acometa a ruptura do anel de fibras da periferia e no 

deslocamento do núcleo para o interior do canal vertebral, 

assim comprimindo o nervo ciático, o que chamamos de hérnia 

de disco (BARROS, 2014). 

Os indivíduos que realizam esforços repetitivos, e que 

adotam posturas inadequadas podem ocasionar a instalação de 

desequilíbrios musculares e alterações da postura corporal, que 

por sua vez podem causar dor, sejam elas agudas ou crônicas, 
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nas estruturas do sistema músculo-esquelético 

(HOLDERBAUM et. al., 2002). 

O objetivo desta pesquisa é, através de uma revisão 

bibliográfica, definir as principais alterações da coluna vertebral 

e seus fatores predisponentes. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo caracteriza-se como descritivo, a partir de uma 

revisão de literatura. Constitui-se então na realização de 

pesquisas na internet por artigos científicos, livros e 

monografias sobre o tema abordado.  

As buscas foram feitas utilizando o Google Acadêmico, 

que direcionou a pesquisa para endereços eletrônicos 

científicos, em especial a Scielo. 

De forma quantitativa, as fontes de investigação estão 

expressas no esquema a seguir: 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2016 

 

Os descritores utilizadas na busca foram: Coluna 

vertebral, alterações da coluna vertebral e dor, com 

terminologia comum em português e espanhol. 

Referências

Livros (5) Artigos (24)
Monografias 

(1)



PRINCIPAIS ALTERAÇÔES DA COLUNA VERTEBRAL: REVISÃO 
BIBLIOGRÁFICA 

509 
 

Os critérios de inclusão para a pesquisa foram estudos 

sobre a anatômia da coluna vertebral e fisiopatologia das suas 

principais alterações. Foram exclusas as informações de sites 

que não eram considerados de caráter científico e artigos 

escritos antes de 1998.  

Logo em seguida, buscou-se estudar e compreender as 

principais alterações na coluna vertebral. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Segundo Salve (2003) a postura é um arranjo de partes 

do corpo humano, na qual se procura por meio de um equilíbrio 

estático e dinâmico manter a postura através do conjunto de 

sistema muscular e sistema esquelético. As possíveis 

alterações posturais podem ocorrer por fraqueza de uma cadeia 

muscular do sistema muscular ou por alterações no sistema 

esqueletico. 

A postura envolve uma relação dinâmica entre os 

segmentos corporais, a qual é causada pela ação dos músculos 

esqueléticos que acomoda-se aos estímulos recebidos. As 

principais alterações posturais na população são a hipercifose 

torácica, a escoliose tóraco-lombar e a hiperlordose lombar 

decorrentes da má postura (KENDALL, 2007; FERRIANI et al, 

2000). 

As diferenciações anormais anatômicas, já 

complementadas na espécie e na coluna vertebral, são mais 

uma vez alterados com a idade, hábitos, tipo de trabalho, 

e outros acometimentos. O desenvolvimento de cada ser 

humano, desde a época embrionária até a vida 

adulta, percorre por etapas distintas, recorrente de inúmeros 

fatores, desde os genéticos aos psicológicos, 
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fisiológicos, experiências físico-motoras e vícios posturais. 

Estes últimos podem cooperar negativamente para uma 

atitude final da postura do individuo, ocorrendo serias 

perturbações da coluna vertebral (CARNEIRO et al, 2005). 

De acordo com Braccialli e Vilarta (2000) para tentar 

diminuir a alta incidência de afecções posturais no adulto, é 

fundamental um trabalho de base ampla e que contribua de 

forma especial no plano preventivo e educacional, para 

proporcionar assim, diminuição desta sintomatologia. 

 

3.1 Alterações na coluna vertebral relacionadas a sua 

curvatura inadequada 

Hipercifose torácica é a alteração da curvatura torácica 

no plano sagital, em que a recomendação para o tratamento vai 

de acordo com sua medida angular. A cifose normal vai de 20 

a 50º quando analisada pelo método radiográfico de Cobb 

(TEIXEIRA; CARVALHO, 2007). 

De forma distinta, Dias e colaboradores (2006) afirmam 

que a hipercifose consiste em uma curva torácica cifótica 

considerada fisiológica quando é móvel e quando sua curvatura 

é comprimida em 20º e 40º. Não há, portanto, dados precisos 

quanto à amplitude da curva e o valor varia com relação a idade, 

ao sexo e a raça. Quando tal valor é excessivo e existem 

características estruturais em nível ósseo, a curvatura é 

considera patológica (DIAS et al, 2006). 

A etiologia da hipercifose pode ser por causas distintas 

como, defeitos congênitos, fraturas, infecções, doenças 

ósseas, doença de Scheuermann ou dorso curvo do 

adolescente. Várias são as causas da hipercifose, dentre elas 

deformidades intervertebrais, má formações dos corpos 

vertebrais, doenças sistêmicas (sistema esquelético e 
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muscular); ou adquiridas como traumas e tumores (JUSTO, 

2010). 

 
Fonte:http://www.fisioclinicarp.com.br/materias/2014/08/05/rpg-nas-

correcoes-posturais/ 

 

Na hiperlordose extrema, ocorre uma compressão na 

saída da raíz nervosa devido a redução entre o espaço do 

forame intervertebral por essa postura, causando fatores 

agravantes como irritação radicular ou uma radiculopatia franca 

com déficits sensoriomotores (JONES et al, 2014). 

A hiperlordose lombar tem um risco de ser 

subdiagnosticada, devido a maioria dos casos serem 

clinicamente silenciosos e por existir pouca literatura médica 

disponível, de acordo com outros desvios axiais. O exame físico 

executado e a confirmação radiológica obtém o ponto 

inicial  para o diagnóstico as diversas formas desta patologia e 

das situações que podem estar relacionadas (BARBOSA et al, 

2007). 
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Fonte: http://alunosonline.uol.com.br/biologia/hiperlordose.html 

 

A escoliose é caracterizada por um desvio lateral da linha 

média das costas com associação de uma rotação. Acomete de 

início nas regiões torácica e lombar e é provável controlar o 

avanço desse desvio. Quanto mais houver o desvio lateral, 

maior será a rotação da coluna. A escoliose pode ocasionar em 

espasmo das costas e possivelmente no comprometimento dos 

discos; pode haver necessidade de cirurgia em casos de 

curvaturas e rotação excessiva (WHITE, 1998). 

Esse desvio é causado por uma modificação localizada 

que dá origem a uma ruptura de equilíbrio raquidiano. O 

movimento de torção forma um dorso cavo e o faz ser 

visualizada como uma deformidade lateral (PERDRIOLLE, 

2006). 

http://alunosonline.uol.com.br/biologia/hiperlordose.html
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Fonte:http://clinicademassoterapiamaosquecuram.blogspot.com.br/

2015/08/escoliose-causas-sintomas-e-tratamento.html 

 

A lombalgia mecânico-postural, também denominada 

lombalgia inespecífica, representa, no entanto, grande parte 

das algias de coluna referidas pela população. Nela comumente 

ocorre um desequilíbrio entre a carga funcional, que seria o 

esforço requerido para atividades do trabalho e da vida diária, 

e a capacidade funcional, que é o potencial de execução para 

essas atividades (ANDRADE et al, 2005). 

Caraviello et al, (2005) explica que as dores lombares 

afetam cerca de 80% dos indivíduos em algum momento de sua 

vida, o que retrata um custo elevado no seu tratamento para o 

sistema de saúde e para a previdência social, pelo motivo do 

alto índice de afastamento devido estar desabilitada para o 

trabalho. 
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Fonte:http://www.hong.com.br/lombalgia-mitos-e-verdades/ 

 

3.2 Hérnia de disco 

A hérnia de disco é um processo onde causa a ruptura 

do anel fibroso, com subsequente deslocamento da massa 

central do disco nos espaços intervertebrais. É considerada 

uma patologia extremamente comum, que causa séria 

inabilidade em seus portadores. Estima-se que 2 a 3 % da 

população sejam acometidos desse processo, cuja prevalência 

é de 4,8% em homens e 2,5% em mulheres, acima de 35 anos. 

São fatores de risco, causas ambientais, posturais, 

desequilíbrios musculares e possivelmente, a influência 

genética (NEGRELL, 2001).  

Uma lesão no disco pode resultar em diferentes 

acometimentos no disco intervertebral. Podemos ter: uma 

protusão discal, na qual ele salienta-se para posteriormente 

sem ruptura do anel fibroso; o prolapso do disco, onde somente 

as fibras mais externas do anel fibroso retêm o núcleo; uma 

extrusão do disco, na qual o anel fibroso é perfurado e o 

material discal (parte do núcleo pulposo) move-se para dentro 

do espaço epidural; e um disco seqüestrado, onde ocorre uma 
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formação de fragmentos discais do anel fibroso e do núcleo 

pulposo fora do disco propriamente dito (NATALI, 2004).  

Essa herniação provoca dor se afetar alguma raiz 

nervosa ou saco tecal. O comprometimento neurológico pode 

ocorrer por compressão mecânica ou secundariamente ao 

processo inflamatório, com edema das estruturas nervosas. 

Embora seja mais freqüente na coluna lombar, pode ocorrer em 

qualquer local da coluna vertebral (CARLOS, 2012).  

 
Fonte: http://www.imgrum.net/tag/draevelinejaudy 

 

3.3 Espondilite, espondilose e espondilolistese 

A espondilte Anquilosante (EA) é uma afecção 

inflamatória osteoarticular crônica e sistêmica, e surge 

normalmente quando o indivíduo tem em média 20 ou 30 anos 

de vida. Essa doença acomete principalmente os sexo 

masculino (SOUZA, et al, 2008).  

A EA prejudica a qualidade de vida de quem a possui, 

provoca insuficiência física, social, financeira e psicológica. A 

princípio essa doença afeta o esqueleto axial (a articulação 
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sacroilíaca e coluna vertebral) e pode acometer também em até 

30% das articulações periféricas (SOUZA, et al, 2008). 

Uma outra alteração da coluna vertevral que merece 

destaque é a espondilose. Este é o termo utilizado para definir 

alterações degenerativas da coluna vertebral que pode 

ocasionar ossificação periférica (GUIMARAES, 2015). 

A espondilolistese é uma patologia determinada pela 

apresentação clínica de sinais de instabilidade a qual é indicada  

pelo deslizamento vertebral (BRUNELLI; MIRANDA; 2009). 

Essa afecção acomete com mais frequência a coluna lombar 

principalmente de L5 a S1. Isso explica a causa do surgimento 

da dores lombares serem mais comumentes, e também na 

região ciática (JASSI et al, 2010). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

A presente revisão bibliografica buscou pesquisar as 

principais alterações na coluna vertebral, onde identificaram-se 

diferentes patologias relacionadas a coluna vertebral. Foi 

observado que essas alterações ocasionam na maioria das 

vezes dor, a desorganização da postura corporal causam 

malefícios que afetam a qualidade de vida dos indivíduos. 

As principais alterações na coluna vertebral encontradas 

na população são a hipercifose torácica, a escoliose tóraco-

lombar, a hiperlordose lombar, hérnia discal e a lombalgia. 

Sugere-se a realização de novas pesquisa sobre a temática, 

com um acervo ainda maior da literatura, para maiores 

esclarecimentos das principais alterações da coluna vertebral. 

  



PRINCIPAIS ALTERAÇÔES DA COLUNA VERTEBRAL: REVISÃO 
BIBLIOGRÁFICA 

517 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ANDRADE, S. C. D.; ARAUJO, A. G. R. D.; VILAR, M. J. P. “Escola de 

Coluna”: Revisão Histórica e Sua Aplicação na Lombalgia Crônica. Rev Bras 

Reumatol, v. 45, p. 224-8, jul./ago, 2005. 

ANTÓNIO, O. Deformidades da Coluna no Adolescente. Nascer e Crescer, 

v. 20, n. 3, 2011. 

BARBOSA, J.; FILIPE, F.; ELSA, M.; SANCHO, J.; Hiperlordose Lombar. 
Rev da Soc Portuguesa de Med Física e de Reabilitação, v. 20, n. 2, 
2011. 
BARROS, N. Hérnia de Disco. Artmed, 2014. 

BRACCIALLI, L. M. P.; VILARTA, R. Aspectos a serem considerados na 

elaboração de programas de prevençõ e orientação de problemas posturais. 

Rev. Paul. Educ. Fís., São Paulo, v. 14, n. 2, p. 159-71, jul./dez. 2000. 

BRIGANÓ, J. U.; MACEDO, C. S. G. Análise da mobilidade lombar e 

influência da terapia manual e cinesioterapia na lombalgia. Semina: 

ciências biológicas e da saúde , Londrina, v. 26, n. 2, p. 75-82, jul-dez 

2005. 

BRUNELLI, P. R. L,; MIRANDA, M. A. L. Estabilização muscular lombo-

pélvica em pacientes com espondilolistese. IX Encontro Latino 

Americano de Iniciação Científica e V Encontro Latino Americano de Pós-

Graduação – Universidade do Vale do Paraíba 2009.Disponível em: 

http://www.inicepg.univap.br/cd/INIC_2005/epg/EPG4/EPG4-113_a.pdf. 

Acesso em 06/07/2016. 

CABREIRA, V. G. B. DOCPLAYER. Coluna Sociedade Brasileira de 

Reumatologia, 2015. Disponivel em: <http://docplayer.com.br/2911147-

Coluna-sociedade-brasileira-de-reumatologia.html>. Acesso em: 14 

Novembro 2016. 

CARAVIELLO, E. Z. et al. Avaliação da dor e função de pacientes com 
lombalgia tratados com um programa de Escola de Coluna. Acta fisiatr, v. 
12, n. 1, p. 11-04, 2005. 
CARLOS, E.P.F. Abordagem Fisioterapêutica no Tratamento da Hérnia de 
Disco, 2012. Disponível em: http://portalbiocursos.com.br/ 
ohs/data/docs/32/114__Abordagem_FisioterapYutica_no_Tratamento_da_
HYrnia_de_Disco.pdf Acesso em: 24 de julho de 2015 
CARNEIRO, J. A. O.; SOUSA, L. M.; MUNARO, H. L. R. Rev. Saúde.Com,  
v. 1, n. 2, p. 118-123, 2005. 



PRINCIPAIS ALTERAÇÔES DA COLUNA VERTEBRAL: REVISÃO 
BIBLIOGRÁFICA 

518 
 

DELLAROZA, M. S. G. et al. Caracterização da dor crônica e métodos 

analgésicos utilizados por idosos da comunidade. Rev. Assoc. Med. Bras., 

v. 54, n. 1, p. 36-41, 2008. 

DIAS, T. B.; MEIJA, D. P. Incidência de escoliose em crianças de 12 a 15 

anos em idade escolar. Pós-graduação em Fisioterapia em Reabilitação 

na Ortopedia e Traumatologia com ênfase em Terapia Manual – 

Faculdade Ávila,  2006. 

FERRIANNI; CANO; CANDIDO; Levantamento epidemiológico dos 
escolares portadores de escoliose da rede pública de ensino de 1º grau no 
município de Ribeirão Preto. Ver. Eletr Enfermagem; vol. 05; n. 28; 2000. 
GUIMARÂES, D.T. Dicionário de Termos Médicos e de Enfermagem. 
1ed. São Paulo: Rideel, 2015. 
JASSI, Fabrício José et al. Terapia manual no tratamento da espondilólise 

e espondilolistese: revisão de literatura. Fisioterapia e Pesquisa, v. 17, n. 

4, p. 366-371, 2010. 

JONES, R. et al. Sistema Nervoso. Elsevier Ltda, 2014. 

JUSTO, L. O. O método pilates como proposta de tratamento fisioterapêutico 

para pacientes com hipercifose. Pós graduação em fisioterapia traumato-

ortopédica e desportiva.Universidade do estremo sul catarinense –

UNESC. Criciúma, nov. 2010. 

KAIPPER, M. B. As alterações do sono e do limiar de dor no pré-operatório 

por lombalgia crônica, associadas com a qualidade de recuperação pós-

operatória. Diálogo canoas. n. 12, jan./jun. 2008. 

KENDALLl;  MCCREARY, M. M., ROMANI, W. A. Músculos: provas e 
funções. ed. 5ª São Paulo: Manole; 2007. 
KRELING, M. C. G. D.; CRUZ, D. D. A. L. M. D.; PIMENTA, C. A. D. M. 
Prevalência de dor crônica em adultos. Rev Bras Enferm, v. 59, n. 4, p. 509-
13, jul./ago. 2006. 
NATALI, L. H. Estudo comparativo do tratamento fisioterapêutico em 
hérnia discal lombar através de dois protocolos de terapia manual 
NEGRELLI, W. F. Hérnia discal:Procedimentos de tratamento. Acta Ortop. 
Bras. v9, n.4 , 2001. Monografia. Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 
Cascavel, 2004. 
NETO, A. R. R. SIMPCTO - Sistema Inteligente para Diagnóstico de 
Patologias da Coluna Vertebral. Pós graduação em engenharia em 
teleinformática. Universidade Federal do Cear. Fortaleza, abr. 2006. 
PERDRIOLLE, R.; A escoliose. Summus Editorial, 2006.  
POLITO, M. D.; NETO, D. A. M.; LIRA, V. A. Componentes da aptidão física 

e sua influência sobre a prevalência de lombalgia. Bras. Ci. e Mov, Brasilia, 

v. 11, n. 2, p. 35-40, 2003. 



PRINCIPAIS ALTERAÇÔES DA COLUNA VERTEBRAL: REVISÃO 
BIBLIOGRÁFICA 

519 
 

QUINTANILHA, A. Coluna Vertebral Segredos e Mistérios da Dor.  AGE, 

2002. 

SALVE, M. G. C.; BANKOFF, A. D. P. Postura corporal: um problema que 

aflige os trabalhadores. Rev. bras. saúde ocup.,  São Paulo ,  v. 28, n. 105-

106, p. 91-103,    2003 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0303-

76572003000100010&lng=en&nrm=iso>. access 

on  06  Jan.  2017.  http://dx.doi.org/10.1590/S0303-76572003000100010. 

SALVETT, M. D. G.; PIMENTA, C. A. D. M. Dor crônica e a crença de auto-
eficácia. Rev Esc Enferm USP, v. 41, n. 1, p. 135-40, 2007. 
TEIXEIRA, F. A.; CARVLHO, G. A.; Confiabilidade e validade das medidas 
da cifose torácica através do método flexicurva. Rev. bras. fisioter., São 
Carlos, v. 11, n. 3, p. 199-204, mai./jun. 2007.  
VASCONCELOS, J. T. S. Anatomia Aplicada e Biomecânica da Coluna 
Vertebral. In: JAMIL, N. Coluna Vertebral Conhecimentos Básicos.  
ETCétera, p. 17, 2004. 
WHITE, M. D. Exercício na água. Manole Ltda, 1998. 

SOUZA, Marcelo Cardoso de et al. Avaliação do equilíbrio funcional e 

qualidade de vida em pacientes com espondilite anquilosante. Revista 

Brasileira de Reumatologia, 2008.  



OLHAR DO IDOSO INSTITUCIONALIZADO PARA O ATENDIMENTO 
FISIOTERAPEUTICO 

520 
 

CAPÍTULO 30 

OLHAR DO IDOSO INSTITUCIONALIZADO PARA O 
ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO 

 
Warner Jefferson GONÇALVES1 

Mikaelle de Sousa de ABREU 2 
Laura de Sousa Gomes VELOSO3 

 Haydêe Cassé da SILVA4 

¹Graduando do curso de Fisioterapia, Faculdade Internacional da Paraíba; 2 Graduanda do 
curso de Fisioterapia, Faculdade Internacional da Paraiba; 3 Mestranda, Universidade Federal 

da Paraíba; 4Orientadora/professora, Faculdade Internacional da Paraíba. 
warnerjeferson@hotmail.com 

 

RESUMO: Objetivou-se relatar as experiências e as histórias 
das vivências fisioterapêuticas de algumas pessoas idosas 
institucionalizadas. Utilizou-se a técnica de história oral com 
abordagem qualitativa de análise dos dados. A amostra foi 
composta por cinco pessoas idosas institucionalizadas 
selecionadas na Associação Promocional do Ancião. Os dados 
foram coletados a partir do roteiro de entrevista e caderno de 
campo. A pessoa idosa foi abordada conforme a indicação por 
responsáveis da instituição. Após os esclarecimentos a cerca 
dos procedimentos, os voluntários assinaram o termo de 
consentimento livre e esclarecido, conforme resolução 466/12 
do Conselho Nacional de Saúde, sendo individualmente 
interrogados com todas as falas gravadas. A tarefa do indivíduo 
foi responder aos questionamentos como bem entendesse, de 
acordo com a sua percepção. A partir do processo de análise 
dos dados, construíram-se quatro categorias: (1) o sentimento 
de abandono e saudade; (2) a fé e a conformidade no 
enfrentamento do envelhecer; (3) a importância da relação do 
terapeuta com o paciente; (4) a contribuição da vivência 
fisioterapêutica na história de vida. Observou-se que alguns 
sentimentos vivenciados pela pessoa idosa, como o sofrimento, 
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a tristeza e a solidão, estão presentes de forma oculta no 
processo de envelhecimento. Percebeu-se a confiança que a 
pessoa idosa deposita no tratamento fisioterapêutico e o quanto 
a relação com o terapeuta auxilia na sua melhora.  
Palavras-chaves: Fisioterapia. Serviços de saúde para idosos. 
Saúde do idoso institucionalizado. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento é considerado como um processo 

individual, que se torna irreversível, universal, não patológico, 

onde ocorre uma danificação do organismo, podendo 

incapacitar a pessoa idosa a desenvolver algumas atividades.  

Devido a sua dependência, abandono e até mesmo por 

outros elementos, algumas pessoas idosas acabam sendo 

internados em instituições de longa permanência, tendo como 

consequência o afastamento de seu espaço familiar em que 

viveram e se dedicaram por muito tempo. Tornam-se membros 

de uma nova sociedade, passando a conviver com pessoas 

desconhecidas e a adaptar-se e submeter-se a normas e 

regulamentos (TIER; FONTANA, 2004; OLIVEIRA et al., 2006)  

A pessoa idosa institucionalizada constitui, quase 

sempre, um grupo privado de seus projetos, pois se encontra 

afastado da família, da casa, dos amigos, das relações nas 

quais sua história de vida foi construída. Na maioria das vezes, 

as pessoas idosas são institucionalizadas contra sua própria 

vontade. Em função disso as instituições devem dotar de uma 

equipe multidisciplinar, responsável por atividades assistenciais 

completas que evitem a perda da autonomia, proporcionar 

amparo e integridade, oferecendo total segurança, assistência 

necessária para garantir o bem estar e a qualidade de vida 
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destas pessoas idosas (PAES, 2007; PESTANA; SANTOS, 

2008). 

A fisioterapia durante os seus atendimentos utiliza o 

toque para a realização dos exercícios, transmitindo muito mais 

que simples movimento. O envolvimento emocional do tato é 

um meio de se aproximar do isolado da pessoa idosa e 

comunicar lhe amor, confiança, afeto e calor humano, uma vez 

que se apresenta desamparado e vulnerável em razão de suas 

deficiências. A fisioterapia pode lhe proporcionar alívio, 

entendendo a pessoa idosa como um indivíduo biopsicossocial 

no seu ambiente. A fisioterapia em si tem como objetivo 

principal a independência da pessoa idosa para as tarefas 

básicas de atividade de vida diária, garantindo a melhoria da 

mobilidade e favorecendo uma qualidade de vida satisfatória 

(BIASOLI, 2007; BISPO; LOPES, 2010). 

O deslocamento do seu próprio lar para uma ILPI é 

sempre um grande desafio para as pessoas idosas, pois eles 

se deparam com uma transformação muitas vezes radical do 

seu estilo de vida, sendo desviado de todo seu projeto 

existencial. Muitas pessoas idosas encaram o processo de 

institucionalização como perda de liberdade, abandono pelos 

filhos, aproximação da morte, além da ansiedade quanto à 

condução do tratamento pela equipe (FREIRE JÚNIOR; 

TAVARES, 2005). 

Pesquisar a velhice em instituição de longa permanência 

é frequentemente uma tentativa de aproximação de uma 

experiência que compreende, pelo menos, dois aspectos 

distintos, como as imagens negativas, representadas pelo 

aspecto comovente da solidão e depressão da pessoa idosa, e 

as positivas, nas quais a pessoa idosa é visto como sábio, 
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ditoso, entre outras qualidades, passando para nós um relato 

de vida com trocas de experiências (BISPO; LOPES, 2010). 

Neste sentido, é importante entender a historia de vida 

de uma pessoa idosa institucionalizada dentro dos processos 

de atendimento fisioterapêuticos, pois as vivências percebidas 

por eles podem encaminhar para a compreensão da 

significância das relações entre terapeuta e o seu paciente. 

A vida que emerge de uma biografia ultrapassa o caráter 

individual do que é transmitido e se insere na interpretação que 

terá no coletivo, parece assemelhar-se a vida do grupo. Por 

isso, ao compreender o significado do tratamento 

fisioterapêutico na vida de pessoa idosas institucionalizados é 

possível promover a valorização das relações terapeuta-

paciente, percebendo uma história construída na interação 

entre indivíduos. Partindo dessa premissa, surgiu o 

questionamento: Como as vivências fisioterapêuticas 

realizadas na instituição de longa permanência participam da 

história de vida da pessoa idosa? 

Em meio a esse cenário e a reflexão sobre a questão 

norteadora citada anteriormente, surgiu a formulação deste 

estudo cujo objetivo foi relatar as experiências e as histórias das 

vivências fisioterapêuticas de algumas pessoas idosas 

institucionalizadas. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tratou-se em uma pesquisa do tipo observacional 

retrospectivo, que utilizou a técnica de história oral com 

abordagem qualitativa de análise dos dados. A partir dos 

critérios de inclusão e exclusão, a amostra foi composta por 

cinco pessoas idosas institucionalizadas, selecionados na 
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Associação Promocional do Ancião (ASPAN), localizado no 

bairro Cristo Redentor no município de João Pessoa/PB, por ser 

uma instituição de longa permanência filantrópica de grande 

porte. Na abordagem do método oral de vida, este quantitativo 

representa a interpretação coletiva, assemelhando-se a vida de 

um grupo, como proposto para o estudo. 

Como critério de inclusão foi considerado: não possuir 

diagnóstico de Alzhemeir, capacidade de compreensão e fala 

preservada, maior tempo de realização de tratamento 

fisioterapêutico, maior tempo de residente em uma instituição 

de longa permanência, disponibilidade e voluntariedade para 

participar da pesquisa. Estes critérios se justificam, pois 

seleciona a pessoa idosa que pode ter vivenciado um maior 

quantitativo de vivências em tratamento fisioterapêutico. Desta 

forma, foram excluídas as pessoas idosas de baixa 

compreensão, assim como, as que não recebem a assistência 

fisioterapêutica ou nunca participou de atividades com a 

fisioterapia. 

Os dados foram coletados a partir do roteiro de entrevista 

previamente elaborado contendo os questionamentos de 

interesse da pesquisa, conforme consta em apêndice B: (1) 

identificação dos dados sociodemográficos (idade, gênero, data 

de admissão na ILPI) e, (2) perguntas norteadoras direcionadas 

a temática estudada.  

Especificamente foi interrogado: (1) Para o (a) Sr. (a), 

como é viver nessa fase da vida?; (2) Como o(a) Sr.(a) se sente 

nesta instituição/lugar?; (3) Fale para mim qual é sua visão em 

relação à fisioterapia; (4) Qual a importância da relação 

terapeuta x paciente no Tratamento Fisioterapêutico para a 

melhora da saúde física e emocional?; (5) Qual é o motivo que 

o leva a participar de um tratamento fisioterapêutico?; (6) Como 
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a fisioterapia participa ou participou de sua história nesta 

instituição/lugar?; (7) Conte-me um momento vivenciado com 

um fisioterapeuta que lhe marcou significativamente. Neste 

momento, o pesquisador fez uso de um caderno de campo, 

para registrar as impressões sobre o contato com os 

colaboradores, bem como as dificuldades encontradas durante 

o percurso para a produção do material empírico. 

A pessoa idosa foi abordada conforme a indicação por 

profissionais e/ou responsáveis da instituição de longa 

permanência, como diretores, enfermeiros, fisioterapeuta, 

dentre outros. Após os esclarecimentos a cerca dos 

procedimentos e da voluntariedade, autonomia, beneficência, 

não maleficência na participação, os voluntários assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice A), de 

acordo com a resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), que defende a pesquisa envolvendo seres 

humanos. 

Em seguida, os participantes individualmente foram 

interrogados a partir do roteiro de entrevista, sendo todas as 

falas gravadas (entrevistador e entrevistado), utilizando um 

gravador portátil. O tempo de duração da entrevista ocorreu de 

acordo com o participante, pois, as perguntas levaram ao 

resgate de lembranças e vivências. A tarefa do indivíduo, 

portanto, foi responder aos questionamentos como bem 

entendesse, de acordo com a sua percepção. 

A coleta dos dados ocorreu em outubro de 2013, após a 

liberação de comitê de ética e pesquisa (CEP) da FCMPB em 

certidão emitida número 034/2013, identificado na plataforma 

Brasil com o número de certificado de apresentação para 

apreciação ética (CAAE) 19375113.0.0000.5178, conforme 



OLHAR DO IDOSO INSTITUCIONALIZADO PARA O ATENDIMENTO 
FISIOTERAPEUTICO 

526 
 

rege a legislação da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa 

(CONEP). 

Em ato contínuo procedeu-se com a análise qualitativa 

dos dados através do método de análise para uma história oral 

de vida se enquadra em momentos: transcrição, textualização, 

transcriação, conferencia e autorização. Quando houver a 

passagem literal dos dados gravados falados pelo sujeito para 

a forma escrita, inicia-se o processo de transcrição dos dados. 

 Em seguida, o pesquisador translitera a fala do 

colaborador, num processo dialógico e textual, de forma fluida 

e na primeira pessoa, como um processo de textualização. Para 

transcriar, o pesquisador inclui através de linguagem “quase 

literária” as emoções, o choro, a ironia, os silêncios ocorridos 

durante o discurso do sujeito. Posteriormente, o pesquisador 

levará o texto produzido (transcrito, transcriado e textualizado) 

para ser lido e aprovado pelo sujeito de pesquisa, momento em 

que há a conferencia dos dados e autorização para divulgação 

das narrativas (MEIHY; HOLANDA, 2010). 

O primeiro passo foi escolher a Associação Promocional 

do Ancião (ASPAN) como cenário da pesquisa, onde se 

identificou a colônia, ou seja, pessoas com características 

predominantes para participarem da entrevista. Para definição 

da colônia e da rede, observou-se a quantidade de pessoas 

idosas, que tinham a capacidade de responder o questionário, 

perfazendo um total de cinco pessoas idosas, com os quais 

foram feitos os contatos individuais, visando sua possível 

colaboração, ou seja, eles foram abordados pessoalmente pelo 

pesquisador durante o seu horário disponível, quando foram 

explicados os objetivos da pesquisa, bem como a função do 

entrevistado e do entrevistador. 
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Após as entrevistas, seguiu-se com as etapas chamadas 

de pós-entrevistas que foi composta pelas seguintes fases: 

transcrição absoluta do material gravado, textualização, 

identificação do tom vital, transcriação, conferência e 

autorização para utilizar em produções científicas, bem como, 

a análise do material empírico produzido com sua eventual 

publicação. Salienta-se que para garantir o sigilo e anonimato 

dos atores envolvidos no cenário de pesquisa foi atribuído, de 

forma aleatória, nomes de flores para os colaboradores em 

substituição de seus nomes próprios, e, o nome de árvores, 

quando o colaborador referia alguém com o nome próprio. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir do processo de análise dos dados, mediante a 

leitura das entrevistas e das anotações em diário de campo, 

construíram-se quatro categorias que deram sentido ao 

significado que as pessoas idosas atribuíram ao 

envelhecimento em uma ILPI e à relação na vivencia 

terapêutica percebida pela amostra, a saber: (1) o sentimento 

de abandono e saudade; (2) a fé e a conformidade no 

enfrentamento do envelhecer em uma ILPI; (3) a importância da 

relação do terapeuta com o paciente; (4) a contribuição da 

vivência fisioterapêutica na história de vida. 

 

3.1 O SENTIMENTO DE ABANDONO E SAUDADE 

 

O abandono na velhice é um sentimento de tristeza e 

solidão, provocado por circunstâncias relativas às perdas, as 

quais se refletem basicamente em deficiências funcionais do 

organismo e na fragilidade das relações afetivas e sociais, que, 
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por sua vez, conduzem a um distanciamento social (HERÉDIA; 

CORTELLETTI; CASARA, 2005). 

Este estudo encontrou uma amostra que percebia a 

situação de abandono atrelado saudade, originando 

sentimentos de tristeza e solidão, onde passa a sentir-se 

desamparado e desvalorizado pela própria família. Ao observar 

as falas a seguir, pode-se dizer que as condições de fragilidade 

e o esfriamento dos vínculos afetivos podem provocar o 

sentimento de abandono e saudade.  

 
[...] Só não me sinto feliz porque estou longe da 
minha família, se eu estivesse por perto seria bem 
melhor. Tem dias que eu fico deprimida, tem dias 
que eu quero gritar com saudades deles [...]. 
(Hortência) 

 
[...] Tenho 6 filhos, 3 homens e 3 mulheres, eles 
são maravilhosos para mim. Além desses 6 filhos 
Deus me presenteou com 3 genros e 3 noras, que 
também são meus filhos. Eles gostam de mim, e 
estou aqui na ASPAN porque pedi para vir (olhar 
distante, reflexivo). Minha família é abençoada e 
eu sou apaixonado por eles, agora mesmo estou 
sofrendo com saudades, pois eles estão muito 
longe, penso muito neles e no dia que eles vão vir 
me visitar que é em dezembro, enquanto isso fico 
só esperando (lágrimas nos olhos). (Rosa 
amarela) 

 
[...] Perdi os meus pais muito cedo [...] Minha 
família é muito grande, de primos (olhar distante). 
Tenho um sobrinho que vem sempre me visitar [...] 
De vez em quando ele me leva para passar o dia 
lá, ele sempre me ajuda [...] Em todo lugar tem seu 
lado bom e seu lado ruim, até mesmo em casa 
com os pais [...](Orquídea) 
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Neste estudo, embora o vínculo familiar perpassasse a noção 

de laços sanguíneos para dar lugar aos afetivos, a saudade foi 

evocada, remetendo ao laço longínquo consanguíneo, como se 

denota na fala a seguir: 

 
[...] Eu trabalhava em casa de família onde a 
patroa era muito boa. [...] Infelizmente ela foi morar 
em um apartamento e não deu para me levar, 
trazendo-me para este lugar. Demorei um pouco 
para me acostumar. [...] sempre me visitava e 
sempre trazia roupas, calçados, perfumes, e tudo 
o que eu precisava. Mas o que eu gostava mesmo 
era da sua visita, da sua presença 
(lágrimas).(Margarida) 

 

 Pode-se dizer que a desesperança e abandono estão 

relacionados ao sentimento de fracasso, considerando-se que 

na velhice o fracasso ocorre com maior frequência do que na 

juventude. Com o avançar da idade, existe uma progressiva 

perda de recursos físicos, mentais e sociais, que conduzem a 

sentimentos de desamparo. A velhice, muitas vezes, 

caracteriza-se por sentimentos de impotência e fragilidade 

(DAVIM et al.; 2004; OLIVEIRA et al., 2006). 

Ao estudarmos o envelhecimento, a abordagem familiar 

é de fundamental importância para compreender como o 

fenômeno acontece e influencia este grupo específico. É na 

família que a pessoa idosa tem o seu mais efetivo meio de 

sustentação e pertencimento, em que o apoio afetivo e de 

saúde se faz necessário e pertinente. Quando a família está 

impossibilitada de prestar assistência, a pessoa idosa fica 

exposta a situações de morbidade significativa sob vários 

aspectos tanto físicos como psíquicos ou sociais (MAZZA; 

LEFÊVRE, 2005). 
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Quando uma família procura um local para um de seus 

membros morar, como a pessoa idosa, esta família busca, entre 

outras demandas, um ambiente que ofereça cuidados, 

companhia, além de ser um espaço de convivência e 

socialização entre os moradores. Considerando a família como 

fonte de cuidado, optar pela institucionalização de um de seus 

membros neste caso, a pessoa idosa, a decisão, a priori, 

reveste-se de uma intenção que visa proporcionar melhores 

condições de vida, de cuidado e de conforto, mais qualificadas 

que aquelas que a família pode oferecer (PERLINI; LEITE; 

FURINI, 2007; SOARES; SACCHELLI, 2008). 

Um estudo realizado por Carvalho e Dias (2011), 

observou, dentre outros variáveis, os sentimentos de falta de 

companhia, incompreensão, abandono e isolamento em 120 

pessoas idosas institucionalizadas para avaliar a adaptação da 

pessoa idosa à instituição. Eles verificaram que as pessoas 

idosas se sentem pouco isoladas e abandonadas, tendo em 

conta o valor médio obtido (M=12,63; Dp=3,94) que se encontra 

acima do valor mediano de 10, considerando neste caso que 

quanto maior for o valor obtido, maior é a ausência de 

sentimentos de isolamento e abandono. 

 

3.2 A FÉ E A CONFORMIDADE NO ENFRENTAMENTO DO 

ENVELHECER EM UMA ILPI 

 

Nesta categoria agruparam-se os depoimentos que 

expressaram os sentimentos vivenciados pelas pessoas idosas 

perante o processo de envelhecimento. A análise dos dados os 

remeteu à presença da religiosidade como enfrentamento das 

limitações físicas, demonstrando a fé como enfrentamento da 

velhice. Como podemos notar nas falas a seguir: 
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[...] Com tranquilidade e conformidade vivemos 
bem, a pessoa tendo paciência vive melhor, quem 
não tem se desespera e é pior [...] a gente tendo 
um pouco de compreensão e fé a gente termina 
gostando e assim, vou vivendo [...] (Rosa amarela)  

[...] É muito difícil viver nessa fase da vida 
(cabisbaixa), mas não podemos baixar a cabeça, 
pois enquanto há vida, há esperança.Eu procuro 
me ajudar, para viver bem, pois infelizmente esse 
é o meu lar [...] (Rosa champanhe) 

 O indivíduo é concomitantemente produtor e produto de 

uma sociedade e de sua cultura. Portanto, por estar em uma 

fase marcada por grandes transformações psicológicas, físicas 

e sociais, a pessoa idosa deve ter consciência de si enquanto 

ser finito, que inevitavelmente envelhece. Somente assim 

poderá vivenciar sua velhice com tranquilidade (ESPITIA; 

MARTINS, 2006; OLIVEIRA et al., 2006). 

Para tanto, a dimensão espiritual se traduz em uma das 

necessidades essenciais do ser humano; é reencontrar na sua 

própria essência, uma explicação para sua existência e um 

sentido para a vida. O ser humano é essencialmente um ser de 

necessidades que devem ser satisfeitas. Um ser histórico, 

individual e coletivo, construtor de relações sociais, dotado de 

sacralidade, porque é um sujeito de direitos e deveres 

inalienáveis (JESUS-SILVA; MAUÉS, 2013).  

O segundo modelo de fé consiste da superação da 

incerteza pela vontade, denominada de fé existencial. Neste 

modelo, a incerteza aparece aqui como um elemento essencial 

da fé, na medida em que torna o ato de crer uma decisão 

existencialmente séria e eticamente carregada. O terceiro 

modelo de fé, denominada de fé paradoxal, é aquela no qual o 

indivíduo não tem fé, mas decide confessá-la e vive-la em uma 
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luta para crer. Na fé paradoxal o conteúdo da fé, de fato, não é 

crido, mas permanece sendo buscado e confessado, de modo 

franca e irracional (ROWIE, 2011). 

Uma das questões que se levanta quando pensamos na 

institucionalização da pessoa idosa é a adaptação. A 

institucionalização da pessoa idosa implica um processo de 

adaptação e, visto que essa capacidade vai diminuindo com a 

idade, concluímos, portanto, que as probabilidades de 

desajustamentos são cada vez maiores. Quanto maior o tempo 

de institucionalização, maior a debilidade da pessoa idosa, uma 

vez que a institucionalização promove o isolamento social e a 

inatividade física (CARVALHO; DIAS, 2011). 

Considerando a ILPI, para que a integração da pessoa 

idosa seja positiva é necessário considerar as relações que ele 

estabelece com ele mesmo, com os outros moradores e com os 

funcionários/cuidadores. É igualmente importante, para a 

integração da pessoa idosa na instituição, fomentar as relações 

com o exterior, com a família e os amigos. É importante que a 

pessoa idosa saiba que se preocupam com ele e desenvolver 

relações que evitem o isolamento social e a solidão da pessoa 

idosa (FREITAS; NORONHA, 2010; CARVALHO; DIAS, 2011). 

 

3.3 A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO DO TERAPEUTA COM O 

PACIENTE 

 

Salienta-se a importância do laço afetivo e do respeito 

entre paciente e fisioterapeuta, pois uma relação regada de 

carinho e atenção podem consideravelmente influenciar no 

tratamento. As pessoas idosas expressaram felicidade ao ser 

bem tratado, respeitado, acolhido e ouvido, o que parece refletir 

de forma positiva no bem estar físico e emocional. Observa-se 
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que o motivo que os leva a participarem da fisioterapia é a 

busca da recuperação das capacidades físicas. Além disso, a 

possibilidade de dialogar e manter a relação de amizade com o 

fisioterapeuta faz com que as pessoas idosas expressem que 

alcançaram resultados favoráveis na saúde física (RIBEIRO et 

al., 2007). 

 
[...] Eu me sinto bem, esqueço até as minhas 
tristezas, e tenho bom relacionamento com esse 
profissional que me ajuda tanto, diminuindo 
minhas dores e me ajudando a caminhar [...]. 
(Margarida) 
 
[...] Acho importante a relação do terapeuta com 
os pacientes, para mim se torna até uma relação 
familiar, porque vocês com muito amor passam 
confiança e esperança de dias melhores[...] Acho 
de fundamental importância á relação do terapeuta 
com paciente, por experiência própria. Quando 
comecei a me tratar com PINHEIRO e CAJUEIRO, 
que foram as minhas primeiras fisioterapeutas, 
elas se tornaram grande amigas e com esse afeto 
me sentia muito feliz. É muito importante essa 
relação, levanta meu astral, minha autoestima. 
Fico feliz quando estou com elas, é como você, 
fico feliz quando estou conversando com você! 
(Rosa Champanhe) 

 

3.4 A CONTRIBUIÇÃO DA VIVÊNCIA FISIOTERAPÊUTICA 

NA HISTÓRIA DE VIDA 

 

Nesta última categoria, reuniram-se os relatos que 

denotam a contribuição do tratamento fisioterapêutico e da 

relação terapeuta-paciente na história de vida diante da 

percepção das pessoas idosas da amostra. Caracterizando um 
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grupo que percebe uma relação positiva que marca suas vidas 

na saúde física quanto emocional. 

 

[...] Em relação à fisioterapia para mim e para os 
pessoa idosas é muito importante, principalmente 
para nós que temos uma vida sedentária, que não 
realizamos muito movimento, causando assim 
dores [...] foi com ela que eu aprendi a fazer 
exercícios para minha saúde, a respirar correto, 
por isso eu digo que a fisioterapia participa da 
minha historia de vida aqui neste lugar. Todos os 
fisioterapeutas que entram aqui nessa Instituição 
nos marcam, fazemos amizades e isso é muito 
bom! [...] (Rosa Champanhe) 
 
[...] A fisioterapia eu diria que é de extrema 
importância para minha saúde física e emocional, 
com ajuda da fisioterapeuta eu me sinto bem [...] 
Por isso eu digo que a fisioterapia participa da 
minha história neste lugar, me ajudando para 
andar e não sentir dores, também traz coisas boas 
[...] Agradeço a vocês que tantas vezes 
conversaram comigo, trazendo esperanças de 
dias melhores, que é uma coisa muito boa para 
mim [...] (Margarida) 

 

Percebe-se pelas narrativas a importância do laço afetivo 

e do carinho entre paciente e fisioterapeuta e o quanto um gesto 

de carinho e atenção pode influenciar significativamente no 

tratamento fisioterapêutico. As pessoas idosas expressam 

felicidade ao ser bem tratado, acolhido e ouvido, o que parece 

refletir de forma positiva no bem-estar físico e emocional. 

Ressaltamos que o motivo que os leva a participarem da 

fisioterapia não é só a busca da recuperação das capacidades 

físicas, além disso, a possibilidade de dialogar e manter a 

relação de amizade com o fisioterapeuta faz com que as 
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pessoas idosas expressem que obtiveram resultados na sua 

saúde física. 

A percepção do sujeito sobre a fisioterapia se 

fundamenta na consciência que as pessoas idosas passam a 

ter a respeito dela por meio de suas próprias vivências com as 

mudanças positivas sentidas na evolução clínica. Eles 

percebem a importância do tratamento fisioterapêutico olhando-

o como possibilidade de viver melhor e com qualidade 

(BALSEIRO, 2011). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Os recursos utilizados pela fisioterapia tem considerável 

contribuição para prevenir e tratar o distúrbio cinético funcionais 

em pessoas idosas. Quando se trata de uma população 

especifica como a pessoa idosa institucionalizada, a 

fisioterapia, além de encontrar-se pronta para contribuir nos 

distúrbio cinético funcional, pode ainda, participar da história de 

vida de pessoas destituídas da liberdade outrora desfrutada. 

Vale lembrar que o objetivo deste estudo foi resgatar as 

experiências percebidas e vividas por pessoas idosas 

institucionalizadas, através da narrativa a partir do 

relacionamento com a fisioterapia. Desta forma, percebeu-se a 

verdadeira confiança que depositavam no tratamento 

fisioterapêutico e o quanto a relação com o terapeuta contribuiu 

com sua saúde física, mental, emocional e espiritual da pessoa 

idosa institucionalizada. Os relatos demonstraram que a relação 

de amizade e o carinho entre as partes aprimoram a confiança 

e a disposição de pessoas idosas institucionalizadas, marcando 

suas histórias. Observou-se que alguns sentimentos 

vivenciados pelas pessoas idosas institucionalizadas, como o 
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sofrimento, a dor física e emocional, a tristeza e a solidão, estão 

presentes de forma oculta no processo de envelhecimento, 

ancorados nos sentimentos de fé, renúncia e aceitação como 

forma de suporte e enfretamento destes sentimentos.  

Por tudo isso, não se pode esquecer de que, mesmo 

diante das dificuldades impostas pela sociedade, pelo poder 

econômico e pelo envelhecimento, eles são seres humanos 

supremos, guiados pelo amor, solidariedade, necessitando de 

atenção, amizade e respeito. Apesar de apresentarem, em sua 

maioria, uma história cercada de limitações, eles encontraram 

satisfações ao superarem as dificuldades e os obstáculos 

impostos. Eles não ignoraram seus problemas e sofrimentos, 

ao contrário, os encarou com certa naturalidade e os 

enfrentaram de forma alegre, otimista e com muita fé. Isto 

promove uma lição de vida e leva a refletir pela busca desta 

força para também superar as próprias dificuldades. 

Este estudo contribuiu para denotar a relevância do 

tratamento fisioterapêutico em pessoas idosas 

institucionalizadas como participantes do processo histórico de 

suas vidas. Entretanto, sugere estudos futuros comparativos 

com outros profissionais para denotar como se comporta a 

percepção da pessoa idosa institucionalizada no 

relacionamento com outras áreas. 
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RESUMO: A gestação e lactação constitui um período critico 
para o neurodesenvolvimento, podendo ser afetado tanto pelo 
fator dietético quanto pelo estresse oxidativo, ocasionando 
alterações metabólicas, fisiológica e de comportamento, 
podendo perdurar até a vida adulta. O consumo de nutrientes 
essenciais durante este período parece contribuir para uma 
programação adequada do sistema nervoso da prole. Dentre 
esses nutrientes estão os ácidos graxos dietéticos e compostos 
antioxidantes, evidência cientifica demonstram o seu 
envolvimento na regulação das emoções, atividade exploratória 
e nas funções cognitivas em animais e humanos, além de 
influenciar as propriedades biofísicas das membranas 
neuronais. Sendo assim, objetivou-se com essa revisão 
compilar dados relacionados ao impacto do consumo materno 
dos ácidos graxos essenciais e compostos antioxidantes sobre 
parâmetros de ansiedade, memoria e aprendizado na prole.  
Palavras-chave: Neurogenese; Lipídios dietéticos e 

compostos antioxidantes; Ansiedade, memória e aprendizado. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A nutrição exerce papel primordial em todas as fases do 

desenvolvimento funcional do ser vivo, desde o período 

intrauterino até o envelhecimento. Para que possa ocorrer de 

forma satisfatória, se faz necessário durante todos os ciclos da 

vida uma ingesta adequada (qualidade e quantidade) de 

nutrientes essenciais, tanto para gênese, quanto para 

manutenção de todo o sistema orgânico.  

Muitas evidências experimentais têm demostrado a relação 

da deficiência de nutrientes essenciais durante o período crítico 

de desenvolvimento com alterações metabólicas, fisiológica e 

de comportamento, podendo perdurar até a vida adulta 

(PARIZZI, FONSECA, 2010; BOURRE, 2006; MOURA et al., 

2002). De modo que a ingestão de lipídios e compostos 

antioxidantes se faz importante para a ocorrência adequada dos 

processos fisiológicos envolvidos na neurogênese (MAKRIDS; 

GIBSON, 2000). 

 Alguns estudos tem mostrado que durante o período 

gestacional há a ocorrência de um acentuado estresse oxidativo 

placentário. As espécies reativas de oxigênio (EROs) são 

capazes de danificar estruturas das membranas celulares em 

diversos tecidos, inclusive nas membranas cerebrais, 

inviabilizando-as de desempenharem papel funcional e 

estrutural no processe de morfogênese. Além de elevar a 

peroxidação lipídica no tecido cerebral essas EROs podem 

ainda oxidar os ácidos graxos polinssaturados, a exemplo do 

ácido docosahexaenóico (DHA), , que desempenha papel 

essencial frente aos circuiros neurais responsáveis pela 

percepção dos sentidos e a coordenação dos sistemas motores 
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e cognitivos (BRADBURY, 2011; BOURRE, 2004; MACIEL, 

2007). 

 Partindo do pressuposto de  que tanto os lipídios 

dietéticos quanto os compostos antioxindantes podem atuar 

sobre as funções morfológicas e fisiológicas do cérebro, e que 

durante a gestação/lactação existe a possibilidade de 

modulação do organismo da prole, buscou-se com esse estudo 

compilar dados sobre o impacto dos ácidos graxos e compostos 

antioxidantes sobre parâmetros de ansiedade, mémoria e 

aprendizagem.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente artigo consiste em uma revisão da literatura 

científica referente sobre o impacto dos ácidos graxos e 

compostos antioxidantes sobre parâmetros de ansiedade, 

comportamento e memoria. Foram pesquisados artigos 

científicos originais e de revisão escritos em língua portuguesa 

e inglesa. As bases de dados acessadas foram as disponíveis 

no portal de periódicos da CAPES 

(www.periodicos.capes.gov.br) e os termos descritores 

utilizados na busca foram: neurogênese, estresse oxidativo, 

lipídios, antioxidantes, ansiedade, memória e aprendizado. 

Após o levantamento bibliográfico, realizou-se uma leitura 

exploratória do material encontrado e em seguida efetuou-se a 

leitura seletiva, a qual permitiu determinar informações 

relevantes de interesse desta pesquisa. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

IMPACTO DA NUTRIÇÃO MATERNA SOBRE O 

DESENVOLVIMENTO DO SNC, ANSIEDADE, MEMÓRIA E 

APRENDIZADO DA PROLE 

 

O desenvolvimento do Sistema nervoso Central (SNC) 

tem início na fase intrauterina perpassando até os primeiros 

anos de vida. A gênese do cérebro se dá de acordo com uma 

sequencia temporal e geneticamente programada, sendo 

constituído essencialmente por dois grupos de células, as gliais 

e os neurônios, sendo ambos os grupos celulares provenientes 

de uma mesma origem celular conhecida como camada 

germinal. O primeiro grupo celular é responsável pelo 

arcabouço de sustentação, nutrição e metabolismo do órgão, 

estando o segundo correlacionado a transmissão e 

processamento das informações codificadas através de 

impulsos elétricos (GOMES; TORTELLI; DINIZ, 2013 

ALEXEEV; LÖNNERDAL; GRIFFIN, 2015).  

Durante o período critico do desenvolvimento ocorre 

intensa atividade de proliferação celular, sendo esta dividida em 

duas fases, a primeira correspondente ao período de 

proliferação neuronal máxima e a segunda correspondente à 

proliferação glial máxima. Neste período ocorrem ainda eventos 

de migração e diferenciação celular contribuindo com a 

estruturação e arquitetura definitiva do córtex cerebral, além de 

mielogênese, formação das sinapses, síntese e liberação de 

neurotransmissores, de modo que, a privação ou oferta 

inadequada de nutrientes durante esta fase da vida poderá 

ocasionar danos ao sistema, alterando sua estrutura anatômica 
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e fisiológica, além de comprometer sua plasticidade 

(CLANDININ, 1999; KUS; MANCINI-FILHO, 2010).  

As membranas neuronais do cérebro são formadas por 

uma variedade de lipídios e estudos científicos tem comprovado 

que o fator dietético exerce participação efetiva na modulação 

da composição dessas membranas. (MÜLLER et al., 2015). 

Os lipídios presente na membrana exercem inúmeras 

funções importantes, dentre elas constituem uma barreira física 

capaz de delimitar ambientes celulares internos e externos, 

além de estarem envolvidos também no processo de 

sinalização celular (PINOT et al., 2014).  

Cada classe de lipídios difere em relação a sua forma de 

atuação sobre a membrana, inclusive, difere também em 

relação à capacidade de interação com proteínas presentes 

nesta estrutura. Tal interação por sua vez, possui efeitos 

significativos sobre a função neuronal e sinalização, podendo 

contribuir para adaptações comportamentais como também 

para a patogênese dos transtornos mentais. Todos esses dados 

corroboram com a hipótese de que a depender da classe e tipo 

de lipídios envolvidos na formação da membrana, estes 

poderão desempenhar um papel crucial sob parâmetros de 

depressão e ansiedade (SWAPNA et al., 2006; MÜLLER et al., 

2015). 

Outros fatores podem também contribuir para o 

surgimento desses transtornos durante a morfogênese. O 

estresse oxidativo, por exemplo, definido como sendo um 

desequilíbrio entre a produção de espécies reativas de oxigênio 

e a capacidade do organismo em neutralizá-los, pode 

comprometer a membrana celular por induzir a oxidação de 

biomoléculas como lipídios, proteínas e outros componentes 

(BARBOSA et al., 2010). Este processo tem sido claramente 
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demonstrado no tecido placentário, podendo ser 

potencializados por diversos fatores como os ambientais, 

dietéticos, entre outros (OLIVEIRA; KARUMANCHI; SASS, 

2010).   

O estresse pré-natal é conhecido por induzir a disfunção 

emocional e cognitiva na prole tanto de humanos como de 

animais (Charil et al., 2010). Durante a gestação, mais 

especificamente no período critico da morfogênese, as 

espécies reativas de oxigênio podem comprometer o 

desenvolvimento adequado do sistema nervoso ocasionando 

agressão a fosfolipídios, aminoácidos, DNA ou e até mesmo 

morte celular por necrose ou apoptose, levando a danos 

teciduais irreparáveis que podem perdurar até a vida adulta, 

comprometendo partes anatômicas importantes responsáveis 

pela memoria e aprendizado (MÜLLER et al., 2015). 

Estudo avaliando a ingestão materna de antioxidante 

demonstrou efeito positivo na redução do estresse oxidativo 

pré-natal, com consequente melhora da neurogênese e a 

função cognitiva da prole. Nesta pesquisa, ratas gestantes 

tratadas com antioxidantes tiveram aumentos significativos de 

fatores de transcrição FOXO1 e FOXO3 (família de proteínas 

ligadas à sobrevivência celular, proliferação celular e resposta 

de reparo ao DNA) (ZHENG et al, 2015). Tais proteínas 

possuem papel regulatório no estresse oxidativo, sendo 

também expressas na região do hipocampo com importante 

papel na modulação da função cerebral e proteção das células 

endoteliais vasculares (ZRELLI et al., 2011; HERGERT, 2014). 

Assim, ao longo dos anos os pesquisadores têm 

chegado ao consenso de que a nutrição é fator determinante 

para o desenvolvimento de estruturas e funções cerebrais, 

sendo a nutrição materna capaz de programar o metabolismo 
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do concepto, de modo que a privação e ou deficiência de 

nutrientes essenciais durante esta fase da vida, poderá atuar 

como fator de risco para o desenvolvimento de distúrbios 

neuropsicológicos. 

 

BASES NEURAIS DA ANSIEDADE 

 

 Alguns estudos clássicos definem a ansiedade como 

uma característica biológica que implica na ocorrência de uma 

condição aversiva, algum grau de incerteza ou dúvida e alguma 

forma de impotência do organismo em uma dada situação, 

envolvendo um conjunto de alterações a nível consciente, 

comportamentais e psicofisiológicas, sendo tais alterações 

desencadeadas como forma preparatória do organismo para 

lidar com situações de enfrentamento (BERNIK, 1999; MAY, 

1980).   

 Todas as alterações ocasionadas pelo estado de 

ansiedade culminam no surgimento de sinais clínicos 

característicos, abrangendo sintomas conscientes como: 

queixas de insônia, falta de concentração, sentimento de 

constante alerta ou ansiedade propriamente dita, além de 

sensações de apreensão; sintomas comportamentais: quando 

os indivíduos tendem a apresentar inquietação, tremores e 

resposta de sobressalto e sintomas fisiológicos: com quadros 

de sudorese, taquicardia, náuseas, dentre outros (BRAGA et 

al., 2011).  

Tanto as pesquisas utilizando modelos animais quanto 

os estudos de imagem do cérebro através de ressonância 

magnética em humanos, têm contribuindo com informações 

relevantes a cerca dos circuitos neurais e dos mecanismos de 

defesa frente a estímulos ansiogênicos.  Estudos clássicos têm 
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descrito dois mecanismos importantes na gênese da 

ansiedade, o Sistema Cerebral de Defesa (SCD) e Sistema de 

Inibição comportamental (SIC).  

O SCD é anatomicamente composto por Amígdala, 

Hipotálamo Medial (HM) e Matéria Cinzenta Periaquedutal 

(MCP). Tais estruturas organizadas longitudinalmente parecem 

estar correlacionadas a manifestações psicológicas e 

fisiológicas de estados motivacionais negativos. Cada estrutura 

apresenta funções especificas, por exemplo, a amígdala, 

situada na região anteroinferior do lobo temporal cerebral, tem 

a finalidade de processar a informação sensório-emocional 

promovendo resposta cognitivo-comportamental, que por sua 

vez é encaminhada a estruturas como hipotálamo medial e 

matéria cinzenta periaquedutal, sendo estas estruturas 

responsáveis pela organização das reações comportamentais e 

fisiológicas (GRAEFF, HETEM, 2004; SILVA, 2001). 

O hipotálamo localizado sob o tálamo constitui 

importante área na região central do diencéfalo, atuando como 

regulador de determinados processos metabólicos, atividades 

autônomas e funcionamento da hipófise, sendo esta ultima, 

uma glândula endócrina capaz de secretar hormônio 

adrenocorticotrófico. Em situação de ansiedade, estresse, luta 

ou fuga, este hormônio atua estimulando as glândulas 

suprarrenais a secretarem glicocorticóides como cortisol, 

norepinefrina e epinefrina, hormônios catabólicos que atuam 

em tecidos específicos, estimulando a promoção e mobilização 

de fontes de energia para o enfrentamento de tais situações 

(GRAEFF, HETEM, 2004).  

Outro mecanismo importante relacionado à gênese da 

ansiedade é o Sistema De Inibição Comportamental (SIC), 

constituído por um conjunto de estruturas cerebrais (septo-
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hipocampal, corpo mamilar, tálamo anteroventral e córtex do 

cíngulo), além do córtex pré-frontal e pelas vias 

noradrenérgicas, dopaminérgicas e serotoninérgicas 

ascendentes que inervam estas estruturas prosencefálicas 

(LEONARDO & HEN, 2008; DIAS et al. 2013). Este sistema 

envolve mecanismos gerenciadores do cérebro que 

monitoram/supervisionam o comportamento em andamento, 

inibindo escolhas e ações inoportunas. Segundo Graeff e 

Hetem (2004), a ativação deste sistema está correlacionada 

com o surgimento dos estímulos ansiogênicos. Estudos 

experimentais tem evidenciado que a ativação deste sistema 

responde a sinais condicionados de frustração, punição, 

estímulos e/ou situações novas, sinais de perigos, dentre 

outros. O resultado da ativação deste sistema resulta em 

supressão do comportamento operante mantido por 

recompensa ou, sinais de perigo inato (GRAEFF, 1994; SILVA, 

2001). 

Em relação aos aspectos fisiológicos, vários autores tem 

apontado em seus estudos a relação de alguns 

neurotransmissores nos transtornos de ansiedade, pelo fato de 

atuarem em maior ou menor grau na gênese, regulação e 

modulação de comportamentos defensivos. Os principais 

neurotransmissores envolvidos neste aspecto são os 

aminoácidos como o ácido gama-aminobutírico (GABA) 

principal neurotransmissor inibidor do sistema nervoso central 

sendo presente em grande densidade nas estruturas do teto 

mesencefálico, o glutamato principal neurotransmissor 

excitatório no cérebro e glicina principal neurotransmissor 

inibidor do tronco cerebral e medula espinhal, com propriedades 

excitatórias capaz de se ligar ao receptor N-metil D-Aspartato 
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(NMDA) aumentando a sensibilidade aos receptores 

glutamatérgicos (SILVA, 2001; BRAGA, 2011) 

Outros estudos tem evidenciado a relação das aminas 

biogênicas junto aos processos ansiogênicos, a noradrenalina, 

por exemplo, classificada como monoaminas é um 

neurotransmissor influente em episódios de ansiedade 

juntamente a serotonina e dopamina. Evidencias cientificas tem 

demonstrado que pacientes com quadros de ansiedade 

possuem uma regulação noradrenérgica deficitária, com 

aumentos ocasionais de atividades. A serotonina parece 

exercer efeito duplo na regulação do comportamento de defesa 

e ansiedade, tendo comportamento ansiogênico na amígdala e 

ansiolítico na matéria cinzenta periaquedutal dorsal. A 

dopamina por sua vez, atua como mediador de diferentes 

funções do sistema nervoso central, dentre esses exerce efeitos 

regulatórios da atividade motora e processos cognitivos, 

atuando principalmente sobre a modulação das funções 

motivacionais relacionadas à recompensa (RIBEIRO, 

BUSNELO, KAPCZINSKI, 1999; GRAEFF, HETEM, 2004). 

Os neuropeptídios e esteroides também apresentam 

importante função sobre os mecanismos da ansiedade, o 

primeiro grupo compreende o fator de liberação de 

corticotropina, corticotropina, colecistocinina. Já em relação aos 

esteroides, estudos experimentais têm evidenciado que durante 

períodos de estresse e/ou depressão há aumento da atividade 

de liberação de corticosterona pelo córtex das adrenais, 

animais que foram expostos de forma crônica a este hormônio 

apresentaram-se mais ansiosos quando comparados ao grupo 

controle, corroborando a hipótese de que a liberação de 

corticosterona está envolvida nos mecanismos ansiogênicos 

(JURUENA; CLEAREA; PARIANTEA, 2004).  
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NEUROBIOLOGIA DA MEMÓRIA E COGNIÇÃO 

 

A memória segundo alguns autores pode ser entendida 

como a capacidade do organismo em alterar seu 

comportamento em função de experiências prévias, podendo 

adquirir, armazenar e recuperar informações relevantes. As 

memórias são realizadas e registradas em redes neurais, de 

modo que há distintas redes neurais para diferentes tipos de 

memória, sendo o funcionamento destas redes modulado pelo 

nível de consciência, pelo estado de ânimo e pelas emoções 

(LENT, 2001 apud FERNANDES, 2007; IZQUIERDO, 1989).  

Consideram-se duas maneirais as quais o cérebro 

adquire e armazena informações. A primeira através da 

memoria de procedimento ou memória implícita que está 

relacionada com aquisição de habilidades mediante a repetição 

de uma atividade que segue sempre o mesmo padrão, nela se 

incluem todas as habilidades motoras, sensitivas e intelectuais, 

bem como toda forma de condicionamento, sendo as estruturas 

córtico-cerebelares e estriatais responsáveis por esse tipo de 

memoria. A outra forma a qual o cérebro adquire e armazena 

informações é através da memória declarativa, capaz de 

armazenar e evocar informações através de associação de 

dados, dedução e criação de ideias, esse tipo de memoria pode 

ser classificada em: memoria de trabalho, procedimento, de 

curto e longo prazo, sendo as estruturas cerebrais envolvidas o 

hipocampo responsável pela formação da memoria e córtex 

parietal responsável pela evocação (LISMAN; SCHULMAN; 

CLINE, 2002). 

A aprendizagem é tida como a inserção de informações 

recentes caracterizadas como peculiares e de conhecimentos 
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gerais que serão armazenadas na memória. A aptidão de 

aprender e recordar acontecimentos depende de motivações 

regidas pelo sistema nervoso e pela percepção destes 

acontecimentos (FERNANDES, 2007).  

A memória é constituída por diversos sistemas 

autônomos que trabalham de forma conjunta, correspondendo 

à competência de arquivar a informação aprendida para 

posteriormente ser usada, possuindo diversas fases de 

processamento e consolidação. As memórias são realizadas e 

registradas em redes neurais, de modo que há distintas redes 

neurais para diferentes tipos de memória, e o funcionamento 

destas redes é modulado pelo nível de consciência, pelo estado 

de ânimo e pelas emoções (LENT, 2001 apud FERNANDES, 

2007; IZQUIERDO, 1989). 

Estudos com modelos animais tem verificado que a 

formação da memória abarca várias alterações bioquímicas em 

diversas áreas do SNC, entre as quais o enfoque maior é para 

o hipocampo. Os eventos bioquímicos relacionados ao 

desenvolvimento da memória incluem, primeiramente, a 

ativação de receptores glutamatérgicos e de cascatas 

bioquímicas dos neurônios. Outros mecanismos envolvidos na 

formação da memória é a ação de diversos outros 

neurotransmissores, neuromoduladores e hormônios 

(FERNANDES, 2007; MOREIRA, 2011). 

 

IMPACTO DOS ÁCIDOS GRAXOS E COMPOSTOS 

ANTIOXIDANTES SOBRE PARAMETROS DE ANSIEDADE, 

MEMÓRIA E APRENDIZADO 

 

São muitos os estudos que tem buscado investigar a 

relação dos lipídios dietéticos e compostos antioxidantes frente 
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ao desenvolvimento do sistema nervoso central. Sabe-se que 

durante a gestação, principalmente durante o período critico de 

desenvolvimento cerebral a restrição e/ou deficiência no aporte 

de nutrientes gera um impacto nas estruturas e fisiologia deste 

sistema, causando danos irreversíveis que podem perdurar até 

a vida adulta (PARIZZI, FONSECA, 2010; BOURRE, 2006; 

MOURA et al., 2002). 

Stone e colaboradores (2016) observaram em seus 

estudos que a restrição de nutrientes durante esta fase 

ocasionou importantes alterações na rede antioxidante do 

cérebro tanto das mães quanto da prole. Essas alterações 

implicam no funcionamento desajustado do sistema 

antioxidante endógeno gerando acumulo de espécies reativas 

de oxigênio com consequentes danos às membranas cerebrais. 

Tanto o estresse oxidativo quanto a privação de ácidos graxos 

essenciais no período pré e pós-natal influenciam de forma 

direta na gênese de transtornos de ansiedade e no 

comprometimento da memoria e aprendizado.  

O desenvolvimento e a manutenção das funções 

psicomotoras e cognitivas, ao longo da vida, sofrem influência 

crucial da nutrição desde o período intrauterino. Pesquisadores 

tem demonstrado através de seus estudos que a composição 

lipídica do cérebro pode ser modificada em decorrência a 

alteração da dieta a longo prazo, com consequente efeito sobre 

parâmetros de humor e comportamento emocional (MÜLLER et 

al., 2015). 

Estudos tem demonstrado que diferentes tipos atuam de 

forma especifica em estruturas e mecanismos fisiológicos 

específicos do cérebro. Madore e colaboradores (2014) 

identificaram através de suas pesquisas uma possível relação 

entre deficiências nutricionais no aporte de ácidos graxos 
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poliinsaturados (PUFAs n-3) com alteração da atividade da 

micróglia e consequente desencadeamento de anormalidades 

na formação e maturação dos circuitos neurais durante o 

neurodesenvolvimento.  

Pesquisadores tem evidenciado que situações de 

estresse crônico levam à secreção de corticosterona pela 

suprarrenal, induzindo atrofia do hipocampo e hipertrofia 

dendrítica e na amígdala de ratos, ocasionando 

comprometimento da memória e aumento da ansiedade 

(MAGARIÑOS et al., 1996; LUINE et al., 1994; MCEWEN; 

CHATTARJI, 2004; DAGNINO-SUBIABRE et al., 2012).  

Ácidos graxos da família ômega 3 (ω-3) parece melhorar 

marcadores do estresse oxidativo, como mostra pesquisa que 

suplementou ratos submetidos a estresse oxidativo com 100 mg 

de ácido docosahexaenóico (DHA) + 25 mg de ácido 

eicosapentaenoico (EPA). Além da melhora dos marcadores de 

estresse oxidativo os parâmetros comportamentais também 

obtiveram resultados positivos (PÉREZ et al., 2016).  

 Hashimoto e colaboradores (2016) têm discutido e 

evidenciado através de revisão da literatura as diversas funções 

dos ácidos graxos, concluindo que ácido docosahexaenóico 

(DHA) desempenha um importante papel na melhoria 

antioxidante e atividades cognitivas do cérebro, além de 

estimular a neurogênese e aumentar a aquisição de memória 

espacial. Além destes atributos, o DHA ainda aumenta a fluidez 

da membrana, aumenta a expressão de várias proteínas que 

atuam como substratos melhorando as funções de memória e 

influenciam positivamente as neurotrofinas, peptídeos 

fundamentais no processo de desenvolvimento, crescimento e 

diferenciação do sistema nervoso (SILVA et al., 2012).   
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 Os ácidos graxos monoinsaturados também tem se 

apresentado como importantes na redução de danos oxidativos 

e na melhora da expressão genica de fatores neurotroficos. 

Pase e colaboradores (2015) objetivaram avaliar o impacto de 

dieta materna rica em ácidos graxos monoinsaturados 

provenientes do azeite de oliva sob parametros oxidativos e 

moleculares no cérebro da prole em diferentes estagios da vida. 

Os resultados mostraram que a prole cujas mães receberam 

dieta contendo 20% dieta enriquecida com azeite de oliva 

apresentaram menor peroxidação lipidica aos 21 dias pós-natal 

e aos 70 dias de vida apresentaram maiores niveis de glutationa 

na região do córtex pré-frontal e menores niveis de EROs na 

região do hipocampo, o consumo materno de ácidos graxos 

monoinsaturados também foi capaz de aumentoar 

significativamente a expressão de fatores neurotroficos 

derivados do cérebro. Tais achados corroboram com a hipotese 

de que os acidos graxos monoinsaturados são capazes de agir 

de forma positiva sobre o estado oxidativo cerebral e 

potencializando alguns fatores tróficos, minimizando o 

surgimento de trantornos como ansiedade. 

 O sistema nervoso central é particularmente vulnerável 

ao ataque oxidativo, compostos antioxidantes parece exercer 

efeitos protetores contribuindo para genese, regulação e 

manutenção adequada deste sistema, uma vez que são 

capazes de neutralizar os radicais livres, auxiliando dessa 

forma na proteção de células e tecidos (PEREIRA et al., 2012).  

Compostos fenólicos ou polifenóis são os principais 

compostos bioativos presentes em frutas e em sementes 

oleaginosas, apresentam diversas atividades biologicas, além 

de apresentam requisitos estruturais de sequestrantes de 

radicais livres (SIASOS et al., 2013). 
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 Estudos prévios identificaram quantidades significativas 

de compostos fenólicos presentes no fruto da aronia 

melanocarpa e sua atividade antioxidade foi compravada 

atráves de pesquisa in vitro. Partindo desses dados Tomić e 

colaboradores (2016), objetivaram investigar os efeito dos 

compostos fenólicos presentes no suco do fruto da aronia 

melanocarpa sobre a ansiedade e comportamento depressivo 

em ratos. Os resultados mostraram-se positivos em relação ao 

teste de campo aberto e labirinto em cruz elevado sugerindo 

que os compostos presentes no suco exerceram efeitos 

ansiolíticos e antidepressivos.  

 Pesquisas demontram que o sistema nervoso central se 

apresenta mais vulnerável ao ataque dos radicais livres por 

diversas razões: níveis reduzidos de enzimas antioxidante, alta 

concentração de ácidos graxos polinssaturados presentes em 

sua composição, metabolismo aumentado de oxigênio, dentre 

outros fatores (CHRISTEN, 2000; BRAINS; SHAW, 1997; 

HAZEL; WILLIAMS, 1990; SMITH et al., 1995; BOURDEL-

MARCHASSON et al., 2001; KEENEY et al., 2011). 

Alguns autores tem identificado o efeito protetor dos 

compostos antioxidantes sobre a membrana cerebral, evitando 

a oxidação deste tecido. Niveis reduzidos de estresse oxidativo 

no cérebro de animais tem implicado em preservação das 

estruturas cerebrais e funcionamento fisiológico adequado, 

corroborando para a preservação da memoria e aprendizado, 

além de prevenir a gênese de transtornos relacionados a 

ansiedade.  
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4 CONCLUSÕES  

 

Os estudos mostraram que a ingestão materna de ácidos 

graxos essenciais e compostos antioxidantes podem modular 

de forma positiva as membranas cerebrais e os mecanismos 

fisiológicos relacionados a morfogênese, contribuindo para o 

neurodesenvolvimento satisfatório da prole. Esses nutrientes 

apresentaram efeito positivo frente aos testes de ansiedade e 

de cognição em roedores. Em suma,  o consumo de ácidos 

graxos e compostos antioxidantes na gestação pode ser uma 

alternativa eficiente para melhora da memoria e aprendizado e 

redução dos transtornos de ansiedade na prole. 
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RESUMO: A dor está definida como uma experiência sensorial 
e/ou emocional desagradável associada a um dano tecidual real 
ou potencial e descrita em termos dessa lesão. Embora haja 
confusão entre os termos, nocicepção não é sinônimo de dor. A 
dor possui uma natureza subjetiva caracterizada por sintomas 
físicos e psicológicos. A nocicepção pode ocorrer independente 
da dor, já que é um processo fisiológico que não apresenta um 
componente subjetivo. Diante disso, o presente trabalho tem 
objetivo de discutir os mecanismos fisiopatológicos da dor e 
inflamação. A revisão foi realizada por meio de uma pesquisa 
bibliográfica realizada em fevereiro de 2016 que incluiu artigos 
publicados ao longo de um período de 20 anos (janeiro de 1995 
a janeiro de 2015). Esta pesquisa bibliográfica foi realizada 
através de bases de dados especializadas de busca (PubMed, 
Scopus e EMBASE) usando diferentes combinações dos 
seguintes descritores: dor, nocicepção, mediadores 
inflamatórios, fisiopatologia da dor e inflamação. Com essa 
revisão, observa-se que a dor é complexa e envolve várias vias 
ascendentes para o tálamo onde é processado. A compreensão 
da fisiopatologia da dor e inflamação é essencial para a 
descoberta de novos analgésicos o que torna o assunto 
importante para todos os profissionais de saúde. 
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Palavras-chave: Dor. Nocicepção. Inflamação 

1 INTRODUÇÃO 

 

A dor é definida como uma sensação desagradável 

associada a uma experiência emocional ou sensorial com lesão 

tecidual real ou potencial (BONICA, 1979). A dor é uma 

experiência multissensorial que envolve aspectos cognitivos e 

afetivos. Hoje, a dor é considerada um problema de saúde 

pública, pois afeta cerca de 20% da população e os analgésicos 

são essenciais para o tratamento. De um modo geral, o 

indivíduo com dor apresenta alterações nos padrões de sono, 

irritabilidade e diminuição na capacidade de concentração 

(KRELING; CRUZ; PIMENTA, 2006). A nocicepção é o 

processo de transmissão do sinal doloroso por nociceptores 

que respondem a estímulos nóxicos, convertendo-os em sinais 

elétricos para a medula espinhal, tálamo e córtex cerebral 

(WOOLF; MA, 2007). 

A dor ganhou status de epidemia em todo o mundo, 

como mostrado em um estudo recente que revelou a 

prevalência da dor crônica em 37,3% e 41,1% da população 

adulta nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, 

respectivamente (TSANG et al., 2008). No Brasil, a dor é 

responsável por 70% dos pacientes que buscam os 

consultórios, representando um terço das consultas médicas. A 

dor crônica compromete a atividade profissional de 94,9% dos 

brasileiros portadores dessa doença (TEXEIRA et al., 2001). A 

percepção de dor sofre influência de muitas variáveis 

biológicas, tais como variações no SNC e nos circuitos da dor 

(PALMEIRA; ASHMAWI; POSSO, 2011). Além disso, os fatores 

psicossociais têm grande relevância na interpretação da dor e 
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na qualidade de vida do paciente (KLOSSIKA et al., 2006). A 

sensibilidade à dor também tem relação com a variabilidade 

intrínseca entre os indivíduos, sendo apoiada, ademais, pelas 

diferenças genéticas e ambientais (MURALIDHARAN; SMITH, 

2011).  

A inflamação é uma resposta primária essencial para 

manutenção da homeostase. Os sinais cardinais da inflamação 

são rubor, calor, tumor, dor e perda de função. A resposta 

inflamatória aguda é caracterizada pela migração de 

granulócitos polimorfonucleares, aumento da permeabilidade 

vascular e liberação de mediadores pró-inflamatórios (VANE; 

BOTTING, 1987).  

Diante disso, o presente trabalho tem objetivo de discutir 

os mecanismos fisiopatológicos da dor e inflamação. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO  

 

A revisão bibliográfica foi realizada por meio de uma 

pesquisa bibliográfica realizada em fevereiro de 2016 que 

incluiu artigos publicados ao longo de um período de 20 anos 

(janeiro de 1995 a janeiro de 2015). Esta pesquisa bibliográfica 

foi realizada através de bases de dados especializadas de 

busca (PubMed, Scopus e EMBASE) usando diferentes 

combinações dos seguintes descritores: dor, nocicepção, 

mediadores inflamatórios, fisiopatologia da dor e inflamação. Os 

manuscritos selecionados foram baseados nos seguintes 

critérios de inclusão: artigos publicados em inglês e artigos com 

palavras-chave no título, resumo ou texto integral. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O entendimento das vias de transmissão e modulação da 

nocicepção é necessário para melhor tratamento das 

conduções dolorosas (CARR; ZACHARIOU, 2014).  

 O primeiro componente da transmissão da dor é a 

ativação dos neurônios nociceptivos primários com terminações 

nervosas livres. Há duas classes principais de nociceptores. A 

primeira classe é formada pelas fibras aferentes mielinizadas 

de médio diâmetro chamadas de Aδ que medeiam à dor aguda 

ou “rápida”. As fibras Aβ são mielinizadas e possuem um 

diâmetro maior, respondendo a estímulos mecânicos leves. Já 

o segundo grupo é formado pelas fibras não-mielinizadas de 

pequeno diâmetro chamadas de fibras C que transmitem a dor 

lenta. A maioria dos nociceptores responde a estímulos 

mecânicos, térmicos e químicos (BASBAUM et al., 2009).  A 

pele, articulação e vísceras contêm fibras Aδ e C nomeados de 

nociceptores silenciosos por não serem ativados por estímulos 

mecânicos ou térmicos em tecidos normais. Contudo, durante 

a inflamação ocorre uma sensibilização desses receptores que 

começam a responder a esses estímulos (SCHAIBLE; 

SCHMIDT, 1988; WEIDNER et al., 1999). 

Durante a inflamação, o limiar de ação dos nociceptores 

diminui e estímulos normalmente inócuos podem ativá-los 

(alodínia). Os nociceptores podem exercer funções eferentes 

no tecido pela liberação de neuropetídeos (substância P, 

peptídios relacionados ao gene calcitonina) de suas 

terminações sensoriais. Assim, induz a vasodilatação, 

extravasamento do plasma, recrutamento de macrófagos, entre 

outros. Após a sensibilização das fibras nociceptivas por esses 
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mediadores inflamatórios, eventos não dolorosos podem 

causar dor. Esse processo caracteriza a dor inflamatória 

(LYNN, 1996; SCHAIBLE et al., 2006).  

 Os nociceptores se projetam para a medula espinhal e 

fazem sinapse com um neurônio de segunda ordem na 

substância cinzenta do corno dorsal que é organizado em 

lâminas anatômicas, para permitir que o sinal alcance o próximo 

nível de complexidade da dor. Por exemplo, as fibras Aδ se 

projetam para a lâmina I e II da substância cinzenta, já as fibras 

C para a lâmina II e as fibras Aβ principalmente para a lâmina 

III e IV (SUGIURA et al., 1989). Os nociceptores trigêmeos são 

uma exceção, pois inervam diretamente o tronco encefálico, na 

região da ponte, em uma estrutura chamada de corno dorsal 

medular, devido à semelhança com o corno dorsal da medula 

espinhal (REN; DUBNER, 1999). Os axônios dos neurônios 

secundários ascendem e se projetam para o tronco encefálico 

ou para o sistema talamocortical por meio do trato ascendente 

da medula espinhal que incluem o trato espinotalâmico, 

espinorreticular e espinomesencefálica (SCHAIBLE, 2007). 

A dor pode ser modulada endogenamente por neurônios 

intermediários dentro das lâminas superficiais da medula 

espinhal e pelo trato neuronal descendente. Os opioides 

endógenos e exógenos podem agir no terminal pré-sináptico 

dos nociceptores aferentes primários via receptor um, pelo 

bloqueio indireto dos canais de cálcio dependente de voltagem, 

como também pela abertura dos canais de potássio, resultando 

na inibição da liberação dos neurotransmissores das fibras 

aferentes primárias causando analgesia (VANDERAH, 2007). 

Vários neurotransmissores e receptores estão 

envolvidos na resposta neuronal da medula espinhal durante a 
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inflamação e injúria de nervos periféricos. Os interneurônios são 

mais numerosos no corno dorsal em que acontece o balanço 

entre os estímulos excitatórios e inibitórios nos estados 

dolorosos (TODD, 2010).  

O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório de 

neurônios aferentes primários e neurônios do corno dorsal. Os 

receptores para o glutamato estão envolvidos na ativação 

sináptica por estímulos nocivos (MILLAN 1999; FUNDYTUS 

2001; WILLIS; COGGESHALL, 2004). A ativação de 

interneurônios excitatórios glutamatérgicos contribui para o 

dano neuronal e surgimento das dores agudas, inflamatórias e 

neuropáticas (WANG et al., 2013). Ao longo da medula espinhal 

estão localizados os neurônios GABAérgicos localizados em 

neurônios aferentes primários e no corno dorsal, sendo 

responsáveis por inibir a transmissão do  estímulo nociceptivo 

(WILLIS; COGGESHALL, 2004).  Por exemplo, sabe-se que a 

diminuição da inibição GABAérgica e glicinérgica contribui para 

a hipersensibilidade da dor neuropática (MOORE et al., 2002; 

LU et al., 2013).  

Os tratos descendentes contêm fibras que descem a 

partir do córtex cerebral ou dos núcleos do tronco encefálico 

com a finalidade de reduzir ou facilitar o processamento 

nociceptivo espinhal. A inibição descendente da dor faz parte 

do sistema antinociceptivo intrínseco (FIELDS; BASBAUM 

1999). A partir do tronco encefálico, os impulsos “descem” até 

a medula espinhal para influenciar a transmissão de sinais no 

corno dorsal (FIELDS; BASBAUM 1999; OSSIPOV; PORRECA, 

2005). A substância cinzenta periaquedutal (PAG) é uma região 

fundamental na inibição descendente, projetando-se para 

medula rostral ventromedial (RVM) que recebe sinais do 
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hipotálamo, regiões corticais e do sistema límbico (FIELDS et 

al., 1991; OSSIPOV; PORRECA, 2005). Opioides endógenos 

induzem analgesia por atuaram sobre a PAG e RVM no corno 

dorsal da medula (OSSIPOV; PORRECA, 2005). 

A resposta consciente da dor é produzida pelo sistema 

talamocortical que consiste em núcleos de retransmissão no 

tálamo lateral para as áreas somatossensorial I e II no giro pós-

central (TREEDE et al. 1999). Como a dor é uma experiência 

sensorial e emocional desagradável, várias redes cerebrais 

estão envolvidas. O sistema límbico é responsável pelo aspecto 

afetivo da dor, principalmente o córtex cingulado anterior que é 

ativado em reposta a emoções como tristeza e felicidade 

(TREEDE et al. 1999; VOGT, 2005). 

Os neurônios pós-ganglionaeres simpáticos liberam 

noradrenalia como neurotransmissor que está envolvida na 

regulação autonômica de vários órgãos. A noradrenalina, por 

meio da ação nos receptores adrenérgicos α1 e α2, participa do 

controle intrínseco da dor. O papel do sistema adrenérgico na 

modulação da resposta nociceptiva tem sido provado em muitos 

estudos. Os receptores adrenérgicos α- e β- são classicamente 

divididos em adrenoreceptores, no entanto os receptores 

adrenérgicos α2 são os principais modulares da dor. Os subtipos 

de adrenoreceptores α são classificados em seis subtipos: α1A,, 

α1B, α1D, α2A, α2B e α2c (RUFFOLO; HIEBLE,1994). Os subtipos 

α2- adrenoreceptores são acoplados a proteína inibitória 

regulatória ligada ao nucleotídeo guanina (proteína Gi) que 

reduz os níveis intracelulares de AMP cíclico ou modifica 

atividade do antiporte Na+/H+, canais para cálcio ou canais para 

potássio (RUFFOLO; HIEBLE,1994). Os adrenoreceptores α2 

estão localizados no terminal axônico dos neurônios 
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catecolaminérgicos, por isso, são denominados de 

autorreceptores que uma vez ativados inibe a liberação de 

neurotransmissores excitatórios (RUFFOLO; HIEBLE,1994; 

KAWASAKI et al., 2003; PERTOVAARA; 2013). 

No corno dorsal da medula espinhal, a noradrenalina 

liberada na via descendente atenua a dor pela ação inibitória 

dos adrenorreceptores α2 presente nos nociceptores aferentes 

primárias (inibição pré-sináptica). Na via supraespinhal, o efeito 

do sistema noradrenérgico na dor é variado, pois depende de 

muitos fatores, tais como o tipo de receptor adrenérgico e a área 

cerebral envolvida (PERTOVAARA; 2013).  

A administração de agonistas adrenérgicos α2 são alvos 

promissores no tratamento da dor (WADA et al., 1994). A 

sinergia do efeito analgésico entre agonistas α2-adrenérgicos e 

opioides estudada em modelos experimentais forneceu uma 

alternativa importante para o tratamento dor. No entanto, efeitos 

colaterais como hipotensão e sedação podem alterar essa 

aplicabilidade clínica (MAZE; TRANQUILLI, 1991). 

 A pesquisa a respeito dos eventos moleculares que 

levam à ativação e sensibilização de nociceptores tem ganhado 

grande respaldo científico. Os nociceptores expressam vários 

canais iônicos para a transdução e geração de potencial de 

ação, como também, grande números de receptores para 

mediadores inflamatórios. Esses receptores podem ser canais 

iônicos ou, mais frequentemente, ativam sistemas de segundos 

mensageiros. Na inflamação ou dor persistente, ocorre uma 

sensibilização desses receptores que aumentam sua 

expressão para a manutenção da dor (SCHAIBLE, 2007). 

Os receptores de potencial transiente (TRP) são canais 

iônicos regulados por ligantes que funcionam como detectores 
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de estímulos físicos. A família TRP é formada por vários 

membros, sendo, pelo menos seis canais iônicos de três 

subtipos da família TRP (TRPV1-4, TRPM8 e TRPA), expressos 

em nociceptores nos quais atuam como transdutores de sinais 

térmicos, químicos e mecânicos, desempenhando papel 

fundamental na geração do sinal nociceptivo (DAI, 2015). O 

TRPV1, expresso em cerca de 40% das células do DRG é 

ativado quando a capsaicina se liga, ocorrendo o influxo de Ca2+ 

através do canal e despolarização da célula. O receptor TRPV1 

também é considerado um transdutor de calor nocivo, pois é 

ativado por uma temperatura maior que 43 oC. Durante o 

processo inflamatório, há um aumento na expressão TRPV1, 

levando a uma hiperalgesia térmica duradoura (JI et al., 2002;. 

WILSON-GERING et al., 2005). O receptor TRPV2 é um 

transdutor de calor extremo com limiar superior a 50 oC. Já o 

TRPA1  é um receptor que respondem ao frio, como também, 

por óleo de canela, óleo de mostarda e gengibre (PEIER et al., 

2002; BANDELL et al., 2004). A inibição farmacológica dos 

canais TRP pode trazer benefícios clínicos como analgesia, no 

entanto pode trazer efeitos colaterais inesperados como a 

hipertermia (DAI, 2015). 

 Os canais para sódio dependente de voltagem (Nav+) 

exercem papel fundamental na transmissão dolorosa, pois 

contribuem para o influxo de Na+ durante o potencial de ação. 

Os Nav+ podem ser divididos em dois grupos: bloqueados por 

tetrodotoxina (TTX) e resistentes a tetrodotoxina. Os Nav1.7, 

Nav1.8 e Nav1.9 são preferencialmente expressos nos 

neurônios sensórias primários. Os Nav1.3 aumentam sua 

expressão após danos ao sistema nervoso (DIB-HAJJ et al., 

2010). Na neuropatia diabética, há um aumento na expressão 
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dos canais de Nav1.3 e Nav1.7 nos neurônios do gânglio da raiz 

dorsal (CUMMINS; SALAYMAN; WAXMAN, 2004; HONG et al., 

2004; SUN et al., 2012). Bloqueadores inespecíficos de Nav+, 

por exemplo, lidocaína e carbamazepina tem mostrado eficácia 

no tratamento da dor crônica, contudo há necessidade de 

terapêuticas mais seletivas para Nav+ presentes nos neurônios, 

pois melhoraria a hiperexcitabilidade neuronal e diminuiria os 

efeitos colaterais cardiovasculares (CUMMINS; SHEETS; 

WAXMAN, 2007; DIB-HAJJ et al., 2009). 

 Os canais iônicos sensíveis a ácido (ASICs) são canais 

para Na+ ativados em pH baixo envolvidos em muitos aspectos 

do mecanismo nociceptivo. Os ASICs estão expressos em 

neurônios centrais e periféricos.  Os exudatos inflamatórios 

apresentam pH baixo cujo prótons ativam os ASICs com 

geração subsequente de potenciais de ação (SUTHERLAND et 

al. 2001; DEVAL; LINGUEGLIA, 2015). Nos neurônios do 

gânglio da raiz dorsal de ratos, ocorre um aumento na 

transcrição de ASICs durante a inflamação que foi reduzida com 

o tratamento de anti-inflamatórios não esteroidais (VOILLEY et 

al., 2001). Em estudo clínico realizado com voluntários, 

observou-se que o amiloride, inibidor de ASICs, é capaz de 

bloquear a dor induzida por injeção ou infusão de substâncias 

ácidas na pele (UGAWA et al., 2002; JONES et al., 2004). 

 A inflamação é uma resposta fisiológica imediata, 

inespecífica, orquestrada pela imunidade inata para neutralizar 

e eliminar os estímulos nocivos, protegendo o organismo e 

mantendo a homeostasia (MEDZHITOV, 2010). Na infecção, 

lesão, trauma e várias outras razões, a resposta inflamatória 

deve ser autolimitada e em curto prazo para proteger o 

organismo (DUFFIN et al., 2010). Contudo a resposta 
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inflamatória aguda pode se desregular e cronificar devido à 

incapacidade de remover produtos nocivos produzidos por 

neutrófilos e a incapacidade de eliminar as células 

inflamatórias, resultando em cicatrizes e fibroses (VAN DYKE, 

2007). Muitas doenças inflamatórias podem causar morbidade 

e mortalidade, possuindo esse perfil crônico como asma, artrite 

reumatoide, esclerose múltipla e aterosclerose (NATHAN; 

DING, 2010). 

 O processo inflamatório envolve vários eventos não 

específicos ativados por estímulos ou agressões ambientais. 

Cada estímulo provoca uma resposta característica e, 

posteriormente, específica. A inflamação é acompanhada de 

cinco sinais clínicos: edema, vermelhidão, calor, dor e perda de 

função (LARSEN; HENSON, 1983).  

 A inflamação é um processo mediado pela ativação do 

sistema complemento, por sinais fisiológicos e bioquímicos, 

além da produção de mediadores de diferentes classes 

químicas originados do plasma ou a partir de células, tais como 

aminas biogênicas, metabólitos do ácido aracdônicos, 

proteínas, peptídios e espécies reativas de oxigênio (SERHAN 

et al., 2007). Os efeitos vasculares são mediados, 

principalmente, por cininas, prostaglandinas e aminas 

vasoativas que aumentam a permeabilidade vascular. Em 

estudos não clínicos utilizados para testar modelos de 

inflamação em animais, essas alterações podem ser induzidas 

pela administração de agentes flogísiticos como carragenina e 

ácido acético (EDDOUKS; CHATTOPADHYAY; ZEGGWAGH, 

2012). 

 Na inflamação acontece a migração celular em virtude da 

liberação de citocinas que atraem outras células inflamatórias, 
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regulando a amplitude e duração da resposta (HENSON; 

MURPHY, 1989). As quimiocinas são citocinas com funções 

quimiotáxicas, isto é, atrai leucócitos para os tecidos e sua 

mobilização da medula óssea (ZLOTNIK A; YOSHIE; 2000). A 

regulação genética que induz a secreção de citocinas pró-

inflamatórias geralmente depende da ativação do fator 

transcricional, fator nuclear-kaapaB (HANADA; YOSHIMURA, 

2002).  

 Para que haja a transmigração de leucócitos através dos 

vasos sanguíneos, é necessária a ativação de uma cascata 

bioquímica nos endotélios dos vasos. Durante a inflamação, as 

células endoteliais são ativadas por citocinas inflamatórias para 

expressar moléculas de adesão e sintetizar quimiocinas 

(MIDDLETON, 1997). Inicia-se a cascata de extravasamento de 

leucócitos pela adesão entre os polimomorfonucleares e as 

moléculas de adesão (selectinas e integrinas), presentes nas 

células endoteliais dos vasos sanguíneos (LEY et al., 2007).  As 

selectinas (selectina-E e selectina-P) provocam o rolamento 

lento dos leucócitos na parede do capilar, enquanto a integrina  

medeia uma ligação firme entre os leucócitos e imunoglobulinas 

(ICAM1 e VCAM1) expressas nas células endoteliais. A 

transmigração é o último passo para migração de leucócitos 

que pode ser transcelular ou paracelular para que haja a 

diapedese para o tecido inflamado. À medida que a lesão se 

estabelece, os neutrófilos se acumulam no tecido e morrem por 

apoptose. Em seguida, os monócitos migram para o sítio 

inflamado e se diferencia em macrófagos (FREIRE; DYKE, 

2013). 

A resolução da resposta inflamatória e retorno a 

homeostasia, não é passivo, pois precisa de um processo 
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bioquímico que sucede na diminuição do recrutamento de 

granulócitos, produção de mediadores pró-inflamatório (IL-1β, 

TNF-α, PGE2), remoção do estímulo e reparação de tecido 

(FREIRE; VAN DYKE, 2013; ALESSANDRI et al., 2013). 

A inflmação leva uma resposta inflamatória aguda 

caracterizada pela liberação de mediadores (histamina, 

bradicinina, serotonina) que resulta na migração de leucócitos 

polimorfonucleares, seguido de macrófagos para resolução do 

problema. Com o objetivo de desenvolver fármacos anti-

inflamatórios, a pesquisa envolvendo a investigação de fatores 

que perpetuam a inflamação tem sido amplamente esutdada 

(BUCKLEY; GILROY; SERHAN, 2014).  

Os protanoides (prostaglandinas, leucotrienos, 

hidroxiácidos) são os mais importantes mediadores da 

hiperalgesia inflamatória e são gerados pelo ácido aracdônico 

pela atividade da ciclooxigenase e lipoxigenase (DRAY, 1995). 

Eles são formados e liberados em resposta a estímulo nocivos 

ou fisiológicos para manter a homeostase do corpo. Os 

prostanoides agem em receptores metabotrópicos presentes na 

superfície da célula para exercer suas ações. Os anti-

inflamatórios não esteroides agem inibindo a produção de 

prostanoides, principalmente PGE2 e PGI2 que medeia 

respostas vasculares na inflamação aguda (NARUMIYA, 2009).  

Embora tenha seus benefícios terapêuticos, os anti-

inflamatórios trazem efeitos colaterais, principalmente 

complicações gastroinstestinal e cardiovascular (CHEN; YANG; 

GROSSER, 2013). 

A bradicinina tem um papel fundamental no processo 

inflamatória, pois aumenta a permeabilidade vascular, estimula 

a produção de óxido nítrico e ativa a fosfolipase A2  (PLA2) na 
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qual catalisa a produção de prostaglandinas a partir ácido 

aracdônico (KAPLAN; JOSEPH, 2014). A administração 

subcutânea de bradicinina promove uma reação inflamatória 

através da ativação do receptor B2 que envolve a ativação de 

PLA2, liberação de ácido aracdônico, síntese de 

prostaglandinas, ativação de proteína cinase C e mobilização 

intracelular de Ca2+ (CAMPOS; CALIXTO, 1995; TAKANO; 

MATSUYAMA, 2014). 

A serotonina é uma amina bioativa importante na 

regulação do sistema imune. Mastócitos, basófilos e plaquetas 

liberam serotonina em resposta a lesões, ativação do sistema 

complemente e liberação de substâncias inflamatórias que 

resulta na quimiotaxia, fagositoce e termino da inflamação 

(GORDON; BARNES 2003). A serotonina promove o 

recrutamento de mastócitos, eusinófilos, células dendriticas e 

neutrófilos na inflamação aguda (KUSHNIR-SUKHOV et al. 

2006, DUERSCHMIED et al. 2013). Em macrófago peritoneais 

de murinos estimulados por serotonina, observou-se a 

produção de citocinas pró-inflamatórias e ativação do NF-κB 

(FREIRE-GARABAL et al., 2003, GHIA et al., 2009). 

 A histamina exerce um amplo efeito em muitos 

processos fisiológicos e patológicos, sendo fundamental na 

inflamação, secreção de ácido gástrico e neurotransmissorers 

(THURMOND; GELFAND; DUNFORD, 2008). Durante a 

inflamação, a histamina,  liberada pelos mastócitos e basófilos, 

age  na musculatura lisa vascular e células endoteliais, 

resultando na vasodilatação e aumento da permeabilidade 

vascular (GUPTA et al., 2005; SHERWOOD; TOLIVER-

KINSKY; 2004). 
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No progresso da inflamação, uma série de citocinas  são 

liberadas. O TNF-α é uma importante citocina pró-inflamatória 

e, como o óxido nítrixo, responsáveis pela ativação de células 

T e macrófagos, como também, estimula a secreção de outras 

citocinas inflamatórias, estando envolvido em processos 

imunos fisiológicos e inflamatório. Contudo, quando a 

expressão é inapropriado, o TNF-α desempenha um papel 

importante no desenvolvimento de inflamações crônicas 

(SZEKANECZ, 2008). A IL-6 também  está envolvida na 

respsota imune inata e adaptativa. Por exemplo, IL-6 induz a 

expressão e secreção de proteínas na fase aguda durante a 

inflamação (DIEHL; RINCON, 2002). Portanto, a redução na 

produção de TNF-α e IL-6 faz parte do mecanismo de agentes 

anti-inflamatórios (HYUN et al., 2015). 

No exudato inflamatório foram identificadas novas 

famílias de mediadores lipídicos como as resolvinas, 

protectinas e maresinas que estimulam a resulação da 

inflamação e, consequentemente, diminuição da quimiotaxia de 

leucócitos, permeabilidade vascular e edema (BANNENBERG; 

SERHAN, 2010; FREIRE; DYKE, 2013; SERHAN et al., 2014).   

Futuramente, esse derivados lipídicos poderão ser alvos 

terapêuticos para o tratamento da inflamação com menos 

efeitos colaterais do que os atuais (PERRETTI et al., 2015). 

 

4   CONCLUSÕES 

 

Com essa revisão, observa-se que a dor é complexa e 

envolve várias vias ascendentes para o tálamo onde é 

processado. A compreensão da fisiopatologia da dor e 

inflamação é essencial para a descoberta de novos analgésicos 
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o que torna o assunto importante para todos os profissionais de 

saúde.  
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RESUMO: Lesões por esforços repetitivos (LER) e Distúrbios 
osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT), 
classificam-se como patologias decorrentes do trabalho. São 
causadas por má postura, movimentos repetitivos, estresse, 
esforço excessivo e condições desfavoráveis de trabalho, 
causando assim sobrecarga dos nervos, músculos e tendões. 
Tais patologias afetam diferentes partes do corpo, tendo como 
principal sintomatologia dor, o que, por sua vez acaba por 
diminuir o rendimento no trabalho. Estas patologias são umas 
das motivações para o afastamento do trabalho. O objetivo 
principal deste trabalho é analisar LER/DORT em trabalhadores 
de serviços gerais, os específicos são definir o tipo de dor e as 
manifestações clínicas que podem acometer estes 
trabalhadores. O estudo caracteriza-se em uma pesquisa de 
campo com aplicação de um questionário que foi analisado de 
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forma descritiva e quantitativa, a fim de avaliar LER/DORT em 
profissionais de serviços gerais. O estudo verificou que 92,86% 
trabalhadores que fazem movimentos repetitivos, em sua 
grande maioria, apresentam LER/DORT. Foi visto que os 
participantes apresentam algum tipo de dor 
musculoesquelética, da mesma forma, a coluna vertebral foi 
classificada pelos entrevistados como a parte do corpo mais 
prejudicada pelo trabalho. Pode-se então concluir que as dores 
que esses profissionais sentem, afetam qualidade de vida dos 
mesmos, já que a dor acaba por se tornar rotina em seu 
cotidiano. 
Palavras-chave: LER/DORT. Doenças ocupacionais. Serviços 
gerais.  
 
1 INTRODUÇÃO 
 

Devido à falta de qualificação profissional, pessoas 

submetem-se a realizar atividades em serviços variados, 

mesmo aqueles para a qual não estão capacitados, com 

finalidade de adquirir renda e sustento. É o que, na grande 

maioria explica a profissão de trabalhador de serviços gerais 

(SILVEIRA et al., 2003; CHILLIDA et al., 2004).  

Estes trabalhadores, ao adentrarem em uma empresa, 

são responsáveis pelo setor de limpeza e higiene, empresas 

estas, podem ser multinacionais, hospitais, faculdade e 

fábricas, por exemplo. Porém, esses trabalhadores não 

exercem outra função, já que não possuem qualquer 

qualificação (SILVEIRA et al., 2003).  

A situação dos trabalhadores de serviços gerais aponta 

a condição do país em relação aos estudos ou qualquer tipo de 

conhecimento científico, pois esta classe trabalhadora é 
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formada por pessoas analfabetas ou com ensino fundamental 

incompleto (CHILLIDA et al., 2004). 

Alguns dos principais acometimentos que interferem na 

saúde dos trabalhadores de serviços gerais decorrente do seu 

trabalho são: quedas, contato com maquinários diversos, além 

de penetração de corpos estranhos (SILVEIRA et al., 2003).  

Estes profissionais são expostos a serviços de grande 

desgaste físico, ao levarmos em conta os movimentos 

executados no ato de higienizar, além do contato direto deles 

com produtos químicos e tóxicos a saúde. 

Ponto este que preocupa pesquisadores da área da 

saúde e do trabalho, já que comparado a outras funções, 

trabalhar com serviços gerais traz grandes riscos ocupacionais 

decorrentes do processo de trabalho (CHILLIDA et al., 2004). 

Pessoas que trabalham em uma mesma posição com 

movimentos repetitivos e posturas inadequadas estão sujeitas 

a sentirem dor, pois podem apresentar patologias devido às 

repetições e o desgaste que estão sujeitas. Patologias estas 

que podem ser: lesões causadas por esforços repetitivos (LER), 

bem como, os distúrbios osteomusculares relacionadas ao 

trabalho (DORT) patologia caracterizada pelo desgaste de 

estruturas musculoesqueléticas que atingem a categoria dos 

trabalhadores. Desta forma, vê-se que estas patologias 

acometem trabalhadores de diversas categorias profissionais, 

sendo um comum problema de saúde pública relacionada com 

as atividades (BARBOSA et al., 2006; COSTA, 2015).  

Há fatores de risco que estão ligados a repetitividade, 

pois quanto mais repetitivo for o movimento maior a 

probabilidade de surgir esses distúrbios. A força excessiva é um 
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dos fatores que levam ao agravamento do desgaste físico, 

sendo assim, quanto maior a força exercida por ele maior são 

as chances de desenvolverem a mesma. Posturas inadequadas 

desencadeiam o aparecimento dessa patologia, pois levam os 

indivíduos a terem fadiga muscular pela contração prolongada 

do músculos estáticos. Há outros fatores definidos como: o 

ambiente de trabalho, a iluminação e ruídos, que, na em maioria 

vão apresentar a LER/DORT como causa atribuída ao estresse 

físico e mental do trabalhador (BASÍLIO, 2015). 

Ambas patologias atingem diversas partes do corpo, 

caracterizadas por sintomas dolorosos que interferem na 

qualidade de vida do trabalhador e no rendimento do seu 

trabalho. A dor também pode ser consequência de problemas 

psicossociais enfrentadas pelo trabalhador em seu ambiente de 

trabalho (BARBOSA et al., 2006). 

Definida como uma experiência associada a um dano 

aos tecidos, a dor é considerada genuinamente subjetiva e 

pessoal, e caracterizada como uma experiência 

multidimensional diferenciando-se na qualidade e na 

intensidade sensorial (SOUSA, 2002). 

Descrita como um quinto sinal vital, sendo um 

experimento emocional e sensorial de caráter desagradável, a 

dor pode ser decorrente de uma lesão tissular ou atribuída a 

ela. É um mecanismo de alerta no qual gera uma reação de 

defesa do organismo (MARTELLI et al., 2014). 

Classificando-se em aguda e crônica, a dor pode 

apresentar-se de outras formas, dependendo de variáveis como 

intensidade da sensação, tipo de causa e experiências 

anteriores vividas por quem ela acomete. 
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Causada por queimaduras, inflamações ou traumas, a 

dor aguda é considerada um alerta do corpo. A dor crônica 

agrega-se aos processos patológicos crônicos, que se estende 

por meses ou anos, esta por sua vez é uma das principais 

causas de disfunção e limitação funcional (DELLAROZA et al., 

2013; CELICH et al., 2009). 

Sentir dor pode trazer consequências negativas para 

todo o corpo, especificamente para as emoções, a capacidade 

de concentração, o social, o trabalho, nas atividades de vida 

diária, afetando assim a qualidade de vida e tornando a pessoa 

mais pessimista e desestimulada com a vida. A dor é o sintoma 

que mais afeta as pessoas e para alguns, esse sintoma acaba 

tornando-se parte do cotidiano (DUCCI, 2003; RIGOTTI, 2005). 

Essas patologias originam-se como problemas de saúde 

que alcançam 30% da população trabalhadora com mais de 25 

anos, sendo ela uma das principais causadoras do afastamento 

desses trabalhadores, assim vê-se que a mesma é a causadora 

de incapacidades temporárias e permanentes de adultos e 

jovens com capacidade produtiva (SALDANHA, 2013). 

Assim, estas incapacidades geram mudanças na vida do 

trabalhador, trazendo-o sofrimento por não conseguir realizar 

algumas atividades cotidianas, bem como promovendo um 

sentimento de impotência e tirando-o a sua referência de 

identidade, assim, temos como afetados por esta situação o 

trabalhador e sua família (TORRES, 2013). 

A sobrecarga de trabalho e as concessões que se 

integram as práticas profissionais na maior parte das 

profissões, bem com as atividades que geram o aparecimento 
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de desequilíbrio físico e mental, que acabam por comprometer 

a qualidade de vida do trabalhador (QDV) (DE PAULA, 2015). 

Satisfação em correlação ao trabalho e a QDV do 

trabalhador aplica maior contentamento para o trabalho e um 

real interesse de colaborar no processo da organização no 

ambiente de trabalho, proporcionando maior humanização e 

boas relações psicossociais neste ambiente (KUROGI, 2015). 

Desta forma, surgiu o interesse de averiguar a presença 

de LER/DORT em profissionais de serviços gerais, já que estes 

são submetidos a esforços repetitivos e estresse. Para isto, foi 

realizado um estudo de campo. 

Diante do exposto, o trabalho teve como objetivo geral 

analisar LER/DORT em trabalhadores de serviços gerais, e 

como objetivos específicos definir a dor que os profissionais de 

serviços gerais sentem, assim como mostrar as manifestações 

clínicas que podem comprometer esses trabalhadores, a dor 

relacionada ao trabalho (DORT) e aos movimentos repetitivos 

(LER) que geram ao indivíduo possíveis incapacidades de 

realizar suas tarefas. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Caracterizado por uma pesquisa de campo, o presente 

estudo que é definido por Severino (2007) consiste em uma 

pesquisa em que o objetivo/fonte é adquirido em seu meio 

ambiente.  

O presente estudo envolveu a participação de 14 

trabalhadores da Faculdade Maurício de Nassau da cidade de 

João Pessoa, de ambos os sexos, com idades entre 17 e 50 
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anos. Os critérios de inclusão, foram trabalhadores desta 

instituição privada que atuam na área de serviços gerais; os 

critérios de exclusão, foram os trabalhadores da mesma 

instituição que não atuam nesta área.  

 

Foi aplicado um questionário contendo informações 

sobre os movimentos repetitivos realizados ou não durante a 

jornada de trabalho, bem como o tipo de dor os mesmos 

apresentam durante sua realização e este preservou a 

identidade do participante. 

Os dados coletados foram analisados de forma descritiva e 

quantitativa, a fim de avaliar LER/DORT em trabalhadores de 

serviços gerais. Foi utilizado o programa Excel 2013 para a realização 

de observações estatísticas com 95% de confiabilidade. 

 

3  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Foi verificado que o número de pessoas entrevistadas do 
sexo feminino e masculino foram os mesmos Fig. (1). A faixa 
etária com maior prevalência foi a de 20 a 40 anos com 71,43% 
de acordo com a Fig. (2). 
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Figura 1. Sexo dos participantes. 
 

 
Fonte: Produzido pelo autor. 

 
Figura 2. Faixa etária dos participantes. 

 
Fonte: Produzido pelo autor. 

 

Conforme a Figura (3), 50 % dos trabalhadores 

trabalham a menos de 5 anos na profissão. Segundo Almeida 

(2016), esforços repetitivos, exigência de força, condições de 

trabalho desfavoráveis, posturas contínuas desorganizadas e 

sobrecarga contínua nas estruturas anatômicas, além da falta 
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de tempo para se recuperar das lesões decorrentes de muitos 

anos de trabalho, acarretam em LER/DORT. 

 

Figura 3. Tempo de trabalho. 
 

 
Fonte: Produzido pelo autor. 

 

Observa-se que 86% dos participantes apresentam dor 

musculoesquelética Fig. (4), o que segundo Sanchez (2013), 

pode estar relacionado a características ocupacionais de algum 

tipo de trabalho.  

 

Figura 4. Dor durante jornada de trabalho. 
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Fonte: Produzido pelo autor. 

 

  Grande parte das pessoas totalizando 66,67%, 

responderam que sentem dor na coluna de acordo com a Fig. 

(5). A segunda parte mais acometida é as pernas com 25, 00%, 

o que se repete na pesquisa realizada por Taube (2002). Onde 

essa porcentagem e igual em decorrência nas coxas e nádegas 

dos participantes da pesquisa. 

 

Figura 5. Parte do corpo acometida pela dor 
 

 
Fonte: Produzido pelo autor. 

 

Considerando a dor apresentada durante a jornada de 

trabalho, podemos classifica-la segundo seu nível. Observando 

o gráfico, 58% dos entrevistados classificam como dor 

moderada como mostra a Fig. (6). 
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Figura 6. Nível da dor. 
 

 
Fonte: Produzido pelo autor. 

 

Da Silva Barreto (2015) afirma que a dor é um dos 

primeiros sintomas decorrente de acumulação de agentes, 

ocorrentes de conflitos psicológicos e de intensificação de 

atividades repetitivas no âmbito de trabalho.  

Segundo o gráfico, os participantes consideram presente 

a relação entre a dor que apresentam com o tipo de trabalho 

realizado conforme a Fig. (7). O que corrobora com o estudo de 

Araújo (2003), o qual afirma que o trabalho é considerado a 

causa da dor nas pessoas com LER/DORT. 
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Figura 7. Relação trabalho e dor. 

 
Fonte: Produzido pelo autor. 

 

No presente estudo, 92,86% dos participantes 

confirmam que fazem movimentos repetitivos durante seu 

trabalho, no qual apenas 1 participante (7,14%), afirmou que 

não realiza Fig. (8). Battiston et al. (2006), fala que um conjunto 

de movimentos contínuos por um longo tempo, geram fadiga 

muscular, sobrecarga, lesão e dor. 
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Figura 8. Movimentos repetitivos durante o trabalho. 
 

 
Fonte: Produzido pelo autor. 

 

Os participantes, em sua maioria, afirmam sentir mais 

dor durante a jornada de trabalho Fig. (9). Segundo Ferracini 

(2010) dentre os seus entrevistados 86,6 % sentem dor após a 

jornada de trabalho e que quando a prática de ginástica laboral 

essa dor tende a reduzir. Esta pesquisa aponta que a dor 

apresenta-se durante o trabalho exercido. 

 
Figura 9. Período de mais dor. 

 
Fonte: Produzido pelo autor. 
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Dos participantes, 58% afirmam que a dor causada pela 

LER/DORT afeta a sua qualidade de vida Fig. (10). 

Concordando com Cunha (2010), que também afirma que a dor 

interfere na qualidade de vida de pessoas com LER/DORT.  

 

Figura 10. Dor afeta a qualidade de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Produzido pelo autor. 
 

4 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo permitiu analisar a dor em 

profissionais de serviços gerais, constatando que tal serviço 

pode gerar afecções como a LER/DORT, o qual pode acarretar 

afastamento das atividades trabalhistas, bem como perda da 

funcionalidade.  

Pode-se observar durante o estudo, que as pessoas que 

realizam atividades repetitivas durante muito tempo em sua 

jornada de trabalho, referiram dor durante sua realização.  

Assim, estes profissionais podem ter sua qualidade de vida 
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diretamente afetada, podendo acometer outras áreas de suas 

vidas, já que muitos dependem deste tipo de trabalho para obter 

renda.  
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CONGRESSO NACIONAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

Os desafios da interdisciplinaridade nos ciclos da vida humana: 

evoluindo com saúde 

 

O CONGRESSO NACIONAL DE SAÚDE MEIO AMBIENTE está 

destinado a estudantes e profissionais da área saúde (nutrição, farmácia, 

enfermagem, fisioterapia, educação física) e áreas afins e tem como 

objetivo de proporcionar, por meio de um conjunto de palestras, mesa 

redonda e apresentações de trabalhos, subsídios para que os 

participantes tenham acesso às novas exigências do mercado e da 

educação no contexto atual. E ao mesmo tempo, reiterar o intuito 

Educacional, Biológico e Ambiental de inserir todos que formam a 

Comunidade Acadêmica para uma Educação sócio-ambiental para a 

Vida.   

Foram abordados diversos temas durante o evento, entre eles: Os 

desafios da interdisciplinaridade nos ciclos da vida humana: COMO 

PROMOVER O BEM-ESTAR; Promoção da saúde e alimentação 

adequada e saudável; Promoção da saúde e alimentação adequada e 

saudável” ; Doenças no adulto com raízes na criança; Atuação da 

estética no processo de envelhecimento nos ciclos da vida; A fisioterapia 

no processo de amadurecimento humano: uma abordagem prospectiva; 

Impactos na saúde e no envelhecimento causados por substâncias 

químicas:disruptores endógenos; Interdisciplinaridades: as ciências da 

saúde e as engenharias sanitárias e ambiental permitindo o homem viver 

com saúde em ambientes saudáveis; Aspectos multiprofissionais do 

cuidado em saúde da criança e o adolescente; Cuidar do outro é o 

reflexo do meu cuidado por mim;  Exercício superestimado: Adinâmica 

utilizada pelo nosso corpo para sabotar seu emagrecimento, 

Diante da grandiosa contribuição dos artigos aprovados, os livros 

frutos desse Evento: SAÚDE E MEIO AMBIENTE: os desafios da 

interdisciplinaridade nos ciclos da vida humana, NUTRIÇÃO E SAÚDE: 

os desafios da interdisciplinaridade nos ciclos da vida humana  e 

tecnologia e ODONTOLOGIA: os desafios da interdisciplinaridade  

contribuirão para o conhecimento dos alunos da área de Ciencias 

biológicas e Saúde. 

 

   



 

598 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este livro foi publicado em 2017 

 
Rua: Eng. Lourival de Andrade,1405- Bodoncongó 

Campina Grande-PB 58.430-030 
Fone: (83) 3321.4575 


