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APRESENTAÇÃO 
 

O Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica (eCICT) é um evento 

aberto à comunidade no qual todos os aproximadamente 1.500 alunos de 

Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN (bolsistas e voluntários) apresentam 

os resultados de suas pesquisas desenvolvidas ao longo de um ano, como 

cumprimento de um plano de trabalho elaborado e orientado por um 

professor/pesquisador do quadro permanente da Instituição.  

 

O eCICT está entre as ações inseridas no âmbito do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN, que 

possui entre seus objetivos: a) Contribuir para a formação e engajamento de 

recursos humanos em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e 

inovação; b) Contribuir para a formação científica de recursos humanos que se 

dedicarão a qualquer atividade profissional; e c) Contribuir para a formação de 

recursos humanos que se dedicarão ao fortalecimento da capacidade inovadora 

das empresas no País. Em 2019, a Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte realizou a 30ª edição do Congresso, abarcando 

uma etapa inicial digital seguida de uma etapa presencial, no formato de 

apresentações em Sessões de Apresentações Orais. Na fase inicial (Online), as 

apresentações dos trabalhos pelos discentes se deram na forma de arquivos 

digitais (trabalho completo e vídeo) submetidos via Sistemas da UFRN e 

disponibilizados amplamente para visitantes do site do evento 

(www.cic.propesq.ufrn.br), avaliadores da UFRN e comitê externo PIBIC-CNPq. 

Durante a fase presencial do evento, os 90 melhores trabalhos, selecionados a 

partir da etapa anterior, seguiram para as apresentações orais. 

 

A 30ª edição do Congresso teve como tema “Bioeconomia: Diversidade e 

Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”, estando alinhada aos 17 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Ao 

submeter os trabalhos ao Congresso, os alunos indicaram os objetivos da 

Agenda 2030 aos quais suas pesquisas estavam relacionadas. Essa iniciativa 

visa estimular a pesquisa científica e tecnológica voltada para a busca por 

soluções para os desafios sociais contemporâneos. 

  

O evento cumpriu três funções valiosas para o desenvolvimento da 

ciência na instituição: inserção dos discentes em um ambiente acadêmico de 

publicação e apresentação dos resultados da pesquisa; divulgação científica por 

meio dos vídeos que utilizam uma linguagem científica, porém acessível a todos; 

e, por fim, a popularização da ciência. 

 



 Os alunos concorreram ao 3ª Prêmio Destaque na Iniciação Científica e 

Tecnológica da UFRN, que foi instituído pela Pró-Reitoria de Pesquisa em 2017 

para reforçar as ações dos programas institucionais de iniciação científica e 

tecnológica. O prêmio contemplou duas categorias: Trabalho Destaque de 

Iniciação Científica e Tecnológica e Vídeo Destaque de Divulgação Científica. 

Os premiados foram contemplados com bolsas mensais de até R$ 800,00 

(oitocentos reais) durante o período de um ano. Os orientadores dos alunos 

premiados adquiriram precedência em relação aos demais para efeitos de 

concorrência no Edital de Bolsas de Pesquisa da UFRN em 2020. 

 

 Em  2019, a Pró-Reitoria de Pesquisa instituiu o Prêmio Pesquisador 

Destaque da UFRN, com o objetivo premiar os pesquisadores da instituição que 

tenham apresentado relevantes contribuições para o desenvolvimento da ciência 

em cada uma das três grandes áreas do conhecimento: Ciências da Vida; 

Ciências Exatas, da Terra e Engenharias; e Ciências Humanas e Sociais, Letras 

e Artes. Foram escolhidos 03 pesquisadores, um em cada grande área do 

conhecimento. Todos os premiados receberão auxílio no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) para custear passagens aéreas, diárias ou taxa de inscrição 

para apresentar trabalho em evento científico, certificado de premiação e troféu. 

 

Os pesquisadores premiados participam na condição de conferencista do 

XXX Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica, apresentando a 

contribuição científica oriunda de sua pesquisa. 
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TÍTULO: Revisão de literatura para o PIL15249-2018 

Resumo 

Este trabalho teve como objetivo o levantamento de periódicos das redes SciELO e 
PePSIC, com a finalidade de recolher acerca de suas políticas editoriais. Evidenciamos 
a existência de parâmetros importantes que colaboram para o processo de escolha para 
os autores para submissão de seus trabalhos. Os dados apresentam características 
dessa políticas editoriais com a relação a literatura sobre o tema. Onde podemos refletir 
sobre os seguintes parâmetros: Normalização, Periodicidade, Qualis e Gêneros 
textuais. Esses dados foram organizados em uma planilha que servirá de consulta sobre 
as políticas editoriais de cada periódico pesquisado. 
 

Palavras-chave: políticas editoriais; periódico; 

TITLE: Literature Review for in PIL15249-2018 

Abstract 

This study aimed to survey journals from SciELO and PePSIC networks, with the 
purpose of gathering about their editorial policies. We evidenced the existence of 
important parameters that contribute to the process of choice for the authors to submit 
their work. The data presents characteristics of this editorial policies with the literature 
on the subject. Where we can reflect on the following parameters: normalization, 
periodicity, Qualis and textual Genêros. This data was organized in a spreadsheet that 
will serve as a consultation on the editorial policies of each researched journal. 
 
Keywords: editorial policies; journal; 

Introdução 

Ao final do processo de produção científica de um trabalho específico, os pesquisadores 
buscam meios de divulgação para publicarem seu trabalho, o periódico é uma delas. Na 
escolha de um periódico, os pesquisadores tendem a analisar qual o periódico mais 
apropriado, de acordo com seus critérios, para submeter o seu trabalho à publicação. 
Nesse processo de escolha, os pesquisadores necessitam compreender as políticas 
editoriais de cada períodico, a fim de escolher o mais adequado a seu trabalho. Na 
ciência, essa etapa de comunicação é vista como fundamental, pois se trata da 
divulgação de conhecimentos em favor da população, como apontam Droescher e Silva 
(2014). Sendo assim, tivemos por objetivos estudar as políticas editoriais dos períodicos 
científicos indexados nas plataformas PePSIC e SciELO, tendo também como meta criar 
instrumentos que pudessem ser utilizados para consulta sobre essas políticas, 
auxiliando as/os autora(e)s numa escolha mais consciente onde irá divulgar seu 
trabalho. Como também discutir acerca dos parâmetros dessas políticas editoriais, sob 
a literatura sobre o tema. 
 

Metodologia 
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O projeto visou compreender aspectos fundamentais das políticas editoriais a partir de 
dados retirados ds redes Scielo e Pepsic. Os dados foram colocados em planilhas e 
organizados em categorias onde foi possível distiguir os principais parâmetros: Qualis, 
periodicidade, normalização e gêneros textuais: Qualis, periodicidade, normalização e 
gêneros textuais; que podem servir de base para nortear as escolhas dos autores de 
acordo com seus críterios e prâmetros apresentados pelos periódicos. A obtenção dos 
dados se deu pela pesquisa dos períodicos de psicologia. Na PePSIC, foram 
contabilizados oitenta e sete períodicos ativos e na SciELO, optamos pela busca com 
descritores ( por exemplo: "psicologia" e "psicanálise"). Alguns periódicos não tinham 
título que coincidicem com os descritores, necessitando de uma pesquisa mais 
específica na lista dos períodicos de ciências humanas da SciELO, onde verificamos o 
ESCOPO ou MISSÃO de cada períodico. Durante esse período, foram discutidos textos 
sobre a Red SciELO, PePSIC, suas origens e missão, a fim de compreender sua 
logística de funcionamento. Como também sobre políticas editoriais e seus parâmetros. 
Essas discussões ocorreram semanalmente, onde o foco eram os dados e a literatura 
referente às políticas editoriais. Após o estudo junto ao recolhimento de dados sobre os 
períodicos e suas respectivas políticas editoriais, organizamos planilhas separadas, 
uma para SciELO e outra para PePSIC, em seguida uma planilha com as informações 
de ambos. 
 
Resultados e Discussões 

 
Esses parâmetros podem ser indicadores no processo de escolha de um periódico na 
tentativa de submissão de um artigo. Então resolvemos mostrar os dados referentes a 
esses parâmetros por tabelas, adotando uma postura da análise descritiva. Podemos 
compreender o Qualis periódicos a partir de Barata (2016), sendo uma instrumento 
exclusivo para avaliação dos programas de pós-graduação da CAPES. Contudo, o uso 
do Qualis pode ser utilizados para outros fins, embora não seja recomendado nem seja 
o seu objetivo. A periodicidade demonstrou ser um aspecto importante para escolha de 
um periódico, sendo apontado por Bomfá (2003, citado por Hayashi, Hayashi, Lima, 
Silva, & Garutti, 2006) como indicador de confiabilidade, onde se possui uma frequência 
exata dos períodos de publicação. Ademais, a periodicidade também recebe uma 
qualificação de acordo com a frequência de publicação, variando de uma vez ao ano 
(zero ponto) até doze vezes ao ano (cinco pontos). Em contra partida, a SciELO (2018) 
em contraste às classificações citadas, sugere a organização de publicações continuas 
após suas devidas edições. A normalização por sua vez que apresentou predominância, 
foi a American Psychological Association. A normalização é importante considerando 
não só a padronização, como também a comunicação científica Hayashi et al. (2006) A 
APA como norma predominante pode ser explicada por se tratar da associação norte-
americana da psicologia, sendo considerada importante para os trabalhos científicos 
nessa área. Como também, o próprio efeito da internacionalização causado pela 
contemporaneidade, onde a globalização facilitou a transposição de informações em 
diferentes regiões. Contudo, essa norma adotada é decorrente de uma outra região 
americana que contém forte influência ideológica e política, havendo uma imposição 
normativa em alguns pontos da ciência, por exemplo, como apontam Silveira, Benedet, 
& Santillán-Aldana (2018). Os gêneros textuais apresentaram um boa variação nas 
nomenclaturas, não só nos periódicos, mais nos autores, embora apontem para o 
mesmo tipo de estrutura textual. Eles podem auxiliar na escolha e nortear para qual 
periódico o pesquisador poderá enviar seu trabalho, se o gênero escrito for de acordo 
alguns dos que os periódicos apresentados no periódico em questão. Para 
Krzyzanowski, Ferreira e Medeiros (2005) os gêneros textuais são categorias para 
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indicar diferentes estruturas textuais que podem apresentar o saber científico. Algumas 
categorias de gêneros textuais não foram frequentes, ocasionando em seu isolamento. 
Diante disso, optamos por fazer uma nova categorias denominada "outros", onde foram 
inseridas todos os gêneros que não foram frequentes ou fossem uma expressão 
científica incomum. 
 

Conclusão 

 
Podemos perceber como se dá o funcionamento das políticas editoriais e seus 
parâmetros, além de refletir acerca de sua importância no processo decisório. A 
pesquisa contribuiu para aprofundamento do debate sobre políticas editoriais, 
favorecendo o aparecimento de questões que influenciam o processo decisório, mas 
que não foram aprofundados, como o produtivismo. Foi possível a dimistificação de 
alguns parâmetros importantes como o Qualis periódicos. Mediante esse processo foi 
possível construir uma ferramenta (planilha) contendo informações sobre os periódicos 
e também os parâmentros das políticas editoriais investigados. Garantindo um material 
que servirá de consulta pelos pesquisadores contribuindo para seu processo de escolha. 
Adquiri no processo de iniciação a ciência: a possibilidade de refletir cientificamente 
acerca de um fenômeno específico, construção e organização de dados brutos, análise 
de dados e conhecimento da literatura acerca do tema em questão e, escrita científica. 
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TÍTULO: Divulgação do conhecimento sobre política social: internacionalização da 

ciência psicológica no contexto latino-americano 

Resumo 

As políticas sociais na América Latina são essenciais para enfrentamento das 
contradições sociais próprias da sociedade capitalista e a Psicologia tem apresentado 
potencial para contribuir com atuação e pesquisa neste contexto. Esta pesquisa 
objetivou discutir os fundamentos que tem embasado tais contribuições por meio da 
análise das referências bibliográficas de artigos científicos de pesquisadores 
latinoamericanos da Psicologia sobre o tema. Artigos científicos foram coletados na 
base de dados Redalyc entre 2016-2017, associando os termos Política social/Política 
pública e Psicologia, resultando em 353 artigos, dos quais analisou-se aqueles que 
abordam políticas sociais de modo geral (sem focar em política, programa, legislação 
específicas), n=15, com concordância de 92% entre juízes. Destes, mapeou-se o ano 
de publicação, tipo, local e idioma. Como resultados preliminares, aponta-se que os 
artigos apresentaram uma média de 31 referências, sendo a maioria delas publicadas 
no idioma português (presente até nas referências de artigos de pesquisadores não 
brasileiros), seguidas do espanhol e inglês. O tipo de referência predominante foi livro, 
seguido por artigos, denotando caráter mais teórico do que empírico às referências. O 
ano das publicações variou entre 1930 e 2013, com uma maior concentração na primeira 
década de 2000. Trata-se de estudo preliminar que caracteriza as fontes de referências 
utilizadas nas produções científicas da Psicologia sobre as políticas sociais. 
 
Palavras-chave: Psicologia na América Latina, políticas sociais, produção científica 

TITLE: Scientific internationalization in Latin América on debate: Psychology in social 

policies context 

Abstract 

Social policies in Latin America are an essential estrategy to confront typical capitalism 
social contradictions and Psychology has presented practices and researches which 
contribute to this context. This research aimed to discuss the bibliographic references of 
scientific papers by Latin American Psychology researchers about the subject. Scientific 
papers were collected in Redalyc database between 2016-2017, associating Social 
Policy / Public Policy and Psychology as Keywords, resulting in 353 papers, from which 
we selected those about social policies in general (no focusing on politics, program , 
specific legislation), n = 15, with a 92% judges-agreement. The year and local of 
publication, type of reference and language were identified. Preliminary results point that 
the papers have 31 references as average, most of them published in Portuguese (even 
if it is from a non-Brazilian researcher), followed by Spanish and English. Books are the 
frequent type of reference, followed by papers, denoting more theoretical than empirical 
references. The year of publications ranged from 1930 to 2013, with a higher 
concentration in the first decade of 2000. This is a preliminary study that characterizes 
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the sources of references used in the scientific productions of Psychology on social 
policies. 
 
Keywords: Psychology in Latin America, social policies, scientific production 

Introdução 

O processo de internacionalização científica é aqui compreendido como decorrente, 
sobretudo, da intensificação do modelo neoliberal a partir dos anos 1990, quando o 
sistema de educação superior, incluindo suas atividades de produção científica e 
formação de pesquisadores, passou a ser considerado também um produto de comércio 
internacional – com isso, a ciência passa a ser reconhecida como elemento fundamental 
para a competitividade entre países e a academia assume uma dimensão internacional 
(Lima, Azevedo & Catani, 2008). Conquanto sejam múltiplas as interpretações sobre o 
seu significado, um pressuposto indiscutível é que a internacionalização científica não 
pode ser compreendida em si mesma, mas necessariamente atrelada às crescentes 
mercantilização e centralização da produção de conhecimento para a acumulação 
ampliada do Capital. É com esta consideração que se vê a subsunção das políticas 
científicas às determinações dos organismos internacionais. Além de situar a temática 
da internacionalização científica em um contexto macroeconômico e político, ou seja, 
no interior do processo de globalização, torna-se necessário examinar seus elementos 
internos. Araújo (2017) propõe, como esquema analítico para tal, tratar de quatro 
questões fundamentais: o que, com quais agentes, como e quem financia. Partindo de 
tais questões, a produção científica de Psicologia foi eleita como objeto de estudo para 
orientar este debate. A proposta é entender o direcionamento dos esforços 
empreendidos para produzir uma ciência psicológica “internacionalizada”. Por um lado, 
seguindo os ditames da política científica nacional, a estratégia torna-se uma forma de 
reprodução de relações hierárquicas entre países centrais e periféricos. Marrara (2007) 
denomina esse quadro de relações verticais, conferindo peso à assimetria típica 
(reforçando a ainda atual análise de Gibbs, 1995, sobre a “ciência perdida do terceiro 
mundo”), em um processo de anglo-saxonização do conhecimento. Por outro lado, 
Morosini e Nascimento (2017) aponta as potencialidades em abrir espaço para uma 
produção científica que, ao compartilhar contextos, desafios e objetivos comuns, pode 
representar uma mais ampla disseminação do conhecimento e do intercâmbio com 
interlocutores (e centros) qualificados. A justificativa para a realização deste projeto de 
pesquisa pode ser debatida em diversas dimensões, que vão desde o desenvolvimento 
da política científica nacional e sua estratégia de investimento nos processos de 
internacionalização (1), a consolidação de um projeto de Psicologia brasileira e 
latinoamericana (2), a inserção do debate no cotidiano institucional da UFRN (3), e o 
desenvolvimento de competências e habilidades entre os atores envolvidos no projeto, 
notadamente o corpo discente (4). No que se refere ao aspecto (1), este projeto busca 
explicitar o jogo de interesses que impulsiona a política de internacionalização científica 
nacional. A partir desta pesquisa pretende-se debater a quem/a quem tal política 
científica serve de fato, e se as estratégias adotadas para tal tem lastro para promover 
o desenvolvimento nacional tal como apregoado. O objetivo principal desta pesquisa foi 
discutir as fontes bibliográficas utilizadas na produção científica da Psicologia latino-
americana sobre política social. Dentre os objetivos secundários previstos, avançamos 
no mapeamento e caracterização das referências bibliográficas utilizadas na produção 
científica de Psicologia sobre política social. 
 
Metodologia 
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Este projeto integra um programa de pesquisas a respeito da internacionalização 
científica da Psicologia na América Latina, a partir da temática das políticas sociais. 
Todas as pesquisas relacionadas ao programa compartilham um banco de dados com 
informações primárias, a partir do qual outros dados são acrescentados a depender do 
objetivo principal da pesquisa. O banco de dados primário foi construído a partir de um 
levantamento sistemático de artigos completos publicados em periódicos científicos. 
Este recorte por tipo de material para proceder a análise da produção científica foi eleito 
tendo em vista as condições de acessibilidade e por consistirem no instrumento, por 
excelência, de divulgação de pesquisas científicas atuais e originais, que passam por 
critérios de qualidade por parte da comunidade acadêmica. Os artigos foram buscados 
na base de dados Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 
Espana y Portugal) de forma sistemática durante o período de novembro/2016 a 
novembro/2017, utilizando os descritores "política social" e "política pública", associados 
ao termo "psicologia" e correlatos. Tal mapeamento resultou em um total de 353 artigos 
científicos, dos quais analisou-se aqueles que abordam políticas sociais de modo geral 
(sem focar em política, programa, legislação específicas), n=15, com concordância de 
92% entre juízes. Sob tal amostra, foram aplicados os seguintes procedimentos 
metodológicos: 1) Foi feito o download dos artigos, em que os mesmos receberam um 
ID para facilitar algum resgate que se tenha feito necessário. Em cada artigo dessa 
amostra foram identificadas as fontes bibliográficas utilizadas (lista final de referências), 
na qual, cada uma delas também recebeu um ID (associado ao ID do artigo em que ela 
foi retirada), para caracterização dos dados em planilha de dados eletrônica. 2) Destas, 
coletou-se os seguintes dados: ano de publicação (informação fornecida na referência 
completa das obras), tipo de publicação (artigo, capítulo/livro, trabalhos monográficos, 
trabalhos apresentados em eventos, documentos, etc.) -dado coletado a partir da 
análise do formato das referências -, nome do primeiro autor, país de vinculação do 
primeiro autor (acesso ao currículo Lattes, busca pela informação no trabalho original e 
sites de universidades.), idioma (dado retirado da referência, embora traduzido) e local 
de publicação, (informação disponível em algumas referências, em caso de ausência, 
pesquisou-se nos sites dos periódicos e editoras). 3) A planilha eletrônica foi utilizada 
para registro e análise de estatística descritiva dos dados. 
 
Resultados e Discussões 

 
Como resultados preliminares obtivemos que os trabalhos apresentam uma média de 
31 referências, sendo a maioria delas publicada em Português, o idioma representa 
cerca de 56% das referências utilizadas, seguido do espanhol, com 26% e do inglês, 
com 16%. Pretende-se investigar na segunda etapa desta pesquisa o idioma original, 
pois os dados podem se tratar de traduções pra o português ou de referências que são 
publicadas em mais de um idioma. O tipo de referência predominante foi livro, seguido 
por artigo, capítulo de livro e as teses e dissertações. A preferência pela utilização do 
livro denota um caráter mais teórico do que empírico às referências. Ademais, apesar 
da tendência a publicações online, o livro acadêmico ainda é uma fonte muito utilizada. 
O ano de publicação das referências variaram entre 1930 e 2013, com uma maior 
concentração na primeira década de 2000. A hipótese em torno dessa informação é que 
a partir dos anos 200 se observa um maior desenvolvimento das tecnologias da 
informação (boom das revistas científicas eletrônicas), mas também pode estar 
relacionada à consolidação da redemocratização da américa latina e maior investimento 
em políticas sociais, comparado ao período de autocracia burguesa. 
 
Conclusão 
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Este projeto foi renovado e alguns dados ainda estão em andamento. Serão 
caracterizados os “tipos de referências”, citados anteriormente, que diz respeito a um 
dos nossos objetivos específicos. Trata-se de um estudo preliminar que caracteriza as 
fontes de referências utilizadas nas produções científicas da Psicologia sobre as 
políticas sociais, com a finalidade de discutir as condições da produção relacionada ao 
tema. 
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TÍTULO: Fé e seca: um estudo sobre as manifestações religiosas de agricultores 

familiares da região do Trairí/RN 

Resumo 

 

O contexto rural, a vida no campo e as manifestações religiosas correspondem às 
temáticas sobre a relação pessoa-ambiente pouco estudadas pela Psicologia. Para 
tanto, este estudo visa compreender como a fé e a seca se articulam a partir das 
manifestações religiosas de agricultoras familiares da cidade de Santa Cruz/RN frente 
à seca. No sertão do agreste potiguar, este município corresponde a um importante polo 
econômico da região do Trairi, destacando-se pelo turismo religioso, a agricultura e a 
pecuária. Além disso, conta com uma unidade especializada de ensino superior, onde 
funciona o curso de Psicologia. Esta pesquisa possui cunho exploratório e qualitativo. 
Até o momento, foram realizadas 10 entrevistas com participantes da Associação de 
Agricultores Rurais da área periurbana do município, adotando o seguinte perfil: ser 
agricultaras(es) maiores de 18 anos, alfabetizadas e vivenciaram pelo menos um 
período de seca. Os relatos das entrevistadas mostraram a crença entre o fenômeno da 
seca e o castigo divino associado ao pecado. Os participantes estabeleceram uma 
explicação para a chuva a partir da vontade divina, evidenciando uma concepção 
fatalista que retira as possibilidades de ação direta do(a) sertanejo(a) sobre o fenômeno. 
Nesse sentido, este trabalho pretendeu contribuir para a apropriação da comunidade 
acerca da dinâmica da agricultura familiar e a seca e na produção de estudos pela 

Psicologia sobre as inter-relações atribuídas à vida rural. 

 
 
Palavras-chave: Religiosidade. Seca. Agricultura. Relação pessoa-ambiente. 

TITLE: Faith and drought: a study on the religious manifestations of family farmers in the 

region of Trairí / RN 

Abstract 

The rural context, the field life and the religious manifestations correspond to the themes 
about the person-environment relationship little studied by Psychology. Therefore, this 
study aims to understand how faith and drought are articulated from the religious 
manifestations of family farmers in the city of Santa Cruz / RN in the face of drought. In 
the interior of the potiguar wild, this municipality corresponds to an important economic 
center of the Trairi region, standing out for its religious tourism, agriculture and livestock. 
It also has a university campus, where the Psychology course operates. This research 
has exploratory and qualitative nature. So far, 10 interviews have been conducted with 
participants from the Rural Farmers Association of the periurban area of the municipality, 
adopting the following profile: being literate farmers who have experienced at least one 
drought period. The interviewees' reports showed the belief between the drought 
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phenomenon and the divine punishment associated with sin. Participants established an 
explanation for the rain from divine will, highlighting a fatalistic conception that removes 
the possibilities of direct action of the sertanejo on the phenomenon. In this sense, this 
work intended to contribute to the appropriation of the community about the dynamics of 
family farming and drought and the production of studies by Psychology on the 
interrelationships attributed to rural life. 
 
Keywords: Religiosity. Drought. Agriculture. Person-environment relation. 

Introdução 

Até o início do século XX o Nordeste brasileiro era tido como lugar difícil de habitar, 
associado à seca e às condições precárias de vida. O termo sertão permitiu que essa 
região fosse compreendida como um território, que vai além das demarcações 
geográficas, constituída por uma história, cultura, política e religião, expressando a 
identidade simbólica de um povo. Nesse espaço, destacam-se as manifestações de fé 
que constituem traços marcantes da identidade sertaneja que, em diversos momentos, 
aparecem como solução apaziguadora frente às dificuldades cotidianas. Essas 
manifestações podem ser percebidas por meio da comunicação, linguagem, 
comportamentos e práticas relacionadas à fé. 

No imaginário popular existe a crença de que a chuva é um dom de Deus. A Ele e aos 
santos é que se pede chuva. Quando não chove, é também por vontade de Deus. 
Normalmente, esse “chover ou não chover” era relacionado aos pecados do povo. As 
procissões ao redor das lagoas para pedir chuva e o “seqüestro dos santos” são práticas 
que revelam o modo popular de compreender a natureza. (Malvezzi, 2007). Assim, as 
rezas, romarias, novenas e festejos eram entendidos como uma maneira de 
reestabelecer esse equilíbrio e dessa maneira os santos fariam a ressacralização 

desses espaços (Santos, 2013). 

Consoante Pontes (2014), vários dos elementos mencionados promovem esperança, 
alegria, sentido de vida, conforto, fé, congraçamento (manifesto nas romarias, 
procissões, missas, práticas devocionais caseiras) profundamente necessárias em um 
ambiente tido como hostil, de seca, sobrevida, coronelismo, fuga, desesperança, itens 
culturalmente impregnados em sua vida e no seu imaginário, mesmo com toda 
ressignificação que se busca contornar. A crença, representada por ações de intensa 
piedade, é naturalmente percebida quando o sertanejo padece e enfrenta as 
dificuldades físico-psicológicas, mas não deixa de render sua promessa e sua prova de 
devoção. Nesse sentido, a religiosidade no sertão perpassa todos os estágios da vida, 
as festas estão profundamente ligadas aos aspectos religiosos, assim como o trabalho. 
A ideia de seca como castigo divino sempre foi uma ideia recorrente, um dos ditames 
que marcam a dinâmica que explica a vida sertaneja por meio da religiosidade. Em 
regiões em que o fenômeno da seca se apresenta com frequência, a religiosidade é 
profundamente marcada pelo binômio; seca - sofrimento e chuva - bonança. Não é 
apenas uma religião em si, é um modo de vida, um conjunto de valores, que fundam e 
sustentam as experiências cotidianas (Campos, 2002). 

O contexto rural e a vida no campo ainda correspondem a temáticas sobre 
ambiente/pessoa pouco estudadas pela Psicologia, que tem privilegiado o 
conhecimento voltado a compreensão da realidade urbana, com centralidade nos 
fenômenos psicossociais da comunidade inserida neste contexto (Albuquerque, 2002; 
Mendéz, 2015; Vasquez, 2009). 
Este estudo teve como objetivo compreender as manifestações religiosas, representada 
pela fé, presentes na vivência de agricultores familiares que residem na região do 
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Trairí/RN, interior potiguar, e que sofrem com o fenômeno da seca. A escolha desta 
região se deve ao fato da unidade de ensino superior da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) ter sido implantada na cidade de Santa Cruz/RN, importante 
cidade da região, fortemente marcada pelas manifestações religiosas, pelo turismo 
religioso, e pela intensa atividade agropecuária, remetendo-se a uma população 
agrícola. De modo, que permitiu aos alunos se debruçarem na produção de 
conhecimento sobre sua própria realidade, visando à perspectiva da Psicologia 
Ambiental, e sobre as relações existentes entre o ser humano e o ambiente. 

 
Metodologia 

 

A pesquisa possui cunho exploratório e qualitativo e a coleta de dados consistiu em 
entrevistas semi-estruturadas. A escolha dos participantes seguiu os seguinte critérios 
inclusão: disponibilidade, ser agricultor(a) familiar residente de Santa Cruz/RN, maiores 
de 18 anos, alfabetizados e terem vivenciado algum período de seca. Até o momento, 
foram realizadas 10 entrevistas com participantes, todas do sexo feminino, da 
Associação de Agricultores Rurais da área periurbana da cidade de Santa Cruz/RN, 
sendo conduzidas nos ambientes de trabalho ou algum outro ambiente escolhido pelas 
agricultoras, que pudesse deixá-las(os) à vontade. O período de coleta de dados se 
evidenciou dois períodos: um semestre em que os sertanejos vivenciaram um momento 
de estiagem e dificuldade de desenvolver as atividades produtivas pela falta de água; e 
outro, um período chuvoso. Para tanto, a pesquisa segue em andamento, e ao final, 
poderá se evidenciar as experiências que marcaram os dois períodos diretamente 
relacionados com a fé, a seca e a chuva. 

 
Resultados e Discussões 

 

Os relatos das entrevistadas mostram a crença na relação entre o fenômeno da seca e 
o castigo divino associado ao pecado, uma dualidade recorrente que marca a vida 
sertaneja e a religiosidade, já apontada pela literatura. As agricultoras estabeleceram 
uma explicação para a chuva a partir da vontade divina, revelando um imaginário 
manifesto pela fé que dita modos de existência do ser-sertaneja no interior do sertão 
potiguar, calcado em um fatalismo que retira as possibilidades de ação direta do 
sertanejo sobre o fenômeno. Tal concepção fatalista (Martín-Baró, 1998, citado por 
Ansara, et al, 2010[FG1] ), que se verifica nas populações excluídas da América Latina, 
na realidade, trata de esquema ideológico internalizado a partir das experiências 
cotidianas com o mundo social, garantindo a manutenção de uma ordem estabelecida 
e a reprodução da dominação social. O indivíduo que nasce na periferia das cidades 
latino-americanas aprende cotidianamente qual é o seu lugar social e que seus esforços 
provavelmente não produzirão transformações efetivas na sociedade, marcada pela 
exploração e opressão. A realidade social, pois, reforça a ideologia fatalista, transmitida 
por organizações institucionais e processos de socialização, que envolvem a educação 
doméstica, a escola, a igreja e o trabalho. Nas falas não se evidenciaram o fenômeno 
da seca como uma compreensão política-econômica-ambiental, mas sim a partir de uma 
explicação histórica-espiritual enraizada em um imaginário comum. 
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Conclusão 

 
O contexto rural, a vida no campo e as manifestações religiosas na relação com a seca 
como modos de existência e o ambiente são poucos estudados pela psicologia, que 
ainda privilegia a realidade urbana. Para tanto, o estudo pretende contribuir para a 
apropriação da comunidade, compreendendo sentidos, significados, afetos, valores 
crenças acerca da dinâmica da agricultura familiar e a seca, além de proporcionar a 
produção de estudos pela Psicologia sobre as inter-relações atribuídas à vida rural. 
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TÍTULO: Análise e relações de autorias com psicologia e políticas sociais na América 

Latina 

Resumo 

O processo de internacionalização vem sendo cada vez mais debatido e incentivado no 
que se refere à produção e compartilhamento do conhecimento científico. Pensamos 
aqui esse processo relacionado ao eixo sul-sul a partir das pesquisas acerca de Políticas 
Públicas e Políticas Sociais na interface com a psicologia no continente Latino 
Americano. Para tanto, o objetivo desse trabalho é analisar as redes de autoria, visando 
a compreensão dos processos em uma horizontalização do conhecimento. Dessa 
maneira, a pesquisa fez uma análise de autorias de artigos, a partir da consulta a base 
de dados “Redalyc” com os descritores: “Psicologia”, “Políticas Públicas” e “Política 
Social”. Como resultado, produzimos um banco de dados com 353 artigos. Desses, 
constatamos que 104 foram escritos por um único autor, enquanto os demais 249 artigos 
foram escritos por dois ou mais pesquisadores. Fizemos então um segundo banco de 
dados, com o qual chegamos a um total de 688 entre autores e coautores, sendo que 
602 escreveram um único artigo, enquanto 86 pesquisadores escreveram 2 ou mais 
artigos, dentre os quais, 20 autores têm a partir de 3 artigos escritos. Analisando esses 
últimos, constatamos uma predominância da vinculação ao Brasil. Dessa maneira, 
refletimos acerca da importância da temática para a produção científica no continente, 
tentando compreender os fenômenos relativos aos desafios e limites nesses estudos 
com o fito de promover o fortalecimento dos estudos da temática. 
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TITLE: Analysis and relations of authorship with psychology and social policies in Latin 

America 

Abstract 

 

The process of internationalization has been increasingly debated and encouraged in 
regard to the production and sharing of scientific knowledge. We here consider this 
process in the context of the south-south axis based on the research of Public Policies 
and Social Policies in the interface with psychology of the Latin American continent. 
Therefore, the objective of this work is to analyze the authorship networks, focusing on 
the comprehension of the processes in a horizontalization of this knowledge. Thus, the 
research made an analysis of article authorship, by consulting the database “Redalyc” 
with the descriptors: “Psychology”, “Public Policy” and “Social Policy”. As a result, we 
produced a database of 353 articles. Of these, we found that 104 were written by a single 
author, while the remaining 249 articles were written by two or more researchers. We 
then made a second database, with which we reached a total of 688 authors and 
coauthors, of which 602 wrote a single article, while 86 researchers wrote 2 or more 
articles, among which 20 authors have from 3 written articles. Analyzing the latter, we 
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found a predominance of attachment to Brazil. Thus, we reflect on the importance of the 
subject of scientific production on the continent, trying to understand the phenomena 
related to the challenges and limits in these studies in order to promote the strengthening 
of studies on the given subject. 

 
 

Keywords: Latin America. Internationalization. Public Policy. 

Introdução 

Compreendemos que a internacionalização do conhecimento é um tema recorrente das 
últimas décadas, como afirma Madeira, R. M., & Marenco, A. (2016). Percebemos que 
esse processo aqui no Brasil está relacionado também ao aumento das pesquisas 
mediante os crescentes números de cursos de pós-graduação e o incentivo à pesquisa 
até meados da década de 2010. 

Para tanto, percebemos interesse na produção científica sobre políticas públicas e 
políticas sociais na América Latina em diversos campos, incluindo a psicologia, sendo 
uma temática que mantém relações com a própria formação histórica do continente. 

Desta maneira, o objetivo do presente trabalho é analisar as redes de autoria, visando 

a compreensão dos processos em uma horizontalização do conhecimento. 

Discutiremos quem são esses pesquisadores que se dedicam ao tema, suas redes de 
contato e o processo de internacionalização, entendendo a produção e 
compartilhamento de conhecimentos entre países latino-americanos. 

 
Metodologia 

 

Para a consecução do presente trabalho, a pesquisa fez uma análise de autorias de 
artigos, a partir da consulta a base de dados Red de Revistas Cientificas de América 
Latina y el Caribe España y Portugal “Redalyc” com os descritores: “Psicologia”, 

“Políticas Públicas” e “Política Social”. 

Com o banco de dados completo temos então um total de 353 artigos referentes à 
temática. Em um segundo momento, foi produzido um novo banco de dados 
centralizado nos autores, nos mostrando assim um total de pesquisadores, seja como 
autor principal ou coautoria. Isso nos dá a possibilidade de fazer uma análise sobre a 
relevância da temática em suas carreiras, e também as redes de colaboração 
existentes. 

Para esta análise separamos então entre todos os autores, os que possuíam três ou 
mais artigos escritos sobre a temática. Compreendendo que podemos ter esses autores 
como ponto de partida para a análise da produção científica acerca da temática no 
continente Latino Americano. 

 

Resultados e Discussões 
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Dos 353 artigos analisados constatamos que 104 foram escritos por um único autor, 
enquanto os demais 249 artigos foram escritos por dois ou mais pesquisadores. 
Chegamos assim ao número de 688 entre autores e coautores. Desses, 602 escreveram 
um único artigo, enquanto 86 pesquisadores escreveram 2 ou mais artigos, dentre os 
quais, 20 autores têm a partir de 3 artigos escritos. 

Fazendo o levantamento de autores que escreveram a partir de três artigos, 
conseguimos chegar à 20 pessoas, das quais 17 são brasileiras e as 3 demais tem 
vinculação com o Chile. O que demonstra inicialmente que o Brasil aparece se 
consolidando na América Latina dentro da produção em Políticas Públicas. 

Sendo assim, nesse processo de internacionalização e horizontalização do 
conhecimento, propomos discutir a América Latina como formadora de uma ciência 
própria, que discuta as suas questões, e projeta respostas mediante as próprias 
características. Em paralelo, temos notado essa predominância brasileira nas 

produções. 

 
Conclusão 

 

Entendemos que compreender a produção acadêmica e seu processo pode fomentar a 
discussão acerca dessas relações, visando o fortalecimento dos estudos da temática. 
Para então compreender também, de maneira mais aprofundada, como esses trabalhos 
são lidos pelos pesquisadores em outros países. 

Podendo a partir desses dados, agora com os pesquisadores que mantêm um 
aprofundamento para esses estudos, ver tanto instituições às quais estão vinculados, 

como também seus respectivos países. 

A pesquisa até agora realizada abre portas para que consigamos ter mais perguntas 
respondidas, como discutir então essa colaboração científica, tanto no contexto em que 
estamos inseridos, mas também pensando os processos de internacionalização. 

Dessa maneira, pretendemos então compreender melhor acerca dos limites e desafios 
para a colaboração científica na área da psicologia a partir das questões sociais. 
Perceber como funcionam esses grupos de trabalho por meio inclusive da visibilidade 
sobre pesquisadores que se dedicam a esses estudos. 
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Resumo 

Realizou-se um levantamento das políticas editoriais de 139 periódicos ativos indexados 
nas bases de dados PePSIC e SciELO que publicam na área de Psicologia. Através de 
consulta online, foi construído um instrumento que dispõe de informações acerca de 
cada periódico (Qualis, periodicidade, normalização e gêneros textuais, dentre outros). 
Os parâmetros Qualis, periodicidade e normalização foram analisados através de 
estatística descritiva, enquanto que a análise temática foi utilizada para a análise dos 
gêneros textuais. Ao final, foram catalogados vinte e três tipos de gêneros textuais 
aceitos para publicação nos periódicos científicos pesquisados, além de uma categoria 
“outros”, que abrange gêneros diversos, com menor frequência de aparição. Por 
intermédio da consulta ao instrumento, assim como ao debate suscitado ao longo deste 
escrito, espera-se proporcionar aos autores em Psicologia, desde estudantes de 
graduação até doutores, um mapeamento que permita facilitar o processo de escolha 
dos periódicos para publicações científicas. 
 

Palavras-chave: publicação acadêmica; periódicos científicos; bases de dados. 

TITLE: Instructions to authors: how to choose a psychology journal in PePSIC and 

SciELO databases? 

Abstract 

A survey of the editorial policies of 139 active journals that publish in the area of 
Psychology and are indexed in the databases PePSIC and SciELO was carried out. 
Through an online consultation, an instrument was built that provides information about 
each journal (Qualis, publication frequency, writing style and writing genres, among 
others). Qualis, publication frequency and writing style were analyzed through 
descriptive statistics, while thematic analysis was used to analyze the writing genres. In 
the end, twenty-three types of writing genres that are accepted for publication were 
identified in the surveyed scientific journals, plus a last category, "others", which covers 
different genres with low frequency of occurrence. Through the consultation of the 
instrument, as well as the debate raised throughout this paper, it is expected to provide 
authors in Psychology, from undergraduate to Ph.D.’s, a map that facilitates the process 
of choosing journals for scientific publications. 
 
Keywords: scholarly publishing; scientific journals; databases. 

Introdução 

As pesquisas científicas são concretizadas a partir do momento em que são publicadas 
e conhecidas por toda a população. Por esse motivo, espera-se que, na escrita 
científica, a coleta e análise de dados dos estudos sejam especificadas para que os 
leitores possam entender o caminho pelo qual o autor seguiu até alcançar os seus 
objetivos e, até mesmo, para que outros pesquisadores possam fundamentar novos 
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estudos (Trzesniak e Koller, 2009). Sendo assim, a divulgação dos resultados é uma 
etapa imprescindível para garantir o compartilhamento do saber científico. Dessa forma, 
é almejado que, nessa etapa, sejam assegurados canais de comunicação apropriados 
para que a população e a comunidade científica possam ter acesso a informações 
atualizadas sobre as diversas temáticas investigadas. Dentre os meios disponíveis para 
a comunicação dos resultados científicos, Pereira (2012) indica cinco modalidades 
pertinentes para os pesquisadores: periódicos, anais de evento, teses/dissertações, 
relatórios e livros. Para o objetivo desta pesquisa, resolvemos destacar os periódicos 
científicos, já que proporcionam dinamicidade à comunicação científica em decorrência 
do seu caráter seriado, nesse sentido, oferecendo, a cada edição, a publicação de 
artigos atuais e com referências revisadas (Packer, 2011). Em relação ao processo de 
escolha do periódico, o autor deve se atentar para a política editorial, observando as 
informações sobre o que a revista se propõe a publicar (Sabadini, Sampaio, & 
Nascimento, 2009). Com efeito, submeter os escritos a periódicos de mesma área 
temática e cuja missão de trabalho coincida com o conteúdo abordado pelo manuscrito 
contribuirá de maneira positiva para uma publicação adequada e maior potencial na 
disseminação dos achados científicos. Diante de tais aspectos, o presente projeto 
buscou realizar uma coleta de dados acerca das políticas editoriais de periódicos 
científicos de psicologia ativos e indexados nas bases de dados PePSIC e SciELO. 
Essas bases de dados foram escolhidas por serem importantes na iniciativa de acesso 
aberto produzidas no Brasil (Sampaio & Serradas, 2009), constituindo um modelo de 
funcionamento diferente daquele encontrado no cenário internacional, de alta 
concentração de publicações e periódicos em alguns poucos grupos editoriais privados 
(Larivière, Haustein, & Mongeon, 2015). Desse modo, o nosso objetivo é fornecer uma 
ferramenta de consulta para auxiliar os pesquisadores da área na escolha do periódico 
adequado para publicar suas produções, através da disponibilização de uma planilha 
que apresenta várias informações das políticas editoriais de forma unificada. 
 
Metodologia 

 
A coleta de dados foi iniciada a partir da construção de uma lista com todos os periódicos 
de psicologia das bases de dados SciELO e PePSIC. A base PePSIC possui oitenta e 
sete títulos ativos de periódicos que publicam psicologia. Já a SciELO não se restringe 
a essa área do conhecimento, o que exigiu um procedimento anterior: identificar quais 
periódicos dessa base poderiam ser considerados como periódicos de psicologia. Os 
periódicos de psicanálise foram incluídos, uma vez que a área também aparece em 
bases de dados de psicologia. Para isso utilizamos dois procedimentos: 1) buscamos 
por títulos que possuíam termos como “psicologia”, “psico”, “psicanálise”, “psicanalítica” 
no título, o que já os credenciou imediatamente a fazer parte da pesquisa; 2) 
percorremos a lista de periódicos de ciências humanas do site SciELO, examinando o 
site de cada periódico em busca de mais informações, principalmente aquelas 
disponibilizadas no escopo ou missão da revista. O procedimento nº 2 revelou alguns 
periódicos de psicologia que não possuíam um título tão evidente (ex: Paidéia), e que 
foram incluídos nesta pesquisa. Além disso, podemos perceber a existência de 
periódicos multidisciplinares em ciências humanas e sociais, no entanto, resolvemos 
adicionar a nossa lista apenas os periódicos que mencionavam explicitamente a 
psicologia (ex: Motricidade, Nómadas). Ao final dessa etapa, foi organizada uma lista 
geral com o somatório dos periódicos PePSIC e SciELO de psicologia, totalizando cento 
e quarenta e quatro itens. Cinco destes periódicos aparecem de maneira duplicada 
nessas bases eletrônicas: Actualidades em Psicología; Estudo de Psicologia (Natal); 
Liberabit; Psicologia Clínica e Revista Subjetividades. A retirada destes resultou em uma 
lista final com cento e trinta e nove periódicos. Em seguida, definimos as seguintes 
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informações para coleta: Qualis, ISSN impresso, ISSN eletrônico, nome, idiomas 
aceitos, gêneros textuais (artigo, resenha, revisão, etc.), escopo/missão, normalização 
(APA, ABNT, etc.), quem publica (universidade, associação profissional, instituto, etc.), 
site e periodicidade. A coleta de dados ocorreu no período entre outubro e dezembro de 
2018, e os resultados estão disponíveis na íntegra através do link: 
[https://zenodo.org/record/3334374?fbclid=IwAR3AmvAbGFtN53nZB-
SW0AYbcAtF0Af7EoHUSCKJsBPYTWithcoNA-RyFYw#.XTueFvJKjIV]. O Qualis foi 
coletado utilizando a plataforma Sucupira, quadriênio 2013-2016, área Psicologia. 
Todas as demais informações foram coletadas diretamente do site das revistas. Sempre 
que possível, a informação foi registrada em português. Em alguns casos foi necessário 
registrar em inglês ou espanhol, devido à ausência de versão correspondente em 
português. Com o objetivo de disponibilizar uma análise mais aprofundada, optamos, 
para o propósito deste artigo, por analisar os seguintes parâmetros: Qualis, 
periodicidade, normalização e gêneros textuais. A análise dos três primeiros foi feita 
através de estatística descritiva, com apresentação de frequência e porcentagem. A 
análise dos gêneros textuais foi realizada em diferentes etapas. Em primeiro momento, 
uma planilha foi criada na qual cada gênero textual encontrado em cada periódico 
pesquisado foi registrado. Um exemplo disso é a Acta Colombiana de Psicología, que 
aceita quatro gêneros diferentes: artigos empíricos, teóricos, de reflexão e revisão. 
Assim, cada um deles era lançado em uma linha diferente. Esse procedimento foi 
realizado com todos os cento e trinta e nove periódicos, gerando uma lista com 
quinhentos e oitenta e três itens (incluindo as repetições). Em seguida, partindo do 
pressuposto de que a categorização é um complexo processo interacional que depende 
das perguntas de pesquisa (Lakoff, 1990), realizamos uma análise temática do material 
(Braun & Clarke, 2006), buscando agrupar os itens em categorias, de acordo com sua 
similaridade. A pergunta guia foi: quais os principais gêneros textuais ou “famílias” de 
gêneros textuais aceitos pelos periódicos de psicologia pesquisados? Essa análise 
resultou em vinte e três categorias de gêneros textuais, que serão apresentadas na 
seção seguinte. 
 

Resultados e Discussões 

 
O qualis, a periodicidade, a normalização e os gêneros textuais são alguns dos 
parâmetros utilizados por autores no processo de escolha de periódico para submissão 
de um artigo. Por conseguinte, examinaremos em maior detalhe cada um deles 
discutindo seu significado através dos dados coletados. No cenário brasileiro, o Qualis 
Periódicos é uma classificação frequentemente utilizada pelos pesquisadores como 
instrumento para auxiliar na escolha do periódico ao qual submeter seus estudos. Trata-
se de um instrumento avaliador dos programas de pós-graduação a nível nacional, 
disponibilizado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES). Essa classificação analisa a posteriori em listagem com sete estratos (A1, A2, 
B1, B2, B3, B4, B5 e C) a produção bibliográfica fornecida pelos programas 
credenciados pela CAPES. Entretanto, a utilização dessa ferramenta tem extrapolado 
em muito os objetivos preconizados por essa instituição, o que pode caracterizar um 
uso equivocado (Barata, 2016). Aparentemente, a comunidade científica se encontra 
confusa sobre a função do Qualis periódicos, de maneira que atribui a esse instrumento 
um valor absoluto e descontextualizado, como se este pudesse responder de forma 
inequívoca qual a qualidade de uma determinada revista e até dos trabalhos veiculados 
por esta. Contudo, essa ferramenta é utilizada para avaliar os programas de pós-
graduação no Brasil, sendo assim, considerada um aspecto fundamental para a 
avaliação da produção intelectual (Barata, 2016). A inclusão dos títulos dos periódicos 
no estrato Qualis ocorre quando há nesse periódico algum trabalho produto de um 
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programa de pós-graduação. Caso nenhum pesquisador (docente ou discente) ligado a 
um programa de pós-graduação publicar em um dado periódico, este não será incluído 
na lista de estrato Qualis. Assim, existem periódicos que não se encontram na 
classificação, o que às vezes é erroneamente interpretado como um problema, pois a 
sua ausência não é necessariamente indicativo de má avaliação. Supor que um 
periódico A1 é automaticamente de melhor qualidade também é um equívoco, já que 
existem critérios de qualidade dos periódicos que fogem ao escopo dos objetivos do 
Qualis, como o público alvo atingido e a compatibilidade do escopo do periódico com o 
manuscrito a ser submetido. Isto é, pode ser mais interessante publicar em um período 
que é classificado como B3, se ele está alinhado em termos de escopo e missão com a 
proposta da pesquisa a ser submetida e interage melhor com um público alvo que se 
interessa por ela do que publicar a mesma pesquisa em um periódico A1 que não possui 
essas características. Através da coleta de dados, podemos perceber que a maior parte 
dos periódicos da SciELO se concentra no estrato B1 (29,82%), em seguida, está o 
estrato A2, já que corresponde a 24,56% das revistas, e, por fim, encontra-se a 
classificação A1 com 17,54%. Já no Pepsic, a maioria dos periódicos está localizada no 
estrato B2 (32,18%), em sequência, é possível visualizar o qualis B1 (19,54%), e, por 
conseguinte, está o A2, correspondendo a 14,94% dos periódicos de psicologia no 
Pepsic. A partir da discussão apresentada anteriormente, visualizamos que esses 
percentis possuem informações relevantes, mas não devem ser interpretados como 
uma indicação de que o PePSIC, por não ter periódicos na lista de estrato A1, tem 
conteúdo científico menos qualificado, ou seja, o Qualis não é instrumento para medir 
fora de contexto a qualidade científica dos periódicos ou das pesquisas neles 
publicadas, mas sim para avaliar programas de pós-graduação. O que esses dados 
efetivamente evidenciam é que a SciELO possui uma porcentagem maior de periódicos 
situados nos estratos mais altos da avaliação de produção bibliográfica de programas 
de pós-graduação da CAPES. Embora, esse parâmetro possa ser levado em 
consideração na escolha do periódico por autores membros de programas de pós-
graduação ou que interajam com processos seletivos em que a classificação tenha sido 
adotada, ele não pode ser alçado à condição de guia principal para a seleção do destino 
de um produto científico, que precisa ser compreendido dentro de um contexto 
comunicacional mais amplo. Outro parâmetro de grande importância no estudo dos 
periódicos científicos é sua periodicidade. Bomfá (2003, citado por Hayashi, Hayashi, 
Lima, Silva, & Garutti, 2006) aponta que a periodicidade é um aspecto de confiabilidade 
do periódico, uma vez que os pesquisadores são estimulados a publicar naquele canal 
de acordo com a sua frequência de publicação. A periodicidade estabelece publicações 
científicas ou técnicas em diferentes meios de publicação (físicos ou eletrônicos) em 
períodos temporais pré-definidos (Domingues & Blattmann, 2018). Na lista de critérios 
da SciELO, a periodicidade é descrita como um meio indicativo da produção científica, 
pois, é levada em consideração a sua relação informativa com a velocidade da 
comunicação (SciELO, 2018). De um modo geral, é razoável supor que, mantendo-se o 
padrão de qualidade, um menor intervalo entre as publicações de um periódico é um 
benefício para o autor, dado que isso aumentaria a chance de este ver sua contribuição 
publicizada mais rapidamente. O mesmo vale para a comunidade, que poderá acessar 
as pesquisas sem ter que esperar tanto tempo até que o próximo número seja 
disponibilizado. Nesse sentido, Ferreira e Krzyzanowski (2003) recomendam que as 
revistas científicas deveriam adotar a periodicidade quadrimestral, embora reconheçam 
que a periodicidade desejável depende da área, indicando que para a área da saúde 
uma periodicidade trimestral seria mais apropriada. De acordo com a organização dos 
dados da nossa pesquisa, fica evidente que trinta (21,58%) dos periódicos da SciELO e 
do PePSIC estão de acordo com a sugestão referida no parágrafo anterior de publicação 
quadrimestral, ou seja, publicam três vezes ao ano. Em contrapartida, a maior parte 
(51,79%) das revistas publicam semestralmente. Hohendorff et al. (2016) apontam que, 
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na avaliação do Qualis Periódicos, um dos requisitos principais para compor algum dos 
estratos é possuir periodicidade no mínimo semestral. Conforme as informações 
coletadas, podemos perceber que cinco periódicos dos indexadores SciELO e PePSIC 
não cumprem com esse quesito, já que apresentam periodicidade anual e bianual. Além 
da periodicidade, as revistas devem estar de acordo com a normalização definida pela 
comunidade acadêmica de sua área de publicação. Conforme Sabadini et al. (2009), a 
normalização técnica compreende um conjunto de normas e padrões que facilitam a 
melhor apresentação do periódico, como também a demonstração de maior rigor e 
padronização, sendo assim um fator que auxilia na determinação da credibilidade desse 
canal de comunicação. Hayashi et al. (2006) ressaltam ainda o importante papel da 
normalização em relação à comunicação científica e à transferência de informação, já 
que é tida como um dos valores condicionantes para o vínculo a uma base de dados, e, 
por conseguinte, é exigida como um determinante qualitativo do periódico. Tendo em 
vista à importância da normalização, podemos identificar que as formatações dos 
periódicos da SciELO se detiveram, em grande maioria, à normalização em nível 
internacional indicada para a publicação em psicologia, pois 87,71% dessas revistas 
utilizam como referência o Publication Manual of the American Psychological 
Association, formulado pela Associação Americana de Psicologia (APA, 2010). Ainda é 
possível observar que apenas 1,75% dos periódicos são formatados por meio da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Ademais, não conseguimos 
encontrar nenhuma informação relativa à formatação em 10,52% das revistas. O 
PePSIC, mesmo tendo como objetivo a publicação de trabalhos científicos em 
Psicologia, apresenta outras variações de formatações. APA e ABNT aparecem como 
as normalizações predominantes (72,41% e 14,94%, sucessivamente). Em seguida, 
está a formatação Vancouver com 4,59%, sendo um padrão muito utilizado pela área 
da saúde (Sabadini et al., 2009). Por fim, ainda é possível visualizar a Anotação Harvard 
e DT/USP, cada uma correspondendo a 1,14% da formatação das revistas. O domínio 
da APA demonstra que há rigorosa valorização das normas estabelecidas pela influente 
instituição norte-americana para o campo da psicologia, o que contrasta com a realidade 
de outras áreas. Santos e Noronha (2013) pesquisaram as normas para elaboração de 
referências bibliográficas de quarenta e sete títulos indexados na SciELO no campo das 
ciências sociais e humanidades e encontraram como resultado que a ABNT é adotada 
por trinta e nove deles (53,4%). Após a discussão sobre o qualis, a periodicidade e a 
normalização dos periódicos, passaremos agora para o parâmetro que escolhemos 
chamar de gêneros textuais, de modo a ressaltar a atividade científica enquanto uma 
atividade de linguagem. Os gêneros se referem aos diferentes tipos de contribuições 
científicas aceitos pelos periódicos, afinal “o saber científico é uma espécie de discurso” 
(Lyotard, 1998, p. 3). Segundo Trzesniak e Koller (2009), a escrita científica deve ser 
uma atividade bem efetuada, uma vez que é preciso adotar um método e uma linguagem 
específica. Através da noção de que a ciência é uma ação coletiva, as escolhas 
metodológicas se manifestam em expressões linguísticas e textuais que buscam 
explicitar os resultados das pesquisas conforme o rigor científico. Entretanto, esse rigor 
não implica em reducionismo científico, mas se relaciona a contar, de maneira 
compreensiva, o percurso que o autor percorreu para alcançar o objetivo de sua 
pesquisa (Trzesniak e Koller, 2009). Em nossa pesquisa, pudemos perceber diversas 
maneiras de fazer e narrar a realização de pesquisas científicas. Conhecer quais 
gêneros existem e quais são aceitos por cada periódico é algo importante, que pode 
auxiliar no processo de escolha do canal de publicação mais adequado. Conforme foi 
explicado na seção de método, os quinhentos e oitenta e três gêneros textuais extraídos 
dos cento e trinta e nove periódicos pesquisados foram submetidos a uma análise 
temática, que resultou em vinte e três tipos de gêneros textuais aceitos para publicação 
nos periódicos científicos de psicologia pesquisados. Este número foi acrescido de uma 
última categoria, denominada “outros”, que abrange diversos gêneros que aparecem 
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com menor frequência nas revistas, e, por esse motivo, foram agrupados em uma única 
categoria. Na análise das frequências dos gêneros, a categoria “artigo” aparece em 
primeiro lugar, o que não causa surpresa, já que a razão de ser dos periódicos científicos 
é geralmente entendida como a publicação de pesquisas originais nesse formato. O que 
caracteriza esse gênero é ser enunciado sem especificação, já que vários outros 
gêneros listados podem ser interpretados como sendo diferentes tipos de “artigos”. 
“Revisões”, “estudos teóricos”, “comunicações breves”, “estudos empíricos”, “nota 
técnica”, “estudos de caso”, “casos clínicos”, “história” e “pesquisa qualitativa” poderiam 
ser entendidos como variações do gênero “artigo”, no sentido de que apresentam 
pesquisas originais. Diferentemente da “resenha” e “resumo”, que cumprem a função de 
reportar um outro trabalho, remetendo necessária que cumprem a função de reportar 
um outro trabalho, remetendo necessariamente a outro documento. A comunicação oral 
como forma original de manifestação do discurso está presente nos gêneros “entrevista” 
e “conferências”, enquanto que a dimensão do fazer e da ação marcam a especificidade 
do gênero “relatos de experiência”. Desse modo, havendo uma confirmação da missão 
dos periódicos de publicar pesquisas originais em diferentes modalidades. 
 
Conclusão 

 
O objetivo elencado para esta pesquisa foi o de fornecer uma ferramenta que auxilie 
pesquisadores da área de Psicologia na escolha do periódico adequado para publicação 
de suas produções. Esse objetivo foi atingido mediante disponibilização de uma planilha 
que apresenta várias informações oriundas das políticas editoriais dos periódicos de 
Psicologia do PePSIC e SciELO de forma unificada. Espera-se que a consulta das 
informações aí disponibilizadas auxilie na identificação do veículo mais adequado para 
a submissão de um manuscrito. Esse instrumento de consulta, somado à discussão 
teórica aqui levantada, se dispõe a ser uma contribuição para os mais diversos autores 
que publicam em Psicologia. Cabe, no entanto, ressaltar as limitações que delimitam tal 
instrumento. Ao se configurar enquanto uma tabela cujas informações foram coletadas 
entre os meses de outubro e dezembro de 2018, a lista apresentada não diz respeito a 
informações fixas. Isso quer dizer que os dados fornecidos podem estar sujeitos a 
mudanças, devido às atualizações realizadas pelos periódicos científicos em seu 
funcionamento. Além disso, é possível elencar pelo menos dois parâmetros importantes 
no processo decisório dos autores que não foram considerados na presente pesquisa: 
o tempo de tramitação (Hohendorff et al., 2016) e a exigência de parecer de comitê de 
ética. Como contribuição à comunidade científica, e desse modo à sociedade, ademais 
do pontuado aqui, a presente pesquisa se apresenta com pertinência ainda para outras 
áreas do conhecimento, ao entender que estudos semelhantes podem ser realizados e 
adaptados para outros âmbitos do conhecimento. Além disso, o estudo se fez importante 
em relação a minha formação acadêmica, sobretudo, acerca do conhecimento sobre o 
vasto campo da pesquisa, pois, foi possível compreender que os “bastidores” da 
comunicação científica se mostram como fator significativo para melhor manejar o fazer-
pesquisa. 
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TÍTULO: A representação social do sertanejo entre os agricultores familiares do Agreste 

Potiguar 

Resumo 

O trabalho em questão busca contribuir para um estudo acerca da seca e o impacto que 
esta provoca às pessoas do meio rural. Tendo como objetivo específico compreender a 
vivência dos agricultores frente a seca, com foco no significado de “ser sertanejo”. A 
pesquisa qualitativa encontra-se em andamento, tendo sido previsto para a coleta de 
dados entrevistas semiestruturadas com um questionário sobre o que é ser sertanejo e 
um registro fotográfico realizado pelos entrevistados. As fotos têm o intuito de capturar 
algo que represente o seu universo sertanejo, caso eles se sintam um. Os participantes 
são escolhidos levando em consideração os seguintes critérios de inclusão: ser 
agricultor(a) familiar residente na cidade de Santa Cruz/RN; ter vivenciado algum 
período de seca; ser maior de 18 anos; e ser alfabetizado. Foram realizadas 3 
entrevistas, tendo uma das pessoas não se considerado sertaneja. O conteúdo das 
fotografias dos entrevistados que se consideraram sertanejos é formado 
majoritariamente por áreas verdes, numa contraposição ao estereótipo que essa palavra 
carrega, do flagelado pela seca. 
 

Palavras-chave: Sertanejo. Identidade. Nordeste 

TITLE: The social representation of the sertanejo among family farmers of Agreste 

Potiguar 

Abstract 

The present paper tries to contribute to a study around the drought impacts acting upon 
the people who lives in the countryside. Having the major goal to understand the life of 
the farmers and peasants that are facing the drought, presenting the main focus on 
“being a Sertanejo”. The qualitative research is currently in progress, having been 
predicted to collect data from interviews semi structured with a questionnaire about 
what’s being a “Sertanejo” and also with a photographic register made by the interviewed 
persons. The photos have the main goal to capture something that represents their 
countryside environment and manners, if they feel unique. The participants are chosen 
taking in consideration the following selection criteria of inclusion: be a family farmer 
(peasant) living in the city of Santa Cruz/RN; having lived some drought period; be adult; 
be literate. Were made 3 interviews, having one of the interviewed persons not being 
considered as a “Sertanejo”. The content of the photos of those who are considered as 
“Sertanejos” are mostly formed by green areas, in contra-position to the stereotype that 
this word carry upon, the peasants of the drought. 
 

Keywords: Sertanejo. Identity. Northeast of Brazil 
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Introdução 

A obra de Albuquerque Júnior (1999), A invenção do Nordeste, traz o estereótipo como 
uma caracterização grosseira e indiscriminada sobre o outro, em que as diferenças e 
individualidades são esquecidas. No Brasil, o estereótipo hegemônico do Nordeste é 
ligado principalmente ao Sertão, e por vezes traduz a pluralidade do seu povo em um 
personagem único, representado, segundo Vasconcelos (2006) por uma figura 
masculina, que remete ao patriarca sertanejo, flagelado pela seca, ignorante e 
miserável, que vive por esperar os ciclos naturais da água se completarem para poder 
continuar a extrair sua existência da terra. Tal estereótipo, ainda disseminado por 
diversos veículos midiáticos, é reflexo de um espaço imaginado como majoritariamente 
seco, pobre, dessolado por causas naturais e tecnologicamente atrasado, contrapondo 

o Sul e o Sudeste do país, vistos como modernos. 

Além disso, uma importante representação existente na contemporaneidade 
supervaloriza o urbano, associando-o ao moderno e ao que deve ser buscado, enquanto 
o rural é algo atrasado, bucólico, romantizado e que deve seguir o modelo de 
desenvolvimento do urbano. Na verdade, hoje não podemos falar de um rural único, 
oposto ao urbano e desconectado deste. Falamos das “ruralidades”, como múltiplas 
formas de inserção e vivências das pessoas no campo (Leite, 2015). 

Segundo Ciampa (1984), a identidade é constituída de modo que o somos autores e 
personagens de uma história. No discurso identitário há uma influência mútua, pois o 
outro influencia na identidade do sujeito ao mesmo tempo em que o oposto acontece. 
Sendo assim, a identidade é como uma resposta a um dado momento, o que a torna 
um contínuo movimento processual, não estático. Ainda de acordo com Ciampa (1984), 
possuímos várias identidades que se separam de acordo com cada momento que 
façamos parte. No entanto, nossa identidade é o conjunto desses vários aspectos. 
Partindo disso, as identidades referentes ao ser sertanejo emergem das experiências 
cotidianas da população a partir do seu contato com a seca. 

Esta pesquisa, que ainda não foi concluída, está buscando contribuir para um estudo 
sobre a seca e a vivência das pessoas do meio rural, os agricultores familiares, a partir 
da sua autopercepção e construção da identidade, ou da representação que fazem a 
respeito do ser sertanejo. A fotografia também tornou-se instrumento de estudo do ser 
sertanejo e das identidades que emergem a partir dele, que, como observam Bourdieu 
e Bourdieu (2006), dá a oportunidade para encontrar em um instante capturado parte 
de uma trajetória, nunca peremptória, através de um olhar fotográfico, acrescendo não 
somente à imagem suas qualidades técnicas e estéticas, mas também a leitura 
sociológica que a atravessa. A investigação, ademais, tem foco na região Nordeste do 
Brasil, mais precisamente na região Trairi do estado do Rio Grande do Norte. A 
microrregião foi escolhida devido a presença de uma unidade especializada da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, A Faculdade de Ciências da Saúde do 
Trairí (FACISA), que está localizada na cidade de Santa Cruz-RN. O estudo proposto, 
em consonância com o projeto de interiorização do ensino superior, permite que os 
alunos possam estudar sua própria realidade, sem que haja necessidade de estudar o 
fenômeno como algo alheio a eles, e sim como algo que está presente e faz parte do 
dia-a-dia de muitos estudantes dessa instituição de ensino. O estudo também encontra 
justificativa nas atuais condições climáticas do nordeste brasileiro, e do Rio Grande do 
Norte, que enfrentam um longo período de estiagem. 
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Metodologia 

 

Este estudo compõe um recorte do projeto de pesquisa: A seca e suas implicações 
psicossocioambientais na vida de agricultores da região do Trairi/RN, coordenado pela 
professora Fernanda Fernandes Gurgel, tendo como princípios o mesmo tipo de 
pesquisa e critério para entrevistados da pesquisa mais abrangente da qual se 
desdobrou. Na coleta de dados, contou com o acréscimo de fotografias feitas por parte 

dos entrevistados. 

Tipo de pesquisa 

Para que esta pesquisa seja desenvolvida, optou-se pela abordagem qualitativa 
(González-Rey, 2012), de cunho exploratório, devido ao fato de que tal abordagem pode 
oferece maior possibilidade de compreensão da pluralidade dos estilos de vida – o que 
inclui a realidade cotidiana – e proporciona reflexões dos pesquisadores acerca desse 
processo de construção do conhecimento (Flick, 2004). Além disso, tem-se que a 
abordagem escolhida (qualitativa) atribui flexibilidade e adaptabilidade à pesquisa em 

questão (Günther, 2006). 

Com isso, “quando estamos lidando com problemas pouco conhecidos e a pesquisa é 
de cunho exploratório, este tipo de investigação parece ser o mais adequado” (Godoy, 
p. 63, 1995); por meio dela, poderá ser feita a descoberta de intuições (Gil, 2002). 

Participantes 

A pesquisa conta com participantes escolhidos por acessibilidade; sobretudo, pessoas 
que vivenciaram o fenômeno a ser pesquisado (Gil, 2002), já que serão estudadas as 
suas práticas (Flick, 2004). 

Diante disso, no desenvolvimento da pesquisa em questão, eles são considerados como 
ativos na produção do conhecimento (Günther, 2006), tendo em vista que o estudo é 
realizado considerando as perspectivas dos participantes (Godoy, 1995). 

O projeto de pesquisa possui cadastro no Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 
de Ciências da Saúde do Trairí (CEP/FACISA) da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN) com o número do protocolo: 89531218.9.0000.5568. Foram assinados 
antes de cada entrevista o Termo de Consentimento Livre Esclarecido e Termo de 
Gravação de Voz. 

Procedimentos e instrumentos de pesquisa 

Para chegar a construções verbais e imagéticas ricas do posicionamento de cada 
participante, a coleta de dados está sendo realizada por meio de entrevistas 
semiestruturadas e da captura de fotografias feita pelos próprios entrevistados, podendo 
receber ajuda dos pesquisadores caso seja solicitado. 

A entrevista semiestruturada proporciona a coleta de determinadas informações 
destacadas como mais relevantes para a obtenção de detalhes para que a investigação 
só problema seja feita de forma mais precisa. As perguntas são abertas para que os 
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participantes possam refletir sobra as suas histórias de vida e as vivências frente a seca. 
Da mesma forma como também são eles quem compõem a foto. 

Esta pesquisa acrescenta a fotografia também como instrumento de estudo do ser 
sertanejo e das identidades que emergem a partir dele, que, como observam Bourdieu 
e Bourdieu (2006), dá a oportunidade para encontrar em um instante capturado parte 
de uma trajetória, nunca peremptória, através de um olhar fotográfico, acrescendo não 
somente à imagem suas qualidades técnicas e estéticas, mas também a leitura 
sociológica que a atravessa. 

 
Resultados e Discussões 

 

É importante enfatizar que esta pesquisa se encontra em andamento, estando na etapa 
de coleta de dados. Sendo assim, os resultados aqui apresentados são parciais. E 
portanto, não é possível realizar uma análise conclusiva sobre o tema. Além do mais, é 
preciso destacar que durante o período de preparação para a coleta e construção dos 
instrumentos, o conceito de Representação Social exibido no título do plano de trabalho 
da pesquisa foi substituído pelo de identidade, pois se adequava mais ao contexto da 
pesquisa, mudando o foco da entrevista para a autopercepção dos indivíduos, ao invés 
da percepção externa sobre algo. 

Desde a aprovação do plano de trabalho, foram realizadas três entrevistas com 
agricultores familiares de duas associações de horteiras da cidade de Santa Cruz-RN. 
Neste mesmo período foram encontrados alguns empecilhos que dificultaram o 
processo de coleta, limitando o número de entrevistas realizadas até o momento: (a) 
elaboração dos instrumentos adequados – que exigiu dedicação à leitura e ao 
planejamento; (b) escolha do local para encontrar o público-alvo, bem como a adesão 
do público à realização das entrevistas; (c) visto que as entrevistas eram marcadas para 
serem realizadas no local de trabalho da(o)s associada(o)s durante o período de 
plantação, contudo, estava em período de estiagem e as pessoas não compareciam ao 
local, já que o baixo nível de água do reservatório usado para isso impossibilitava este 
serviço. 

Foram entrevistados, até o momento, três agricultores, sendo todos da zona periurbana 
da cidade Santa Cruz-RN; sendo duas do sexo feminino e um do sexo masculino, com 
idades entre 45 e 55 anos. Verificou-se que das três entrevistas realizadas, dois dos 
entrevistados se consideram sertanejos e apenas um não se considera. Os 
entrevistados que se consideram sertanejos, afirmam que são por estarem inseridos na 
agricultura e por morarem no sertão. Enquanto que a entrevistada que afirmou não se 
considerar sertaneja, afirmou não morar no sertão, logo não seria sertaneja, mas sim 
uma agricultora. Quantos às fotos, os que se consideram sertanejos remeteram a esta 
figura paisagens das hortas as quais os mesmos trabalham, no entanto, apenas quando 
as mesmas estão “grandes e verdes”. 

Na literatura consultada, o semiárido nordestino é marcado pela presença do estereótipo 
do sertanejo, o habitante do Sertão que foi embrutecido pela aridez e escassez da terra 
em que vive e se relaciona. É a figura como a do “rurícola, o caipira, visto como rústico, 
não-civilizado, imagem expressa pela cultura urbana pelo símbolo do Jeca-tatu” 
(Brandemburg, 2010, p. 425). No entanto, apesar de Santa Cruz-RN se localizar no 
Agreste, a identidade Sertaneja transpões os limites geográficos e se espalha através 
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de demais localidades do semiárido, mesmo que oficialmente essas não sejam 
consideradas como partes do Sertão. 

Porém, as imagens escolhidas até então para representar isso que chamamos de 
Identidade Sertaneja não se relacionam diretamente com os estereótipos criados pela 
mídia desde os primórdios do surgimento de materiais acerca do Semiárido Nordestino, 
do Sertão ou do Agreste: a exemplo das páginas de Euclides da Cunha (1905) em Os 
Sertões, que dedicou o primeiro capitulo para descrever o Sertão de Canudos como 
uma terra ignóbil. Antagonicamente, as fotos escolhidas representavam áreas verdes, 
com a plantação feita por eles germinadas de hortaliças. 

 

Conclusão 

 
As discussões feitas em torno da elaboração dos instrumentos, assim como o início das 
coletas, proporcionaram um arcabouço teórico fundamental para que a continuidade da 
pesquisa seja dada. Os resultados obtidos até agora mostram uma diversidade em 
relação a como se manifesta a identidade sertaneja, sendo ainda muito cedo para 
apresentar análises complexas sobre a investigação. Ainda assim, as primeiras 
entrevistam mostram um sentimento antagônico ao estereótipo construído em relação 
ao Sertanejo como referente à seca, assim como opiniões diferentes sobre considerar-
se sertanejo ou não. 
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Resumo 

O profissional docente sofre com o enfraquecimento das condições de saúde e trabalho 
na educação (CORTEZ, 2017) e mesmo com políticas públicas voltadas a saúde do 
trabalhador, esses indivíduos por vezes tiveram seus direitos ignorados (COSTA, 2013). 
Sendo, pois, importante ressaltar os aspectos contextuais do trabalho docente: aumento 
da carga de trabalho, necessidade de trabalhar em diferentes turnos e em mais de uma 
escola, alta pressão por desempenho, baixa remuneração, demandas extraclasse, 
dentre outros, que contribuem para um adoecimento físico e psíquico (CORTEZ, 2017). 
 
Dentre os problemas de saúde, alterações no ciclo sono e vigília vêm sendo estudadas 
na profissão docente. Souza e colaboradores observaram que a má qualidade do sono, 
privação de sono e a sonolência diurna excessiva esteve presente em grande parte da 
população de professores do ensino básico de Natal/RN. Além disso, os maiores índices 
de má qualidade do sono foram observados entre as mulheres (SOUZA, 2010). 
 
Estas consequências podem ser decorrentes de alterações nos mecanismos de 
regulação do ciclo sono/vigília. O modelo proposto por Borbély e Achermman (1999) 
propõe dois mecanismos de regulação do sono, um componente de regulação 
circadiana e outro homeostático. O primeiro, durante as 24 horas do dia, regula a 
temporização do sono e da vigília. Concomitantemente, o homeostático aumenta a 
propensão ao sono, desde o momento do despertar até o momento de dormir 
(BORBÉLY & ACHERMMAN, 1999). 
 
Os problema 
 
Palavras-chave: Professores, sono, qualidade do sono, sonolência diurna, trabalho 

TITLE: SLEEP QUALITY AND DAILY SLEEPENESS OF TRAIRI / RN PUBLIC 

NETWORK TEACHERS ACCORDING TO WORK, SEX AND CIVIL STATE 

CHARACTERISTICS 

Abstract 

 
 
Teaching professionals suffer from the weakening of health and work conditions in 
education (CORTEZ, 2017) and even with public policies aimed at workers' health, these 
individuals sometimes had their rights ignored (COSTA, 2013). Therefore, it is important 
to emphasize the contextual aspects of teaching work: increased workload, need to work 
in different shifts and in more than one school, high pressure for performance, low pay, 
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extraclass demands, among others, which contribute to a physical and mental illness 
(CORTEZ, 2017). 
 
 
Among the health problems, changes in the sleep and wake cycle have been studied in 
the teaching profession. Souza and collaborators observed that poor sleep quality, sleep 
deprivation and excessive daytime sleepiness were present in most of the primary school 
teachers in Natal / RN. In addition, the highest rates of poor sleep quality were observed 
among women (SOUZA, 2010). 
 
 
These consequences may be due to changes in sleep / wake cycle regulation 
mechanisms. The model proposed by Borbély and Achermman (1999) proposes two 
sleep regulation mechanisms, a circadian regulation component and a homeostatic one. 
The first, 24 hours a day, regulates the timing of sleep and wakefulness. Concomitantly, 
the homeostatic increases the propensity to sleep, from the moment of awakening to the 
moment of sleep (BORBÉLY & ACHERMMAN, 1999). 
 
 
Sleep problems observed in the teaching profession may be related to long working 
hours, dissatisfaction with work and the 
 

Keywords: Teachers, sleep, sleep quality, daytime sleepiness, work 

Introdução 

QUALIDADE DE SONO E SONOLÊNCIA DIURNA DE PROFESSORES DA REDE 
PÚBLICA DA REGIÃO DO TRAIRI/RN DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DE 
TRABALHO, SEXO E ESTADO CIVIL 

INTRODUÇÃO 

O profissional docente sofre com o enfraquecimento das condições de saúde e trabalho 
na educação (CORTEZ, 2017) e mesmo com políticas públicas voltadas a saúde do 
trabalhador, esses indivíduos por vezes tiveram seus direitos ignorados (COSTA, 2013). 
Sendo, pois, importante ressaltar os aspectos contextuais do trabalho docente: aumento 
da carga de trabalho, necessidade de trabalhar em diferentes turnos e em mais de uma 
escola, alta pressão por desempenho, baixa remuneração, demandas extraclasse, 
dentre outros, que contribuem para um adoecimento físico e psíquico (CORTEZ, 2017). 

Dentre os problemas de saúde, alterações no ciclo sono e vigília vêm sendo estudadas 
na profissão docente. Souza e colaboradores observaram que a má qualidade do sono, 
privação de sono e a sonolência diurna excessiva esteve presente em grande parte da 
população de professores do ensino básico de Natal/RN. Além disso, os maiores índices 
de má qualidade do sono foram observados entre as mulheres (SOUZA, 2010). 

Estas consequências podem ser decorrentes de alterações nos mecanismos de 
regulação do ciclo sono/vigília. O modelo proposto por Borbély e Achermman (1999) 
propõe dois mecanismos de regulação do sono, um componente de regulação 
circadiana e outro homeostático. O primeiro, durante as 24 horas do dia, regula a 
temporização do sono e da vigília. Concomitantemente, o homeostático aumenta a 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 38 

 

propensão ao sono, desde o momento do despertar até o momento de dormir 
(BORBÉLY & ACHERMMAN, 1999). 

Os problemas de sono observados na profissão docente podem estar relacionados a 
alta jornada de trabalho, a insatisfação com o trabalho e a necessidade de trabalhar em 
mais de uma escola, para alcançar uma renda financeira adequada. Vale ressaltar que 
associada a demanda de trabalho profissional as mulheres apresentam jornada de 
trabalho doméstico, o que caracteriza uma jornada dupla de trabalho e pode 
comprometer ainda mais o sono. Além disso, o estado civil é um fator que pode também 
influenciar o padrão de sono e vigília, tendo em vista que pessoas solteiras podem se 
envolver em maiores atividades sociais, o que consequentemente associado ao tempo 

de trabalho pode reduzir as horas de descanso. 

Considerando que regiões de contextos urbanos diferenciados da capital, tais como 
municípios do interior do Rio Grande do Norte apresentam características diferenciadas 
com relação a urbanização e organização social. Esta pesquisa objetiva avaliar a 
qualidade do sono e a sonolência diurna de professores do ensino médio da rede pública 
da região do Trairi no interior do Rio Grande do Norte de acordo com as características 
de trabalho, sexo e estado civil. 

 

Metodologia 

 

METODOLOGIA 

Pesquisa com abordagem quantitativa, estudo transversal de caráter descritivo-
exploratório, e faz parte de um projeto de pesquisa denominado “Avaliação do contexto 
de trabalho, da qualidade de sono e sonolência diurna de professores do ensino médio 
da região do Trairi/RN”. Este projeto é executado nas escolas estaduais da região do 
Trairi, interior do Rio Grande do Norte, e tem como foco, os professores do ensino 
médio. O presente estudo foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da 
FACISA/UFRN, com nº de registro 1933946 e CAAE 56720716.8.0000.5568. 

São participantes da pesquisa, professores de ambos os sexos que assinaram o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido e que estejam exercendo a profissão, na escola 
do estudo, por um período mínimo de seis meses, e realizando suas demandas 
profissionais em sala de aula. Não foram incluídos no estudo, professores que não 
preencheram os questionários adequadamente e àqueles que mencionaram possuir 
algum distúrbio do sono ou mental, tais como, apneia obstrutiva do sono e depressão, 
respectivamente. 

A coleta dos dados ocorreu nos meses de agosto de 2018 a maio de 2019, sendo 
aplicados os questionários após os professores estarem em atividade laboral há pelo 
menos 30 dias. Foram utilizados os seguintes instrumentos: Ficha de Identificação do 
Participante, Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (IQSP) e Escala de Sonolência 
de Epworth/ESE. Na Ficha de Identificação do Participante foram respondidas 
perguntas sobre o perfil da população dos professores em relação à idade, sexo, estado 
civil, entre outros. 

O Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh, é um questionário usado para medir a 
qualidade do sono em relação ao último mês. É composto por 19 questões a serem 
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respondidas pelo participante, e 5 questões a serem respondidas pelo companheiro de 
quarto, essas últimas utilizadas apenas a título de informação clínica (BERTOLAZI, 
2008). As 19 questões do IQSP, são categorizadas em 7 componentes, estes são 
classificados de 0 (nenhuma dificuldade) a 3 (grande dificuldade). São componentes do 
IQSP: qualidade subjetiva do sono, latência do sono, duração, eficiência habitual do 
sono, alterações do sono, medicações para dormir e disfunção diurna. Posto isto, 
valores maiores que 5 na pontuação final dos 7 componentes, indicam má qualidade de 
sono (BERTOLAZI, 2008). 

A Escala de Sonolência de Epworth trata-se de um questionário autoaplicável, que 
avalia o nível de sonolência diurna, ou seja, as chances de um indivíduo cochilar ou 
adormecer em situações habituais do dia a dia (JOHNS, 1991). Constituída por 8 
perguntas, com classificação de 0 a 3 para cada pergunta, totalizando um escore total 
que pode variar de 0 a 24 pontos. Aqueles indivíduos que após a aplicação do 
questionário excederam um valor superior a 10 desse escore, são classificados com 
diagnóstico de sonolência diurna excessiva. (BERTOLAZI NA, 2009). Os dados 
coletados foram digitados e analisados no programa SPSS versão 20.0. 

 
Resultados e Discussões 

 

  

RESULTADOS 

Participaram da pesquisa 53% de professores do sexo masculino e 47% do sexo 
feminino (X² = 00,36; p> 0,05), com média de idade de 39,72 ± 9,17 anos. 

O estado civil que predominou foi o casado (48%), seguido do solteiro (39%) e 13% 
relataram ter outro tipo de estado civil. Com relação ao tempo de docência, foi 
observada uma média de 15 ± 8,3 anos, sendo 8 ± 7,3 anos, o período de tempo 
trabalhado na instituição onde o professor foi entrevistado. Metade dos professores 
(53%) exerciam suas atividades em duas escolas e 40% trabalham apenas na escola 
visitada, enquanto apenas 7% possuem até três vínculos empregatícios. O vínculo com 
a rede pública de ensino foi prevalente, pois 88% lecionavam apenas em escolas 
públicas, contudo, 12% dos professores também possuíam vínculo com escolas 
privadas. 

A maioria dos professores (69% - X² = 14,44; p < 0,05) avaliaram sua qualidade de sono 
como ruim e 49% apresentaram sonolência diurna excessiva (X² = 0,04; p > 0,05). Com 
relação ao sexo, a má qualidade de sono está presente em 69% de ambos os sexos (X² 
= 0,00; p > 0,05). A sonolência diurna excessiva foi mais frequente nas mulheres (55%) 
em relação aos homens (44% - X² = 4,88; p < 0,05). Não houve influência da qualidade 
de sono e sonolência diurna de acordo com estado civil, número de escolas que leciona 
e tipo de escola (Anova, p > 0,05). 

DISCUSSÃO 

Birolim (2017) considera o trabalho docente de alta exigência e de sobrecarga de 
trabalho, com percepção negativa da remuneração por partes dos trabalhadores. Estas 
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condições de trabalho levam a inúmeras consequências à saúde. Dentre estes 
problemas podemos citar os relacionados ao sono. Neste estudo, a má qualidade de 
sono esteve presente em 69% dos professores. Resultados semelhantes foram 
observados no estudo realizado com 131 professores de Natal/RN, o qual encontrou a 
maioria dos professores com má qualidade de sono (Souza et al. 2016). 

Além disso, a má qualidade de sono esteve presente na maioria dos professores 
independente do sexo e características de trabalho. Portanto, este resultado pode estar 
refletindo que as condições de trabalhos, peculiares da profissão docente, podem estar 
influenciando a qualidade de sono. Somado a isso, deve-se ressaltar que outros fatores, 
relacionados aos hábitos de vida, também pode impactar em má qualidade de sono. 

Existe evidências de que quanto maior o tempo vendo televisão, não praticar atividades 
físicas, ser obeso e consumir pouco café são hábitos que estão associados a má 
qualidade de sono em professores brasileiros (Souza et al. 2017). 

Com relação a sonolência diurna excessiva, nosso estudo encontrou prevalência 
semelhante ao observada por Souza e colaboradores (2016) em metade dos 
professores (49%), entretanto, esta prevalência foi maior que a observada em 
professores japoneses (33,7% - Amschler et al. 2010). Além disso, houve maior 
prevalência para o sexo feminino, porém sem diferenças com relação as características 

de trabalho. 

 
Conclusão 

 
De forma geral, este estudo aponta que os professores são protagonistas nos problemas 
de sono, entretanto, existe a necessidade de realização de mais pesquisas para melhor 
esclarecer os fatores relacionados a estes problemas. Estudos posteriores devem 
considerar algumas limitações enfrentadas nesta pesquisa, tais como: baixa adesão de 
professores a pesquisa, devido à falta de tempo para preenchimento dos questionários; 
a não avaliação de variáveis relacionadas a hábitos de vida, como alimentação antes 
de dormir e uso de aparelhos eletrônicos. 
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TÍTULO: Aprendendo a pesquisar através do estudo das políticas editoriais 

Resumo 

Uma das etapas primordiais do processo de pesquisa científica é, indubitavelmente, a 
comunicação de dados e discussões suscitadas a partir de sua produção. Os autores 
buscam comumente por periódicos, por fornecerem dinamicidade à comunicação 
científica, devido ao seu caráter seriado. A escolha do periódico é uma etapa crucial e 
delicada em tal processo, visto que o público-alvo e a política editorial do periódico 
devem estar em consonância com o objetivo do pesquisador. Assim, a presente 
pesquisa buscou elaborar uma ferramenta online para consulta, que dispõe de 
informações acerca das políticas editoriais de periódicos indexados no PePSIC e 
SciELO, que publicam escritos na área da Psicologia. Para tanto, foram catalogados e 
registrados, mediante consulta online, os parâmetros descritos nas políticas editoriais 
de 139 periódicos ativos indexados em ambas as bases de dados. Analisou-se com 
estatística descritiva os parâmetros “Qualis”, “periodicidade” e “normalização”, enquanto 
o parâmetro “gêneros textuais” foi analisado baseando-se na análise temática. Os 
resultados apresentaram 23 tipos de categorias de gêneros textuais aceitas para 
publicação, acrescidas de uma última, denominada “outros”. A partir da disponibilização 
online da ferramenta elaborada, bem como dos debates teóricos suscitados pela 
pesquisa, espera-se contribuir para o amplo e diverso público dos pesquisadores em 
Psicologia. 
 
Palavras-chave: Publicação acadêmica. Periódicos científicos. Bases de dados. 

TITLE: Learning to search by studying editorial policies 

Abstract 

One of the main stages of the scientific research process is the data’s communication 
and discussions arising from its production. Usually the authors search for journals, as 
they provide dynamics to scientific communication, due to their serial character. The 
choice of the journal is a crucial and delicate step in this process, since both audience 
and the editorial policy of the journal must be according to researchers objective. Thus, 
this study sought to elaborate an online tool for consultation with information about the 
editorial policies of journals indexed in PePSIC and SciELO, which publish papers in the 
Psychology area. For this purpose, through online consultation, the parameters 
described in the editorial policies of 139 active journals indexed in both databases were 
cataloged and registered. “Qualis”, “publication frequency”, and “writing style” were 
analyzed through descriptive statistics, while thematic analysis was used to analyze the 
“textual genres”. The results presented 23 types of textual genres accepted for 
publication, plus one last, called “others”. From the online availability of the elaborated 
tool, as well as the theoretical debates raised by the research, it is expected to contribute 
to the broad and diverse audience of researchers in Psychology. 
 
Keywords: Scholarly publishing. Scientific journals. Databases. 
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Introdução 

As pesquisas científicas, enquanto uma das principais atividades realizadas dentre o 
leque de ações do meio acadêmico, destina-se a enveredar por temáticas e 
questionamentos a fim de produzir novos conhecimentos e debates acerca dos 
mesmos, contribuindo com o meio científico e sociedade em que se insere. Com efeito, 
as pesquisas possuem etapas em sua estruturação, e a etapa de exposição dos 
achados é imprescindível para disseminar um percurso de estudo, seus resultados e 
discussões. De fato, Droescher e Silva (2014) observam que a etapa de comunicação 
das considerações traçadas a partir de pesquisas científicas demonstra-se como “o 
coração da ciência”, ao apresentar seus resultados e, desse modo, conseguir ainda 
apoio financeiro para investimento nas pesquisas (Meadows, 1999, citado por 
Droescher & Silva, 2014). Para comunicar a discussão de uma pesquisa é necessário, 
de antemão, escolher um veículo em uma configuração que se adéque com a proposta 
do pesquisador. Dentre as possibilidades para submissão e consequente publicação, 
tais como periódicos, anais de evento, teses/dissertações, relatórios e livros (Pereira, 
2012), os pesquisadores optam comumente pelas revistas científicas, também 
denominadas de periódicos científicos, por publicarem majoritariamente artigos originais 
(Hohendorff, DeSousa, Pereira, & Koller, 2016). Isso ocorre devido a própria 
dinamicidade ofertada pela modalidade dos periódicos, visto que tais revistas possuem 
caráter seriado, isto é, a cada edição fornecem um novo número com artigos originais 
atuais (Packer, 2011). No que tange às bases de dados nas quais os periódicos 
científicos são indexados, a Scientific Electronic Library Online (SciELO) apresenta-se 
como maior indexadora de revistas científicas em nível nacional, dispondo seu conteúdo 
a partir do acesso aberto, enquanto que especificamente na área da Psicologia, o Portal 
de Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PePSIC) ganha destaque, fazendo uso 
também da metodologia utilizada pela SciELO (Sampaio & Serradas, 2009). Na escolha 
de um periódico para futura publicação de sua contribuição, o pesquisador, deverá, 
portanto, observar a política editorial do periódico (Trzesniak & Koller, 2009), de modo 
a submeter seu trabalho em um veículo cujo escopo e conteúdo esteja em consonância 
com seu escrito, com vistas a impulsionar sua publicação. Com isso, a pesquisa 
objetivou elaborar instrumento de consulta online que oferte subsídio aos pesquisadores 
que almejam publicar seus estudos em Psicologia, dispondo de informações que 
auxiliam na escolha do gênero textual e do periódico ao qual pretende submeter seu 
trabalho. Assim, especificamente, a pesquisa destinou-se a realizar levantamento e 
catalogar as políticas editoriais de todos os periódicos de Psicologia ativos (cuja 
publicação não tenha sido interrompida) nas bases de dados Periódicos Eletrônicos em 
Psicologia (PePSIC) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). De mesmo modo, 
a pesquisa buscou ainda fomentar o debate acerca da estruturação de tais políticas no 
cenário brasileiro, mais especificamente no âmbito da Psicologia. Isto posto, a proposta 
encabeçada pela pesquisa justifica-se no próprio amparo que o presente estudo pode 
fornecer aos pesquisadores de Psicologia, desde graduandos a doutores, ao apresentar 
levantamento para consulta de informações acerca das engrenagens da comunicação 
científica. Espera-se que a pesquisa, ao dispor a ferramenta, atrelada com a discussão 
teórica que será publicada, estimule o fazer-científico, desmistificando os bastidores das 
publicações e dinamizando o momento de escolha dos periódicos. 
 
Metodologia 

 
Com vistas a tornar possíveis os objetivos almejados, foi traçado um percurso 
metodológico a fim de realizar coleta online, para posteriormente analisar e debater 
acerca dos dados que estruturam as políticas editoriais dos periódicos indexados nas 
bases PePSIC e SciELO. Para tanto, foi necessário, a priori, estabelecer listagem de 
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quais periódicos seriam tomados para estudo em ambas as bases. A SciELO é uma 
base de dados que abrange distintas áreas do conhecimento, portanto, foi preciso traçar 
uma busca de quais periódicos seriam passíveis de inclusão no presente estudo. 
Buscou-se por periódicos cujo título apresentasse algum dos seguintes termos: 
“psicologia”, “psico”, “psicanálise”, “psicanalítica”, incluindo desse modo, periódicos que 
publicam em psicanálise na lista de investigação. Os periódicos que apresentavam 
algum dos termos citados foram incluídos na lista. Posteriormente, recorreu-se à lista 
de periódicos presentes na área de Ciências Humanas da SciELO, já que os periódicos 
de Psicologia se encontram neste local do site. Ao observar que alguns periódicos não 
possuem em seu título o caráter da área disciplinar em que publica tão explícito, foi 
examinado cada site dos periódicos encontrados, a fim de incluir aqueles cujos títulos 
não apresentassem os termos citados. Assim, incluiu-se ainda periódicos 
multidisciplinares de Ciências Humanas e Sociais, que mencionavam a área da 
Psicologia em seu escopo. Quanto ao PePSIC, tratando-se de uma base de dados no 
âmbito da Psicologia, todos os periódicos foram incluídos. Ao final de tal procedimento, 
foi gerado uma lista com os periódicos que publicam em psicologia, bem como a 
mencionam em seu escopo, indexados no SciELO e PePSIC. Após verificação dos 
periódicos duplicados, isto é, que aparecem em ambas as bases, foi gerada a lista final, 
contando com centro e trinta e nove periódicos. A próxima etapa consistiu na consulta 
online ao site de cada periódico listado, com vistas a levar informações das categorias 
definidas a priori para catalogação, a saber: Qualis, ISSN impresso, ISSN eletrônico, 
nome, idiomas aceitos, gêneros textuais (artigo, resenha, revisão, etc.), escopo/missão, 
normalização (APA, ABNT, etc.), quem publica (universidade, associação profissional, 
instituto, etc.), site e periodicidade. As informações referentes ao Qualis foram feitas a 
partir de consulta à Plataforma Sucupira, indicando quadriênio 2013-2016 e a área 
requisitada, sendo esta a Psicologia. Com exceção do Qualis, as demais informações 
foram coletadas a partir dos próprios sites disponibilizados online pelos periódicos. As 
informações foram registradas em uma planilha, na maioria dos casos em português; 
quando não disponíveis na língua portuguesa, foram registradas na língua em que se 
apresentavam. A coleta de tais dados foi realizada no período entre outubro e dezembro 
de 2018. Tomando por norte o propósito da pesquisa e a limitação de tempo, optou-se 
por analisar apenas as seguintes categorias: Qualis, periodicidade, normalização e 
gêneros textuais. A análise dos dados do Qualis, periodicidade e normalização foi feita 
mediante estatística descritiva, enquanto que, para a análise dos gêneros textuais, foi 
preciso um procedimento mais amplo. Foi criada outra planilha, contendo todos os 
periódicos listados em ordem alfabética, indicando todos os gêneros textuais em que 
cada periódico publica, obtendo ao final, uma lista com quinhentos e oitenta e três 
gêneros, incluindo as repetições. Os gêneros textuais foram então analisados 
baseando-se na análise temática do material (Braun & Clarke, 2006), onde buscou-se 
agrupar os gêneros por categorias semelhantes, obtendo “famílias” de gêneros. Ao final 
desse processo, foram verificadas vinte e três categorias/famílias de gêneros, acrescido 
de mais uma categoria, com itens distintos entre si, denominada de “Outros”. 
 

Resultados e Discussões 

 
Elencar-se-á nesta sessão os resultados obtidos durante o percurso desta pesquisa, em 
consonância com a literatura que serviu como respaldo para sua estruturação teórica. 
Pretende-se aqui explanar os resultados mais significativos, detendo-se, desse modo, 
na apresentação das categorias que foram analisadas, sendo elas Qualis, 
periodicidade, normalização e gêneros textuais. De acordo com o objetivo no qual a 
pesquisa se pauta, isto é, subsidiar os autores na escolha, pretende-se expor as 
categorias analisadas buscando tecer uma compreensão sobre estas, a fim de discuti-
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las e elucidar alguns aspectos sobre as mesmas. Em território nacional, a Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) tem entre seus objetivos 
realizar a avaliação dos programas de pós-graduação das universidades brasileiras. O 
Qualis é parte desse esforço e realiza a avaliação da produção científica dos programas 
de mestrado e doutorado (Marchlewski, Silva & Soriano, 2011). O Qualis, portanto, 
classifica e fornece indicadores da produção científica realizada por discentes e 
docentes veiculados aos programas de pós-graduação (Jacon, 2007). A classificação 
do Qualis é empreendida em cada área do conhecimento, sendo os periódicos avaliados 
por comissão científica específica, que classifica mediante critérios próprios do âmbito 
do conhecimento. A partir disso, é atribuído um conceito para o periódico (Paula, 2002 
apud Costa & Yamamoto, 2008). Os resultados evidenciados pela pesquisa 
demonstram que a SciELO apresenta 24 periódicos, dos 57 que publicam em 
Psicologia, com conceito A, sendo o conceito A1 correspondente a 10 itens, enquanto 
A2 representa 14 itens. No que tange aos periódicos de conceito B, a SCIELO dispõe 
de 17 com estrato B1, 5 periódicos com estrato B2, 2 com estrato B3 e apenas um 
periódico com estrato B4. Em contrapartida, PEPSIC apresenta 14 revistas, de um total 
de 87 periódicos, com conceito A, sendo uma com conceito A1 e 13 periódicos com A2. 
Acerca do estrato B dentre os periódicos da PEPSIC, foi possível observar que 17 
periódicos dispõem de estrato B1, 18 com estrato B2, 14 com estrato B3 e 9 periódicos 
com estrato B4. Estes dados, no entanto, devem ser observados levando em 
consideração a contextualização do próprio objetivo primordial do Qualis, isto é, fornecer 
dados da produção científica de programas de pós-graduação. Desse modo, é 
importante frisar os riscos de se tomar tal classificação como instrumento para se 
escolher periódicos de acordo com os conceitos nela atribuídos, tendo em vista que os 
conceitos não dizem respeito aos conteúdos individuais dos periódicos. Portanto, a 
escolha de um periódico deve sobrepor a aferição de que “se determinado veículo 
possui conceito A1 então será de melhor qualidade que outro com conceito B2”, pois o 
primeiro pode, em sua política editorial, destinar-se a um público que não coincida com 
possíveis interesses para o gênero textual e âmbito da Psicologia no qual o pesquisador 
se encontra. Necessário, portanto, compreender o próprio objetivo ao qual o Qualis se 
propõe e seu papel no âmbito da produção científica, para não o utilizar de forma 
descontextualizada para embasar a escolha de periódicos para submissão de trabalhos. 
Compreende-se por periodicidade as publicações realizadas com intervalos de tempo 
regulares por um título de periódico científico (ABNT, 2003). A periodicidade é um 
aspecto que aufere confiabilidade aos periódicos por parte dos autores, uma vez que a 
frequência de sua publicação se apresenta como estimulador para publicação em um 
determinado veículo de comunicação (Bomfá, 2003 apud Hayashi, Hayashi, Lima, Silva, 
& Garutti, 2006). A periodicidade, quando realizada regularmente e em menor intervalo 
de tempo, apresenta-se como aspecto interessante para os autores, tendo em vista o 
período de tramitação que seu escrito passará até ser publicado. Tal relevância se 
estende ainda para a comunidade leitora do periódico, que terá acesso ao novo número 
em intervalo de tempo mais ágil. Quanto a tal parâmetro, verificou-se a ocorrência de 
5,26% dos periódicos da Scielo que publicam anualmente, enquanto 2,29% dos 
periódicos no PEPSIC atuam sob mesma periodicidade. Interessante frisar que a 
publicação bianual obteve apenas 1,75% das frequências na SCIELO, não chegando a 
ser informada por nenhum periódico na PEPSIC. No que se refere as periodicidades 
Trimestral, Quadrimestral e Semestral, observa-se que a SCIELO apresenta 26,31%, 
21,05%, 43,85% de ocorrências, respectivamente. Já os periódicos da PEPSIC 
demonstram 10,34% das publicações trimestrais, 22,98% quadrimestrais e 56,32% 
semestrais. Tomando por base tais resultados, é possível tecer um paralelo com a 
recomendação elaborada por Ferreira e Krzyzanowski (2003), de que as revistas 
científicas adotem a periodicidade quadrimestral, ainda que compreendam que cada 
área do conhecimento deva ter uma periodicidade própria, indicando que a área da 
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saúde adote a periodicidade semestral. O parâmetro da normalização é compreendido 
por Sabadini, Sampaio, Nascimento (2009) como convenções estabelecidas 
previamente para documentos seguirem e reconhecerem, dentro de uma comunidade, 
o mesmo padrão, apresentando mesma forma. Ferreira & Krzyzanowski (2003) reforçam 
a importância de os periódicos seguirem a risca a normalização adotada, seja ela ABNT, 
APA, Vancouver, ou outra, devido à necessidade dos sistemas eletrônicos computarem 
os dados fornecidos pelos artigos de acordo com a norma na qual se pautam. Os 
resultados obtidos revelam que 87,71% dos periódicos da SciELO fazem uso do 
Publication Manual of the American Psychological Association como referência para 
normalização, seguindo o padrão recomendado pela Associação Norte-Americana de 
Psicologia (APA, 2010). Em contrapartida, é interessante observar que a normalização 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é empregada por apenas 1,75% 
periódicos, enquanto 10,52% das revistas não informam qual formatação utilizam. No 
que se refere às normalizações utilizadas pelos periódicos da PePSIC, apesar desta 
base de dados estar circunscrita no âmbito da Psicologia, a normalização utilizada pelas 
revistas nela indexadas apresenta-se de modo um pouco mais heterogêneo: 72,41% 
dos periódicos possuem normalização na APA, 14,94%, fazem uso da ABNT, enquanto 
outras configurações ainda podem serem encontradas, tais como Vancouver, com 
frequência de 4,59% e Anotação Harvard e DT/USP, ambas com 1,14% de frequência. 
Os resultados referentes à normalização apontam que, de fato, a normalização APA 
apresenta-se com predomínio nos periódicos de ambas bases de dados, revelando, 
pois, a valorização de tal normalização para o âmbito da Psicologia, bem como a 
influência da APA, enquanto instituição, nas produções científicas. Por fim, o último 
parâmetro tomado para análise trata dos gêneros textuais. Optou-se, no decorrer desta 
pesquisa, por empregar o termo gêneros textuais para se referir aos tipos de textos 
aceitos pelos periódicos para publicação. Tal explanação deve-se ao fato de que o 
próprio meio científico possui diversas variedades de terminologias para fazer alusão a 
esta denominação, a exemplo de Bufrem (2006), que aborda como “categoria de textos”, 
e Sabadini, Sampaio e Koller (2009), que utilizam “tipos de contribuições”. Isto posto, 
durante processo de coleta de dados, foram verificados quinhentos e oitenta e três 
ocorrências de gêneros textuais. A análise temática de tais gêneros permitiu a 
construção de “famílias/categorias” e resultou em vinte e três tipos de gêneros textuais, 
acrescido de uma última categoria denominada “outros”, que compõe a família de 
gêneros heterogêneos entre si, agrupados devido à baixa frequência de aparição. 
Assim, a coleta resultou, ao total, em vinte e quatro gêneros textuais aceitos para 
publicação em psicologia por periódicos indexados no SciELO e PePSIC, a saber: 
Artigo, Revisões, Estudos teóricos, Resenhas, Relatos de experiência, Entrevista, 
Comunicações breves, Estudos empíricos, Nota técnica, Debate, Cartas ao editor, 
Estudos de caso, Notícias, Traduções, Casos clínicos, Conferências, Resumos, 
Especial, Documentos, História, Seção temática, Editorial, Pesquisa qualitativa, e, por 
fim, a categoria denominada Outros. Os títulos conferidos às categorias de gêneros 
foram dados em razão da expressão mais comum encontrada entre os tipos de gêneros 
textuais agrupados em cada categoria. Para obter tais categorias foi preciso criar um 
documento a parte, com a descrição que os próprios periódicos estabeleciam para os 
tipos de gêneros que aceitam para publicação em sua política editorial. Quando os 
periódicos não disponibilizavam essa descrição, foi preciso agrupá-los de acordo com a 
semelhança com demais itens. Por fim, cabe citar a frequência de aparição de cada 
gênero textual. Corroborando com a afirmação de Bufrem (2006), foi possível verificar 
que o gênero “artigo” aparece em primeiro plano. No entanto, a utilização de tal 
terminologia é ampla, abrigando diferentes compreensões sobre o seu conteúdo. Por 
isso, o uso da descrição de como os editores dos periódicos concebem os gêneros que 
apresentam em seu escopo editorial se faz necessário. Seguido da categoria Artigo, é 
possível verificar que Revisões (83 itens), Estudos teóricos (75 itens), Resenhas (75 
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itens), Relatos de experiência (36 itens) e Entrevista (24 itens) detêm também destaque 
quanto a frequência de aparição. A última categoria, “outros”, apesar de ter apresentado 
19 itens, foi colocada por último, devido à abrangência dos seus itens. Contudo, esta 
categoria demonstrou-se enquanto um dado interessante, resultante do processo de 
coleta. Nesta categoria alguns gêneros foram evidenciados, como textos didáticos, 
fotografias, esboços bibliográficos e poesias, que apesar de não serem reportados 
costumeiramente como passíveis de serem utilizados para publicações científicas, são 
utilizados por alguns periódicos. Dessa forma, a ferramenta elaborada possibilita indicar 
periódicos que abrem espaço para publicações em tais configurais textuais. 
 

Conclusão 

 
Exposto, ainda que brevemente, o percurso tecido durante a elaboração do presente 
projeto de pesquisa, torna-se necessário destacar os principais feitos obtidos a partir 
deste processo. O objetivo geral da pesquisa, de construir uma ferramenta para consulta 
online foi atingido. Nele, encontram-se informações das políticas editoriais de um total 
de 139 periódicos que publicam em Psicologia, indexados nas bases de dados SCIELO 
e PEPSIC. Para tanto, foi preciso traçar um levantamento de informações disponíveis 
pelos próprios periódicos, registrando-as e analisando os seus parâmetros. Durante 
essa etapa, foi possível se deparar com as estruturações das revistas, observando seus 
requisitos e o modo como cada uma se apresenta para os autores. Assim, um vislumbre 
sob o modo de organizar os periódicos científicos no cenário brasileiro foi obtido, 
especificamente quanto ao campo da Psicologia. Algumas das “engrenagens” que 
regem tais revistas são apresentadas na ferramenta, com vistas a subsidiar os autores 
em seu momento de escolha de futura publicação. Cabe frisar que a ferramenta já se 
encontra disponível online para consulta, na plataforma Zenodo, e pode ser acessada 
pelo link: https://zenodo.org/record/3334374#.XS3KmehKiUk Ademais, um escrito, sob 
o formato de artigo, que versa sob a pesquisa foi submetido para um periódico científico, 
com vistas a viabilizar o acesso à pesquisa, sua ferramenta e o debate teórico suscitado 
a partir desta. Pretende-se, ainda, comunicar os resultados da pesquisa mediante outros 
veículos, como na 49ª reunião anual da Sociedade Brasileira de Psicologia e em 
plataformas que possam divulgá-la. Por último, torna-se necessário frisar a relevância 
que a pesquisa alcançou, devido ao seu caráter inovador: a configuração em que a 
pesquisa se estrutura, isto é, uma ferramenta que apresente as informações de 
periódicos, buscando tornar mais compreensível o momento de escolha de uma revista, 
bem como o gênero textual, para os autores é, sem dúvida, uma sugestão possível de 
ser usada nas demais áreas do conhecimento. A ideia primordial sustentada pela 
pesquisa diz respeito ao objetivo de tornar os “bastidores” do processo de produção de 
textos científicos mais dinâmico e compreensível, objetivando auxiliar o seu amplo 
público de autores, de graduandos a doutores. Espera-se, desse modo, contribuir de 
modo efetivo para que as produções científicas enveredem por meios menos 
engessados, viabilizando, portanto, o fazer-pesquisa. 
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TÍTULO: O que você pensa sobre a água? Representação social sobre a água para 

agricultores familiares da região do Trairí/RN 

Resumo 

Historicamente a água possui um papel fundamental na relação do indivíduo com o 
ambiente. Trata-se de um recurso natural vital para os seres humanos e repleto de 
representações sociais. Dentro do contexto brasileiro tal temática é bastante pesquisada 
por diversos segmentos científicos. A distribuição e consumo de água no Brasil é uma 
questão não apenas econômica, ambiental e cultural, mas também psicossocial. Diante 
deste cenário surgiu o interesse por compreender a representação social sobre a água 
para agricultores da região do Trairí/RN, tendo em vista que trabalhar com 
representação envolve conhecer a historicidade do espaço, seus elementos e 
conteúdos de maneira coletiva e individual. Os participantes da pesquisa foram 
agricultores e agricultoras familiares de uma comunidade periurbana da região do 
Trairí/RN. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas. Os 
resultados preliminares da pesquisa, visto que encontram-se em processo de análise, 
mostram que a água possui um valor simbólico e social em comum para os 
participantes. A presença de água representa tudo aquilo ligado ao sagrado, ao bem, a 
fartura. E a sua escassez relaciona-se ao oposto, trazendo sofrimento, ausência de 
perspectivas e desamparo. A psicologia se insere nesse âmbito de pesquisa, buscando 
compreender realidades até então “esquecidas”, valorizando o processo de 
interiorização e ampliando o seu fazer. 
 
Palavras-chave: Água; Agricultura Familiar; Ruralidades; Seca; Psicologia Ambiental. 

TITLE: What do you think about water? Social representation on water for family farmers 

in the Trairí / RN region 

Abstract 

 

Historically water has played a fundamental role in the relationship of the individual with 
the environment. It is a vital natural resource for human beings and full of social 
representations. Within the Brazilian context such theme is widely researched by several 
scientific segments. Water distribution and consumption in Brazil is not only an 
economic, environmental and cultural issue, but also a psychosocial one. Given this 
scenario, the interest to understand the social representation about water for farmers in 
the Trairí / RN region arose, considering that working with representation involves 
knowing the historicity of the space, its elements and contents in a collective and 
individual way. The research participants were farmers and family farmers from a 
periurban community in the Trairí / RN region. Data collection was performed through 
semi-structured interviews. Preliminary results of the research, as they are in the process 
of analysis, show that water has a common symbolic and social value for participants. 
The presence of water represents all that is linked to the sacred, the good, the 
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abundance. And its scarcity is related to the opposite, bringing suffering, lack of 
perspective and helplessness. Psychology is part of this research field, seeking to 
understand realities hitherto "forgotten", valuing the process of internalization and 
expanding its doing. 

 
 

Keywords: Water; Family farming; Ruralities; Dry; Environmental Psychology. 

Introdução 

Para a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e cultura (UNESCO, 
2003), em seu relatório sobre o desenvolvimento da água no mundo, as reservas de 
água estão diminuindo, enquanto o aumento demográfico vem aumentando o consumo 
da água, projetando que em longo prazo, bilhões de pessoas não terão acesso à água 

própria para o consumo. No contexto brasileiro questões politicas, econômicas e 
principalmente culturais vêm sendo influenciadas pelo uso e distribuição de água pelas 
regiões. A região Norte e Centro-Oeste tem a maior concentração dos recursos hídricos 
do país, com 68,5 % e 15,7 % respectivamente. No Nordeste, por ser uma região 
marcada pelo clima semiárido, concentra apenas 3,3 % de recursos hídricos, sendo 
marcado por vários períodos de estiagem e de um longo processo ligado 
economicamente a agricultura na região, impossibilitando vários agricultores de tirarem 
seu sustento. Dentre os elementos naturais, a água assume papel relevante para a vida 
humana e Guerra (1950, p. 35) afirma que “existe uma correlação muito estreita entre 
os elementos água, solo e população, não faltando mesmo quem chegue a explicar o 
caráter sagrado, emprestado por certo povos a seus rios (...) o certo é que não perduram 
existências humanas nem sociedades, se faltar o precioso elemento”. Sua escassez – 
a seca – é compreendida como tragédia, calamidade, Hazard, desastre natural e sócio-
politico (Favero & Diesel, 2008). 

O presente trabalho tem como ponto de partida a significação da água pelo(a)s 
agricultores(as) da região do Trairí no estado do Rio Grande do Norte, com o intuito de 
compreensão das vivências deste (a)s profissionais. Para tal entendimento, utilizaremos 
a representação social como foco de estudo do cenário atual da agricultura e a 
importância da água na vida de várias famílias que tem como base de sustento o cultivo 
de plantações. 
As representações sociais proporcionam uma metodologia de trabalho e de pesquisa, 
de forma interdisciplinar. Permitindo através de tal representação, trabalhar com a 
historicidade do espaço, seus elementos e conteúdos, possibilitando compreender e 
averiguar através dos discursos da sociedade a significação e a importância dos 

contextos sociais. O processo de teorização dos cenários de vivências e sua forma 
simbólica é resultado de uma representação individual e subjetiva de cada sujeito, e de 
uma representação coletiva de elementos que são típicos ou relevantes para uma 
determinada sociedade. Partindo disso, as representações sociais referentes à água 
emergem das experiências cotidianas da população (Figueiredo, 2003), como por 
exemplo, o significado da água para a vida de um nordestino, ou para um agricultor.O 
estudo proposto, em consonância com o projeto de interiorização do ensino superior, 
permite que os alunos possam estudar sua própria realidade, sem que haja necessidade 
de estudar o fenômeno como algo alheio a eles. 
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Metodologia 

 
A metodologia utilizada foi a entrevista semi-estruturada com perguntas abertas (dando 
espaço para os participantes se expressarem em tom de conversa). Os participantes 
foram agricultores e agricultoras de uma comunidade periurbana da região do Trairí/RN, 
escolhidos por questões de acessibilidade, tendo em vista que os pesquisadores se 
deslocaram até os participantes e realizaram as entrevistas no contexto do trabalho. Foi 
explicado para os participantes do que se tratava a pesquisa, reafirmando questões 
éticas, de sigilo e ressaltando a importância de tal colaboração. Os materiais utilizados 
para a entrevista foram os formulários com informações básicas dos participantes 
(nome, idade, sexo, moradia, etc), o roteiro com as perguntas norteadoras e um 
gravador de voz para facilitar o diálogo com o participante, sem que precisasse escrever 
suas falas naquele momento. Após a entrevista, os pesquisadores realizaram as 
transcrições e começaram a análise dos dados obtidos, considerando o fato da pesquisa 
ser qualitativa e de cunho exploratório, não focando em dados numéricos, mas sim em 
conteúdos que representam a vivência e a representação desses trabalhadores com 
relação a água. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os resultados obtidos até o momento mostram que os agricultores possuem uma 
representação social da água que se associa ao sagrado, ao bem comum, a fartura, 
alegria, vitalidade, riqueza e tudo que possui positividade. Já a escassez de água estaria 
relacionada ao desamparo, desespero, limitações, fome, pobreza e diversos outros 
termos que expressam negatividade. Os resultados confirmaram o que a literatura já 
trazia até então, porém foi possível compreender o sofrimento que a seca ocasiona na 
vida desses trabalhadores e o quanto o Estado se torna negligente por não proporcionar 
políticas públicas capazes de auxiliar os indivíduos no seu contexto de trabalho e no seu 
bem-estar. A psicologia possui papel fundamental nesse contexto, fazendo valer as 
diretrizes da profissão ao inserir-se nas mais diversas realidades, dando espaço e voz 
para aqueles até então esquecidos pela elitização da profissão e da pesquisa que 
centra-se nos fenômenos que envolvem os grandes contextos urbanos. Conhecer o 
ambiente das ruralidades permite desmistificar padrões e reafirmar que não existe um 
único modo de fazer ciência. 
 
Conclusão 

 
Observa-se a importância da agricultura familiar e o quanto a água possui uma 
representação forte na vida desses trabalhadores. A ausência de políticas públicas que 
auxiliem no período da seca também foi um fator observado que se torna um agravante 
nesse contexto, pois poderia ser amenizado se houvesse maior sensibilização do poder 
público e uma maior conscientização dos cidadãos com relação aos seus direitos. 
Ademais, esta pesquisa abre espaço para possíveis intervenções, projetos e ações 
futuras na comunidade, pois buscou compreender um fenômeno importante, de maneira 
exploratória, acolhendo diversas visões daqueles que o vivenciam. 
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TÍTULO: Avaliação da claudicação intermitente em sujeitos com DAOP através do 

questionário de claudicação de Edinburgh e sua correlação com os achados clínicos 

Resumo 

Objetivo: Avaliar a claudicação intermitente de sujeitos com DAOP através do 
questionário de claudicação de Edinburgh e determinar se há correlação entre o QCE e 
os achados clínicos em sujeitos com DAOP. Métodos: Foram avaliados indivíduos de 
ambos os sexos, com idade entre 60 e 80 anos e ITB < 0,9. Os sujeitos foram 
submetidos a uma avaliação sócio-demográfica, antropométrica, avaliação do ITB e ao 
QCE. Resultados: 32 indivíduos apresentaram ITB < 0,9 e apenas 06 participaram da 
avaliação. A idade média foi de 70,31 ± 4,66 anos, ITB MID 0,87 ± 0,17 e MIE de 0,79 
± 0,16. Não foram encontrados dados de correlação entre o QCE e achados clínicos. 
Conclusão: Não foram realizadas correlações entre o QCE e achados clínicos. São 
necessários novos estudos com maior número amostral. 
 
Palavras-chave: DAOP. Idosos. Dor. 

TITLE: VALUATION OF INTERMITTENT CLAUDICATION IN SUBJECTS WITH PAOD 

THROUGH THE EDINBURGH CLAUDICATION QUESTIONNAIRE AND ITS 

CORRELATION WITH CLINICAL FINDINGS. 

Abstract 

Objective: To evaluate the intermittent claudication of subjects with PAOD through the 
Edinburgh claudication questionnaire and to determine if there is a correlation between 
QCE and clinical findings in subjects with PAOD. Methods: Individuals of both sexes, 
aged between 60 and 80 years and ABI <0.9 were evaluated. The subjects were 
submitted to a socio-demographic, anthropometric evaluation, evaluation of ABI and 
QCE. Results: 32 subjects had ABI <0.9 and only 06 participated in the evaluation. The 
mean age was 70.31 ± 4.66 years, ITB MID 0.87 ± 0.17 and MIE 0.79 ± 0.16. No 
correlation data were found between the QCE and clinical findings. Conclusion: No 
correlations were made between the QCE and clinical findings. Further studies with 
larger sample numbers are needed. 
 
Keywords: PAOD. Seniors. Pain. 

Introdução 

A Doença Arterial Periférica (DAOP) é resultante de um processo de lesões obstrutivas 
ateroscleróticas arteriais que dificultam ou impedem o fluxo sanguíneo periférico 
(CÂMARA et al., 2007). Esta, afeta principalmente idosos e sua prevalência aumenta 
com a idade chegando a 20% ou mais em idosos acima de 70 anos e está associada 
diretamente com a qualidade de vida dos desses indivíduos (SALES et al., 2015). O 
desenvolvimento generalizado e progressivo das placas ateroscleróticas está associado 
a Diabetes Mellitus, tabagismo, hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia que são 
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fatores de risco para a DAOP (de Souza Durazzo et al., 2005). Estes, por sua vez, 
predispõe o aparecimento de radicais livres, isquemia de perfusão, disfunções 
endoteliais, além de alterações do metabolismo muscular, como: perda de força, 
resistência e hipotrofia muscular que acarretam em incapacidades físicas e repercutem 
na qualidade de vida desses pacientes (CÂMARA et al., 2007). A claudicação 
intermitente é a principal característica da DAOP. Caracteriza-se pela presença de dor, 
cansaço, sensação de câimbra e queimação no MMII durante o exercício que cessa ao 
repouso. Todavia, mais da metade dos pacientes com DAOP são assintomáticos. 
Porém, alguns pacientes possuem outras comorbidades que impedem o aparecimento 
da claudicação intermitente (BRITO et al., 2018) O índice de pressão tornozelo-braço 
(ITB) é um método padrão, simples (NETO et al.,2007) e sensível a presença de DAOP 
onde valores de ITB inferiores a 0.9 fogem da normalidade, sejam para paciente 
sintomáticos ou assintomáticos (TORRES et al., 2012). O ITB quando utilizado 
associada a uma avaliação clínica minuciosa somada a aplicação de questionários 
específicos geram o diagnóstico clínico de DAOP. O questionário de Edimburgo é 
validado para população brasileira e é de fácil aplicação, contendo 06 perguntas curtas. 
O resultado é positivo, a presença de claudicação é comprovada quando o indivíduo 
responde sim para as questões 01, 03,04. Em relação à questão 02 responde que não, 
enquanto na questão 05 o sujeito responde que a dor ou desconforto sessam após 10 
minutos em média de descanso e a questão 06 o mesmo refere que sente dor na região 
posterior do MMII. (MAKDISSE, Marcia et al.,2007). Dessa forma, os objetivos deste 
estudo foram: Avaliar a claudicação intermitente de sujeitos com DAOP através do 
questionário de claudicação de Edinburgh e determinar se há correlação entre o QCE e 
os achados clínicos 
 
Metodologia 

 
O estudo foi realizado na Clínica Escola de Fisioterapia da Faculdade de Ciências da 
Saúde do Trairi UFRN/FACISA em Santa Cruz - RN. A amostra do estudo foi formada 
por conveniência. Foram incluídos no estudo indivíduos com idade entre 60 e 80 anos, 
de ambos os sexos, que possuíam DAOP (ITB < 0,9 em um ou ambos MMII), podendo 
ser assintomáticos ou não em relação à claudicação intermitente. Foram excluídos do 
estudo sujeitos com ITB > 0,9, com presença de comorbidades que impediam a 
realização dos testes (hipertensão arterial descontrolada, insuficiência cardíaca 
descompensada, arritmias, angina instável, doenças neurológicas musculoesqueléticas 
que limitassem as atividades ou presença de déficit cognitivo que os impedisse de 
responder o QCE). Desenho do estudo Os sujeitos foram recrutados por conveniência 
e foram avaliados na Clínica Escola de Fisioterapia. O estudo foi aprovado pelo comitê 
de ética em pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí (FACISA) sob o 
(parecer nº 1.293.508/2015), e está de acordo com os aspectos éticos estabelecidos 
pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde que regula as pesquisas 
realizadas com seres humanos. Todos os participantes assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Avaliação A avaliação inicial foi estruturada 
e contemplada por: avaliação clínica/funcional detalhadas (queixa principal, história da 
doença, história da doença pregressa, história familiar, história laboral e social), dados 
sócio-demográficos e antropométricos (A altura e o peso foram mensurados com auxílio 
de uma balança com estadiômetro acoplado, calibrada de acordo com as normas do 
INMETRO, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). Em seguida, os 
indivíduos foram submetidos à avaliação do ITB, para isto eram postos em decúbito 
dorsal. Foi utilizado o equipamento Doppler Vascular Portátil (DV 610 Med Mega) para 
auxiliar a localização das artérias braquiais e tibiais. A medida de pressão arterial 
realizada seguiu as recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Foram 
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realizadas 03 medidas em cada membro, onde o maior valor da pressão arterial sistólica 
(PAS) foi utilizado para o calculo do ITB. O calculo foi embasado na seguinte fórmula: 
ITB = PAS (tibial)/ PAS (braquial), dessa forma o ITB normal entre 0.92 e 1.29 e ITB 
anormal < 0,9 e > 1,3, esses valores foram adotados como referência. Por fim, foi 
realizada a aplicação do QCE. O mesmo foi aplicado por um indivíduo previamente 
treinado após a realização do ITB. Foram realizadas 06 questões. O resultado é positivo 
(presença de claudicação) quando o sujeito responde: Pergunta 01 refere que sim, sente 
dor ou desconforto ao andar. Pergunta 02 ao responder não quando é perguntado se 
em alguma vez já sentiu dor na perna estando em sedestação ou em ortostatismo, 
referente à pergunta 03 o individuo responde sim a questão que explana sentir dor ao 
andar rápido ou subir ladeiras, além disso, na pergunta 04 responde de forma afirmativa 
quando questionado se sente dor ao andar de modo habitual em regiões planas. 
Pergunta 05, o individuo refere que a dor ou desconforto sessam em mais ou menos 10 
minutos de descanso e, por fim, pergunta 06: quando questionado a região que o 
mesmo sente dor o mesmo explana sentir na parte posterior do/dos MMII (MAKDISSE, 
Marcia et al.,2007). Análise Estatística A normalidade da amostra foi avaliada pelo teste 
de Shapiro-Wilk. Os dados foram analisados no GraphPad Prism versão 5.0. Foi 
atribuído um p valor de significância < 0,05. A caracterização da amostra foi realizada 
por média e desvio padrão ou mediana e intervalo interquartil de acordo com sua 
contribuição. A correlação entre os achados clínicos e a presença de claudicação 
intermitente pelo QCE foi avaliada através de teste de correlação de Sperman ou 
Pearson. 
 
Resultados e Discussões 

 
Caracterização da amostra Foram recrutados 32 indivíduos com ITB < 0,9 em um ou 
ambos os membros inferiores. A idade média foi de 70,31 ± 4,66 anos. Do total, 81,25% 
(n=26) eram do sexo feminino e 62,5% (n=20) se definiram como brancos, 21,8% (n=7) 
pardos, 12,5% (n=4) negros e 3,2% (n=1) não soube informar. O peso médio foi de 
69,41 ± 10,85 quilogramas, altura média de 1,54 ± 0,07 metros e IMC de 29,15 ± 3,71. 
Fatores de risco Quando questionados para o diagnóstico de HAS e DM 65,2% (n=21) 
disseram fazer uso de medicamentos para HAS e 50% (n=16) para DM. Apenas um 
indivíduo referiu dislipidemia. ITB e questionário de claudicação de Edimburgo (QCE) O 
ITB médio em MID foi de 0,87 ± 0,17 e MIE de 0,79 ± 0,16 caracterizando obstrução de 
fluxo arterial. A classificação da claudicação de acordo com o questionário seguiu as 
normas publicadas originalmente. Do total da amostra apenas seis sujeitos 
responderam o questionário uma vez que este estudo é continuação dos estudos do 
grupo de pesquisa e muitos sujeitos não foram localizados ou não tinham disponibilidade 
para uma nova coleta. Destes, 2 sujeitos foram classificados como portadores de 
claudicação intermitente (CI), 1 indivíduo referiu desconforto nos membros inferiores 
enquanto caminha, mas tal desconforto não caracteriza CI e 3 responderam 
negativamente para a questão referente a CI. Não foram realizadas as correlações entre 
os achados do QCE aos achados clínicos devido ao tamanho da amostra. Tal 
questionário será aplicado aos novos sujeitos do estudo a fim de realizar as correlações. 
DISCUSSÃO Nessa análise foi avaliada a CI em indivíduos com DAOP através do QCE 
porém as correlações entre o questionário e os achados clínicos destes sujeitos não 
foram realizadas devido ao pequeno número de sujeitos que responderam ao 
questionário. A prevalência da DAOP segue uma linha crescente a cada ano, 01% da 
população é acometida entre 40 e 49 anos de idade e esse valor aumenta para 22,4% 
em indivíduos com 80 anos ou mais. (A EMDIN et al., 2015). A idade, diagnóstico de 
DM e HAS, além da raça e do sexo são alguns dos fatores de risco associados a DAOP. 
Além disso, existem outros fatores que contribuem o aparecimento da doença, como: 
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fatores socioeconômicos e geográficos (NEWHALL et al., 2016). Na nossa população 
os mais acometidos foram indivíduos do sexo feminino da raça branca. Além disso, mais 
de 50% dos sujeitos com DAOP da nossa pesquisa apresentavam diagnóstico de DM 
e/ou HAS. O questionário de Edimburgo é traduzido e validado para a população 
brasileira, sendo uma versão modificada do questionário ROSE da Organização Mundial 
da Saúde (OMS). Em uma comparação direta com a versão original, a versão 
portuguesa apresentou altos níveis de sensibilidade e especificidade, respectivamente 
sensibilidade (85% vs 91%) e de especificidade menores (93% vs 99%;). O QCE é uma 
medida utilizada para classificar presença ou não de claudicação intermitente 
(MAKDISSE, et al 2007). O mesmo contém seis questões que avaliam desconforto e 
dor, além de um diafragma onde o indivíduo localiza a dor, facilitando a auto-aplicação 
(Rabia, 2007). O seu objetivo é distinguir a CI de outros achados clínicos. No nosso 
estudo 02 indivíduos foram classificados como portadores de CI, 03 responderam de 
forma negativa a questão sobre CI e 01 sujeito referiu desconforto ao caminhar, mas 
este não caracteriza a claudicação intermitente. Em nosso estudo não foi possível fazer 
a correlação entre o QCE e os achados clínicos devido ao pequeno número de sujeitos 
que responderam o mesmo. De qualquer forma, foi possível observar que a 
compreensão dos indivíduos da pesquisa às questões avaliadas é relativamente baixa, 
fato que pode ser explicado pela baixa escolaridade dos sujeitos avaliados. 
 
Conclusão 

 
Dentre os indivíduos avaliados através do QCE apenas dois foram classificados com 
portadores de CI. As correlações não foram realizadas devido aos pequenos números 
de sujeitos que responderam ao questionário, contudo, observou-se dificuldade de 
compreensão por parte dos avaliados no entendimento das perguntas fato que pode ser 
explicado pela idade e escolaridade da população avaliada. Há ainda, a necessidade de 
novos estudos com um maior número amostral para que as correlações possam ser 
calculadas. 
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TÍTULO: Há associação entre cognição e tempo de execução na dupla tarefa em 

idosos? 

Resumo 

 

Introdução: Com o envelhecimento, ocorre declínio de respostas necessárias para 
realização de atividades do cotidiano, aumentando assim, as limitações funcionais. A 
interferência motora cognitiva é uma tarefa motora e uma cognitiva que são realizadas 
de forma simultânea. Para realizar estas atividades os idosos apresentam maior 
dificuldade, e o seu treinamento pode favorecer a marcha, equilíbrio e cognição. 
Objetivo: Descrever e associar a função cognitiva e dupla tarefa em idosos na cidade 
de Santa Cruz, Rio Grande do Norte. Métodos: Foram utilizados 5 questionários/testes 
para avaliação da tarefa motora e cognitiva: Ficha de caracterização do perfil sócio 
demográfico e de dados relevantes dos participantes; Prova Cognitiva de Leganés 
(PCL); Figure-of-eight walking Test (F8W); Timed Up and Go (TUG) e Dual-Tasking 
Questionnaire. Resultados: Foram avaliados 42 idosos. No que se refere a relação do 
tempo de execução da dupla tarefa com a Prova Cognitiva de Leganés. Conclusões: A 
função cognitiva não se associa com o tempo de execução da dupla tarefa, neste 
estudo.  

 
 
Palavras-chave: Palavras chaves: Idoso. Funcionalidade. Cognição. 

TITLE: Is there a relationship between cognition and execution time in the dual task in 

the elderly? 

Abstract 

Introduction: With aging, there is a decline in responses needed to perform daily 
activities, thus increasing functional limitations. Cognitive motor interference is a motor 
and a cognitive task that are performed simultaneously. To perform these activities, the 
elderly have greater difficulty, and their training may favor gait, balance and cognition. 
Objective: To describe and associate the cognitive function and dual task in the elderly 
in Santa Cruz, Rio Grande do Norte. Methods: Five questionnaires / tests were used to 
assess the motor and cognitive task: Characterization form of the socio-demographic 
profile and relevant data of the participants; Leganés Cognitive Test (PCL); Figure-of-
eight walking Test (F8W); Timed Up and Go (TUG) and Dual-Tasking Questionnaire. 
Results: Forty-two elderly people were evaluated. Regarding the relationship of the 
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execution time of the double task with the Leganés Cognitive Proof. Conclusions: 
Cognitive function is not associated with the execution time of the double task in this 
study. 
 
Keywords: Keywords: Elderly. Functionality. Cognition. 

Introdução 

A projeção é que em 2060 o percentual da população com 65 anos ou mais de idade 
chegará a 25,5% (58,2 milhões de idosos), enquanto em 2018 essa proporção é de 
9,2% (19,2 milhões) (IBGE, 2018). O Brasil, por sua vez, passa por uma transição 
epidemiológica em que há alta prevalência de doenças crônicas não transmissíveis 
associadas ao envelhecimento, como as demências e suas consequências, um 
exemplo, o Comprometimento Cognitivo Leve (CCL) (CASEMIRO et al., 2017). 

Com o envelhecimento, diversos sistemas sofrem alterações, tais como: 
musculoesquelético, nervoso, somatossensorial, visual, vestibular e cardiorrespiratório, 
além de mudanças cognitivas. Essas alterações podem comprometer o controle 
postural, reduzir a funcionalidade e independência, aumentando o risco de quedas 
(UENO et al., 2012) (BROWN; BENNETT, 2002) (PARK; REUTER-LORENZ, 2009). Um 

sinal comum no envelhecimento é o déficit na cognição (GOMES, 2018). 

As funções cognitivas estão vinculadas a atividades de atenção, percepção, memória, 
raciocínio, juízo, tomada de decisão, imaginação, pensamento e comunicação (DE LA 
FUENTE et al., 2013). O acesso à escolaridade, à renda, hábitos de vida saudáveis 
podem influenciar positivamente na preservação da capacidade cognitiva dos idosos 
(NASCIMENTO, 2015). 

A dupla tarefa consiste no ato de realizar atividades executadas simultaneamente. 
Geralmente a tarefa primária é postural, associada a outras tarefas secundárias, que 
podem ser cognitivas ou motoras (MARINHO et al, 2014). Essas desempenham papéis 
importantes na vida diária como: caminhar enquanto fala, usar um telefone celular, 
carregar uma bolsa ou observar o trânsito (LIU et al. 2017). 

As atividades de dupla tarefa podem avaliar a Interferência Cognitiva Motora, que ocorre 
quando tarefas cognitivas e motoras são realizadas simultaneamente, como deambular 
ao mesmo tempo que outras tarefas cognitivas são realizadas, de forma que as duas 
demandas concorrem entre si com um objetivo final. Essa avaliação se torna muito 
importante para os idosos já que a maioria deles tem maior probabilidade de cair ao 
realizar tarefas motoras cognitivas nas atividades diárias (WANG et al, 2015). Nessa 
perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo descrever e associar a função 
cognitiva e dupla tarefa em idosos na cidade de Santa Cruz, Rio Grande do Norte. 

 

Metodologia 

 

2.1 Descrição do desenho do estudo 

Trata-se de um estudo transversal, experimental e com abordagem quantitativa. O 
projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Facisa/UFRN, 
sendo vinculado à linha de Reabilitação Neurológica do Programa de Pós-graduação 
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em Ciências da Reabilitação da FACISA (PPGCREAB) e obteve aprovação com o 
CAAE: 79620317.7.0000.5568 e número de parecer: 2.413.715. O estudo segue as 

prerrogativas emanadas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

2.2 Local da realização do estudo 

A coleta dos dados foi realizada na Clínica Integrada de Saúde e no Laboratório de 
Motricidade Humana da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (Santa Cruz-RN, FACISA/UFRN). 

2.3 População e amostra do estudo 

Amostragem do tipo não probabilístico, por conveniência. Participaram do estudo 42 
idosos de ambos os gêneros, com idade superior a 60 anos e que aceitaram fazer parte 
da pesquisa de forma voluntária e assinaram posteriormente o Termo de consentimento 
livre e esclarecido e Termo de autorização de imagem. A amostra é justificada pelo 
número total de idosos hígidos e com CCL avaliados/ atendidos e presentes na listagem 
de usuários na Clínica Escola de Fisioterapia. 

2.3.1 Critérios de inclusão e exclusão 

Foram adotados como critérios de inclusão idade acima de 60 anos e com escore 
superior a 4 na Categoria de Deambulação funcional (FAC) e pontuação superior a 22 
na Prova Cognitiva de Leganés (PCL). Foram excluídos indivíduos com limitação grave 
de mobilidade e equilíbrio de acordo com a Categoria de Deambulação funcional (FAC), 
por afecções ortopédicas, neurológicas, vasculares ou reumatológicas, indivíduos com 
comprometimento cognitivo de acordo com a PCL, que passaram por procedimentos 
cirúrgicos no último ano ou que não compareceram no segundo dia de avaliação. 

2.4 Avaliação inicial 

Foi realizada através de uma ficha semiestruturada contendo dados para a 
caracterização do perfil sócio demográfico dos participantes e dados relevantes para 
avaliação fisioterapêutica, como hábitos de vida, percepção do indivíduo em relação a 

problemas de equilíbrio, memória e atenção e relato de quedas nos últimos 12 meses. 

2.5 Avaliação cognitiva 

Para avaliação cognitiva foi utilizada a Prova Cognitiva de Leganés (PCL). É agrupada 
em 7 domínios de orientação espacial/temporal, memória imediata e evocativa, 
nomeação e informações pessoais. Possui pontuação final de 32 pontos, melhores 
pontuações são indicativos de melhor desempenho cognitivo, o ponto de corte sugestivo 
de déficit cognitivo é de 22 pontos (CALDAS, 2011). 

2.6 Instrumento de avaliação de desempenho de dupla tarefa: 

O Figure-of-eight walking Test (F8W) avalia o equilíbrio dinâmico do indivíduo, sendo 
necessário realizar uma volta sobre a figura em forma de ‘oito’ com comprimento de 10 
m e 15cm de largura, deve ser instruído a caminhar o mais rápido e preciso possível 
(BLANKEVOORT; VAN HEUVELEN; SCHERDER, 2012). Foi realizado de duas 
maneiras, a primeira, foi solicitado que os sujeitos associassem a ação de transferência 
de moedas entre dois bolsos de um avental padronizado, durante todo o trajeto, na 
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segunda que os sujeitos falassem os meses do ano de trás para frente durante o 
percurso, para os indivíduos com baixa escolaridade ou que desconheciam a sequência 

dos meses do ano, o teste foi adaptado para falar os dias da semana de trás para frente. 

O teste Timed Up and Go (TUG) quantificar a mobilidade funcional. As orientações 
dadas aos participantes era levantar-se de uma cadeira, andar por 3 metros, realizar a 
volta, retornar em direção à cadeira e sentar-se novamente (BLANKEVOORT; VAN 
HEUVELEN; SCHERDER, 2012). O teste é rápido e não necessita de equipamentos ou 
de treinamento especiais. O TUG modificado com dupla tarefa motora-motora e motora-
cognitiva foi o utilizado, consistem em caminhar e carregar um copo plástico descartável 
com 1/3 de água e caminhar e falar aleatoriamente nomes de frutas, respectivamente. 

O Dual-Tasking Questionnaire - Questionário de dupla tarefa, foi utilizado para avaliar a 
frequência com que os indivíduos experimentam as dificuldades de dupla tarefa no 
cotidiano, o questionário contém 10 itens classificados em uma escala de 0 a 4, as 
respostas variam de muitas vezes a nunca, ou não aplicável (EVANS et al., 2009). 

2.7 Análise dos dados 

Foi utilizado o programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
versão 21.0 para Windows. Para verificar a distribuição dos dados foi empregado o teste 
de normalidade de Shapiro-Wilk e realizada a análise descritiva das variáveis numéricas 
e categóricas das amostras. Foi empregado o teste de correlação de Pearson. O nível 
de significância adotado foi de 5% (p<0,05). 

 
Resultados e Discussões 

 

A partir de lista de 153 idosos, foram avaliados 42 idosos de ambos os sexos. A tabela 
1 resume as variáveis da amostra do estudo. A tabela mostra os coeficientes de 
correlação e níveis de significância estatística entre a PCL e demais instrumentos de 
medida. 

A ausência de associação entre a função cognitiva e o tempo de execução de dupla 
tarefa parece ser resultado da escolha de idosos com pontuação na PCL acima de 22, 
ou seja, idosos sem comprometimento cognitivo. Por isso que este achado é contrário 
aos estudos encontrados na literatura que confirma que funções cognitivas estarem 
interligadas inversamente proporcional ao tempo de execução da dupla tarefa. 

O presente estudo observou que o tempo de execução dos testes com adição de tarefa 
secundária foi ampliado. As tarefas cognitivas exploradas foram mencionar 
aleatoriamente nomes de frutas e dias da semana de trás para frente. De forma similar 
FATORI et al. 2015, mostraram correlação entre os idosos e a necessidade de maior 
tempo para realizar duplas tarefas que envolvam atividade motora e funções cognitivas, 
principalmente quando as associações envolvem as memórias de curto prazo. 

Outro ponto que pode sugerir a diferença nos resultados é a forma de avaliação da 
função cognitiva em idosos, a maior parcela dos estudos utiliza o teste Mini-exame do 
estado mental (MEEM) e não a Prova cognitiva de Leganês, tal como o estudo de 
TEIXEIRA e ALOUCHE 2007. Todavia, nossa amostra possuía baixa escolaridade 
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formal e a PCL isenta a escolaridade do examinado, facilitando, assim, a mensuração 
da função cognitiva nesta situação.  

 

 
Conclusão 

 

A partir dos resultados obtidos no presente estudo, foi observado que a função cognitiva 

não se associa com o tempo de execução da dupla tarefa. 
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Anexos 

 

 

F8W: Figure-of-eight walking Test; TUG: Timed up and go; QDT: Dual-Tasking 
Questionnaire; MM: Motora-Motora; MC: Motora- Cognitiva. H/M: Homens/Mulheres. 

 
 

F8W: Figure-of-eight walking Test; TUG: Timed up and go; QDT: Dual-Tasking 
Questionnaire; MM: Motora-Motora; MC: Motora- Cognitiva. H/M: Homens/Mulheres. 
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TÍTULO: HÁ ASSOCIAÇÃO ENTRE DESEMPENHO EM DUPLA TAREFA E 

MOBILIDADE EM IDOSOS? 

Resumo 

Introdução: O aumento da população idosa vem ocorrendo de forma muito rápida e 
progressiva no Brasil. O processo de envelhecimento tem influência de diversos fatores 
como o fator social, econômico, político e individual. Durante a senescência ocorrem 
diversas alterações fisiológicas referentes ao equilíbrio, marcha, força muscular, 
acuidade visual e propriocepção do indivíduo, o que tem forte ligação à predominância 
de quedas de idosos. Nesse sentido, idosos quando são solicitados a realizar uma dupla 
tarefa relatam sentir maiores dificuldades na manutenção do equilíbrio. Objetivo: 
Descrever e associar a mobilidade de idosos com desempenho em dupla tarefa. 
Métodos: Os sujeitos do estudo passaram por uma avaliação inicial, seguida de 
avaliação motora através do Short Physical Performance Battery (SPPB), logo depois 
passaram pela avaliação do desempenho em dupla tarefa através do Dual-Tasking 
Questionnaire, Figure-of-eight walking Test e Timed Up and Go. Resultados e 
discussões: Foram avaliados 42 idosos de ambos os sexos. Nesse estudo a mobilidade 
se associou ao tempo de execução de dupla tarefa de forma negativa, isto é, idosos 
com pontuações mais baixas no SPPB passavam um maior intervalo de tempo para 
realizar a atividade de dupla tarefa. Conclusão: Foi verificada associação entre 
mobilidade de idosos e desempenho em dupla tarefa motora-motora e motora-cognitiva 
em dois testes de mobilidade. 
 
Palavras-chave: Equilíbrio postural. Envelhecimento. Funcionalidade. 

TITLE: IS THERE AN ASSOCIATION BETWEEN DOUBLE TASK PERFORMANCE 

AND MOBILITY IN ELDERLY? 

Abstract 

 

Introduction: The increase in the elderly population has been occurring very rapidly and 
progressively in Brazil. The aging process is influenced by several factors such as social, 
economic, political and individual factors. During senescence there are several 
physiological changes related to balance, gait, muscle strength, visual acuity and 
proprioception of the individual, which is strongly linked to the predominance of falls in 
the elderly. In this sense, the elderly when asked to perform a double task report feeling 
greater difficulties in maintaining balance. Objective: To describe and associate the 
mobility of elderly with dual task performance. Methods: The study subjects underwent 
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an initial assessment, followed by motor assessment through the Short Physical 
Performance Battery (SPPB), and then underwent dual-task performance assessment 
using the Dual-Tasking Questionnaire, Figure-of-eight walking Test. and Timed Up and 
Go. Results and discussions: Forty-two elderly men and women were evaluated. In this 
study, mobility was negatively associated with double task execution time, that is, older 
people with lower SPPB scores spent a longer time to perform the dual task activity. 
Conclusion: Association between mobility of the elderly and performance in dual motor-
motor and cognitive-motor tasks was verified in two mobility tests. 

 
 

Keywords: Postural balance. Aging. Functionality. 

Introdução 

1. Introdução 

No Brasil, assim como em diversos países em desenvolvimento, o aumento da 
população idosa vem ocorrendo de forma muito rápida e progressiva, decorrente da 
diminuição da taxa de natalidade e do aumento da expectativa de vida (IBGE, 2016). 
Estimativas bem estabelecidas projetam que o número de idosos até 2025 será tão 
elevado que o Brasil será o sexto país do mundo com o maior número de pessoas idosas 
e que até 2050 a quantidade de idosos represente 29,4% da população brasileira 
(FIGUEIREDO, 2016). 

O envelhecimento é um processo vivenciado por gerações dentro de contextos sociais, 
econômicos, políticos e individuais diversos, o que significa que muitos fatores têm 
influência sobre esse processo, de forma que mensurar o envelhecer somente através 
da idade cronológica se torna insuficiente (SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008). 

Durante a senescência ocorrem diversas alterações fisiológicas referentes ao equilíbrio, 
marcha, força muscular, acuidade visual e propriocepção do indivíduo, o que tem forte 
ligação à predominância de quedas de idosos (MENEZES; BACHION, 2008). A literatura 
aponta que a população acima de 65 anos apresenta prevalência de 85% de queixas 
de déficit de equilíbrio e cerca de 30% dos idosos sofrem ao menos uma queda ao ano 

(ANSAI et al., 2014). 

Alterações também referentes a cognição são encontradas em idosos através do 
declínio de diferentes funções cognitivas como a atenção, aprendizagem e 
comunicação, gerando assim redução da autonomia para realização das atividades de 
vida diária (SILVA et al., 2016). A cognição é caracterizada pela capacidade de adquirir 
novas informações e habilidades e integrá-las a um conjunto de conhecimentos 
existentes, porém com o transcorrer da velhice espera-se um declínio nas funções 
cognitivas que possibilitam essa aquisição. 

Características importantes do comprometimento cognitivo são as dificuldades no 
processo de aprendizagem e prejuízo da memória, que afetam diretamente a função 
física (TAEKEMA et al., 2010). Diante disso, temos a Interferência Cognitiva Motora 
(ICM) que é caracterizada pela realização simultânea de uma tarefa motora e uma tarefa 
cognitiva (como caminhar, enquanto outras tarefas cognitivas são realizadas) na qual 
as demandas concorrentes ocasionam interferência no desempenho da tarefa primária, 
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secundária ou em ambas, reduzindo a precisão da execução das tarefas principalmente 
em idosos (WANG et al., 2015). 

Idosos quando são solicitados a realizar uma tarefa concomitante ao caminhar relatam 
sentir maiores dificuldades na manutenção do equilíbrio enquanto sua concentração 
está voltada para outra função. É por esse motivo que eles diminuem a velocidade da 
marcha diante da condição de dupla tarefa (DT) (Hiyamizu et al., 2011). 

A dupla tarefa traduz-se na realização de uma atividade primária conjuntamente com 
uma segunda atividade executadas simultaneamente. A tarefa primária, habitualmente, 
é postural, a qual é destinada o maior nível de atenção, e a segunda pode ser uma 
atividade cognitiva ou motora. (FATORI et al, 2015). A dualidade de tarefas requerem 
um alto processamento neural, permitindo assim ser um método de avaliação e 
treinamento da influência dos recursos cognitivos e motores na estabilidade da marcha, 
no controle postural e quedas. Além disso, a Dupla Tarefa possibilita a identificação de 
alterações na marcha e déficits cognitivos que não são notados quando avaliados 
durante a execução de um ato único (BRIDENBAUGH et al., 2011). Sendo assim, o 
objetivo desse estudo é descrever e associar a mobilidade de idosos com desempenho 
em dupla tarefa. 

 

Metodologia 

 

2. Métodos 

2.1 Critérios de inclusão e exclusão 

Os critérios de inclusão adotados foram idade acima de 60 anos, escore acima de 4 na 
Categoria de Deambulação Funcional (FAC) e pontuação superior a 22 na Prova 

Cognitiva de Leganés (PCL). 

Foram excluídos indivíduos com limitação grave de mobilidade e equilíbrio de acordo 
com a Categoria de Deambulação Funcional, por afecções ortopédicas, neurológicas, 
vasculares ou reumatológicas, indivíduos com comprometimento cognitivo de acordo 
com a PCL, que passaram por procedimentos cirúrgicos no último ano ou que não 
compareceram no segundo dia de avaliação. 

2.2 Descrição do desenho do estudo 

Trata-se de um estudo transversal, experimental e com abordagem quantitativa. O 
projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Facisa/UFRN, 
sendo vinculado à linha de Reabilitação Neurológica do Programa de Pós-graduação 
em Ciências da Reabilitação da FACISA (PPGCREAB), e obteve aprovação sob o 
número de parecer: 2.413.715. 

O estudo segue as prerrogativas emanadas pela Resolução 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde e demais atos normativos referentes à pesquisa com seres 
humanos, incluindo a atenção especial à confidencialidade, o respeito à pessoa 
humana, a beneficência, a autonomia e a não maleficência. 
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2.3 Local de realização do estudo 

A coleta dos dados foi realizada na Clínica Integrada de Saúde e no Laboratório de 
Motricidade Humana da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (Santa Cruz-RN, FACISA/UFRN). 

2.4 População e amostra do estudo 

A amostragem foi do tipo não probabilístico, por conveniência, a amostra é justificada 
pelo número total de idosos saudáveis avaliados/atendidos e presentes na listagem de 
usuários da Clínica Escola de Fisioterapia. Os participantes foram recrutados 
consecutivamente, por contato telefônico, de acordo com a listagem dos indivíduos 
disponível na Clínica Escola de Fisioterapia, após os esclarecimentos sobre o objetivo 
do estudo e a aceitação em participar de forma voluntária, assinaram o Termo de 
consentimento livre e esclarecido e Termo de autorização de imagem. 

2.5 Instrumentos de medida e procedimentos para obtenção dos dados 

Os indivíduos foram avaliados individualmente, em sala reservada na Clínica Escola de 

Fisioterapia ou em espaço reservado no Laboratório de Motricidade. 

2.5.1 Avaliação inicial 

A avaliação inicial foi realizada através de uma ficha semiestruturada contendo dados 
para a caracterização do perfil sócio demográfico dos participantes e dados relevantes 
para avaliação fisioterapêutica, como hábitos de vida, percepção do indivíduo em 
relação a problemas de equilíbrio, memória e atenção e relato de quedas nos últimos 
12 meses. 

2.5.2 Avaliação motora 

Para a avaliação motora o instrumento utilizado foi o Short Physical Performance Battery 
(SPPB), utilizado para avaliação da capacidade funcional por meio do teste de equilíbrio, 
velocidade de marcha e força de membros inferiores. Esse instrumento foi validado e 
adaptado para a população brasileira(NANAKO, 2007). 

2.5.3 Avaliação do desempenho em duplas tarefas 

O 10-item Dual-Tasking Questionnaire - Questionário de dupla tarefa foi utilizado para 
avaliar a frequência com que os indivíduos experimentam as dificuldades de dupla tarefa 
no cotidiano, o questionário contém 10 itens classificados em uma escala de 0 a 4, as 

respostas variam de muitas vezes a nunca, ou não aplicável (EVANS et al, 2009). 

O figure-of-eight walking Test (F8W) avalia o equilíbrio dinâmico do indivíduo, sendo 
necessário realizar uma volta sobre a figura em forma de ‘oito’ com comprimento de 10 
m e 15cm de largura, deve ser instruído a caminhar o mais rápido possível (HUXHAM 
et al., 2004). O teste foi realizado de três formas, a primeira sem adição de uma segunda 
tarefa, na segunda, foi solicitado que os sujeitos associassem a ação de transferência 
de moedas entre dois bolsos de um avental padronizado, durante todo o trajeto, na 
terceira foi solicitado que os sujeitos falassem os meses do ano de trás para frente 
durante o percurso, para os indivíduos com baixa escolaridade ou que desconheciam a 
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sequência dos meses do ano, o teste foi adaptado para falar os dias da semana de trás 
para frente. 

O teste Timed Up and Go (TUG) é válido e confiável para quantificar a mobilidade 
funcional, também pode ser útil no acompanhamento clínico. É um teste rápido e não 
necessita de equipamentos ou de treinamento especiais. Os indivíduos foram 
orientados a levantar-se de uma cadeira, andar por 3 metros, realizar a volta, retornar 
em direção à cadeira e sentar-se novamente. Foi realizado o TUG modificado com dupla 
tarefa motora-motora e motora-cognitiva que consistem em caminhar e carregar um 
copo plástico descartável com 1/3 de água e caminhar e falar aleatoriamente nomes de 
frutas, respectivamente (PODSIADLO; RICHARDSON, 1991). 

2.6 Análise dos dados 

Foi utilizado o programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
versão 21.0 para Windows. Para verificar a distribuição dos dados foi empregado o teste 
de normalidade de Shapiro-Wilk e realizada a análise descritiva das variáveis numéricas 
e categóricas das amostras. Foi empregado o teste de correlação de Pearson. O nível 
de significância adotado foi de 5% (p<0,05). 

 
Resultados e Discussões 

 

3. Resultados e Discussão 

A partir de lista de 153 idosos, foram avaliados 42, de ambos os sexos. A tabela 1 
resume as variáveis demográficas da amostra do estudo. A tabela 2 mostra os 
coeficientes de correlação e níveis de significância estatística entre a SPPB e demais 
instrumentos de medida. 

Os valores obtidos com o SPPB, nessa amostra de estudo, demonstram a partir da 
mediana dos resultados que o grupo apresenta capacidade moderada (entre 7 e 9 
pontos) em relação ao equilíbrio, velocidade da marcha e força de membros inferiores, 
segundo Pires et al (2017). 

A mobilidade avaliada pelo SPPB, nesse estudo, se associou ao tempo de execução de 
dupla tarefa de forma negativa, isto é, idosos com pontuações mais baixas no Short 
Physical Performance Battery passavam um maior intervalo de tempo para realizar a 
atividade de dupla tarefa. Este achado foi também encontrado por Smith e 
colaboradores que observaram redução da velocidade da marcha, aumento da cadência 
e consequentemente aumento da quantidade de passos e base de apoio na condição 
de dupla tarefa. 

Os resultados da pesquisa de Fatori et al, 2015, mostram correlação positiva entre idade 
e os testes que incorporam atividade cognitiva à realização do TUG, ou seja, quanto 
mais velho o indivíduo, mais tempo é necessário para ser realizada a tarefa dupla. E, 
segundo Silva et al, 2010, com o envelhecimento surgem desgastes de vários sistemas 
funcionais, dentre eles os sistemas vestibular, visual e proprioceptivo, que a partir da 
integração desses há o controle do equilíbrio, de forma que com o avanço da idade há 
um declínio dessas funções havendo maior propensões a queda. Portanto, tendo em 
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vista os dois estudos, quanto maior a idade, mais o equilíbrio do indivíduo é afetado e, 
consequentemente, maior é o intervalo de tempo para o desempenho da dupla tarefa. 

Ao avaliar a interferência da tarefa cognitiva simultaneamente à marcha de idosos, Hall 
et al, 2011, observou que a tarefa cognitiva mais simples resultou em atenuação da 
velocidade da marcha, ao passo que a complexidade da tarefa cognitiva exigida foi 
intensificada, a marcha foi se tornando mais lenta. 

A pesquisa de Barbosa et al, 2008, demonstrou aumento do tempo do teste TUG 
associado à tarefa adicional, em comparação com o TUG simples, independente da 
tarefa realizada (tarefa motora mais simples, tarefa motora complexa, tarefa cognitiva 
simples ou tarefa cognitiva complexa), se relacionando, de tal forma, com os resultados 

do presente trabalho. 

 
Conclusão 

 

4. CONCLUSÃO 

Foi verificada associação entre mobilidade de idosos e desempenho em dupla tarefa 
motora-motora e motora-cognitiva em dois testes de mobilidade. 
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Anexos 

 

 

SPPB: Short Physical Performance Battery; F8W: Figure-of-eight walking Test; TUG: 
Timed up and go; QDT: Dual-Tasking Questionnaire; MM: Motora-Motora; MC: Motora- 

Cognitiva. 

 
 

SPPB: Short Physical Performance Battery; F8W: Figure-of-eight walking Test; TUG: 
Timed up and go; QDT: Dual-Tasking Questionnaire; MM: Motora-Motora; MC: Motora- 

Cognitiva; r: Coeficiente de correlação de Pearson; p: Nível de significância. 
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TÍTULO: TENDÊNCIAS E PROJEÇÕES DA MORTALIDADE PELAS NEOPLASIAS 

MALIGNAS DE FÍGADO E VIAS BILIARES NO BRASIL ATÉ 2030. 

Resumo 

OBJETIVOS: analisar a tendência temporal da mortalidade por câncer de Fígado e vias 
biliares no Brasil e regiões geográficas no período de 2001-2015 e calcular as projeções 
de mortalidade para o período 2016-2030. MÉTODO: Estudo ecológico de série 
temporal, baseado em dados secundários registrados no Sistema de Informação sobre 
Mortalidade (SIM) do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (sistema 
de saúde brasileiro). Foram analisados os óbitos decorrentes da neoplasia maligna de 
Fígado e vias biliares intra-hepáticas ocorridos no Brasil no período de 2001 a 2015 e 
analisados de acordo com o sexo, faixa etária e as regiões brasileiras. RESULTADOS: 
A taxa de mortalidade padronizada à população mundial para as mulheres no Brasil 
variou de 3,57 óbitos/ 100.000 habitantes, no ano 2001, a 3,39 óbitos/ 100.000 
habitantes, no ano de 2015. Para os homens, de 4,23 óbitos/ 100.000 habitantes, no 
ano de 2001, a 5,84 óbitos/ 100.000 habitantes, no ano de 2015. As taxas de 
mortalidade para o sexo feminino apresentarão redução acentuada ao longo do período, 
com destaque para as taxas das Regiões Norte e Nordeste. Para o sexo masculino, 
haverá acréscimo nos valores de mortalidade até 2030, com maior elevação das taxas 
na região Sul. CONCLUSÕES: a mortalidade por câncer de Fígado e vias biliares no 
Brasil está desigualmente distribuída no território e apresenta tendência de redução no 
número de mortes totais, a despeito da elevação das taxas em homens. 
 
Palavras-chave: Carcinoma hepatocelular. Neoplasia hepática. Tendências. Projeções. 

TITLE: TRENDS AND PROJECTIONS OF MORTALITY BY LIVER CANCER AND 

BILIARY WAYS IN BRAZIL UNTIL 2030 

Abstract 

OBJECTIVES: to analyze the temporal trend of mortality from liver cancer and biliary 
tract in Brazil and geographic regions in the period 2001-2015 and to calculate the 
mortality projections for the period 2016-2030. METHODS: This is an ecological study of 
a time series, based on secondary data recorded in the Mortality Information System 
(SIM) of the Department of Informatics of the Brazilian Unified Health System (Brazilian 
health system). Deaths from liver malignancy and intrahepatic bile ducts that occurred in 
Brazil from 2001 to 2015 were analyzed and analyzed according to gender, age group 
and Brazilian regions. RESULTS: The standardized mortality rate of the world population 
for women in Brazil ranged from 3.57 deaths / 100,000 inhabitants in 2001 to 3.39 deaths 
/ 100,000 inhabitants in the year 2015. For men, 4, 23 deaths / 100,000 inhabitants, in 
the year 2001, to 5.84 deaths / 100,000 inhabitants, in the year 2015. The mortality rates 
for the female sex will show a marked reduction during the period, with emphasis on the 
North and Northeast. Mortality due to liver cancer and biliary tract in Brazil is unevenly 
distributed in the territory and there is a trend towards a reduction in the number of deaths 
despite the higher rates for men. 
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Keywords: Hepatocellular carcinoma. Hepatic neoplasm. Tendencies. Projections 

Introdução 

A neoplasia de fígado e vias biliares intra-hepáticas representa a segunda maior causa 
de mortes por câncer no mundo inteiro e a sexta neoplasia mais incidente. Em 2012 
foram registrados 782 mil casos confirmados da doença e 745 mil óbitos relacionados a 
essa neoplasia.1 Os homens são os mais acometidos pelo câncer de fígado, com taxas 
entre 2 a 4 vezes superiores que as mulheres 2, sendo o quinto câncer mais comum 
entre a população masculina, e o nono entre as mulheres. Em 2012 foram registrados 
554 mil casos de câncer de fígado em homens e 228 mil casos em mulheres em todo o 
mundo, representando respectivamente 7,5 % e 3,4% do numero total de casos. 1 As 
regiões mais incidentes da doença estão entre os países em desenvolvimento, onde 
ocorrem cerca de 85% dos casos, com destaque para a Ásia e a África Subsaariana, 
regiões endêmicas do vírus da Hepatite B (HBV). Entre os homens, as maiores taxas 
são encontradas na Ásia Oriental e do Sudeste ( 31,9 e 22, 2 respectivamente), 
enquanto que nas mulheres as regiões mais incidentes estão na Ásia Oriental e África 
Ocidental ( 10,2 e 8,1 respectivamente). 1,2,3 O Brasil registrou 139.530 mil óbitos por 
câncer de fígado entre os anos de 1980 e 2010 e atualmente apresenta números 
crescentes da doença para ambos os sexos, distribuídos em 54,5 % no sexo masculino 
e 84,7 % em pessoas com idades iguais ou superiores aos 50 anos, e com ênfase para 
aumento dos números de mortalidade na região Nordeste. 3 O principal tipo histológico 
dessa neoplasia é o hepatocarcinoma ou carcinoma hepatocelular (CHC), que se 
apresenta como o câncer primário do fígado e representa entre 70 e 85 % dos casos, 
sendo considerado um dos tumores malignos mais comuns do mundo. 2 Outros tipos 
histológicos como o colangiocarcinoma representam entre 10-15% dos casos e os 
outros 5% são tumores incomuns (angiossarcoma primário hepático, o 
hemangioendotelioma epitelioide hepático, o hemangiopericitoma, ou o linfoma hepático 
primário). O prognóstico da doença costuma ser desfavorável, quando diagnosticado já 
depois do início dos sintomas a perspectiva de vida não ultrapassa de um mês. 2 Devido 
a esse contexto as taxas de incidência e mortalidade têm valores aproximados, com 
razão de 0,95.1 Os principais fatores de risco incluem a infecção pelo vírus das 
Hepatites B e C (HBV e HVC), o consumo abusivo de álcool como desencadeador da 
cirrose hepática e a esteatose hepática não alcoólica 2,4. Outros fatores incluem 
doenças metabólicas hepáticas a exposição alimentar as aflatoxinas ( fungos produtores 
de micotoxinas) , fator esse favorecido pelas condições climáticas do Brasil. 3,5 O 
diagnóstico e rastreio do câncer de fígado é realizado por meio de exames de imagem, 
incluindo a Ultrassonografia, a Tomografia computadorizada e a Ressonância 
magnética. A recomendação é que pacientes diagnosticados com cirrose hepática 
realizem o exame ultrassonográfico pelo menos uma vez a cada seis meses. Os 
marcadores tumorais e a biópsia para análise patológica também são utilizados no 
diagnóstico da neoplasia. 2,5 Os dados epidemiológicos e a análise das tendências 
temporais das taxas de incidência e mortalidade se apresentam como importantes 
ferramentas na compreensão da distribuição histórica e geográfica das neoplasias, 
servindo de suporte para a elaboração de estratégias de controle e prevenção dos 
agravos á saúde. Face ao exposto, esse trabalho objetiva analisar a tendência temporal 
da mortalidade por câncer de fígado e vias biliar intra-hepáticas compreendido entre o 
período de 2001 á 2005 nas cinco regiões brasileiras, e projetar os números de óbitos 
previstos para o período de 2016 á 2030. 
 
Metodologia 
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Estudo ecológico de série temporal, baseado em dados secundários registrados no 
Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) do Departamento de Informática do 
Sistema Único de Saúde (sistema de saúde brasileiro). Foram analisados os óbitos 
decorrentes da neoplasia maligna de Fígado e vias biliares intra-hepáticas, ocorridos no 
Brasil no período de 2001 a 2015 e analisados de acordo com o sexo, faixa etária e as 
regiões brasileiras. Para correção do sub-registro de óbitos por neoplasia maligna de 
Fígado e vias biliares intra-hepáticas, foram utilizadas informações da Redistribuição 
por Capítulos dos Óbitos corrigidos pela Pesquisa de Busca Ativa11, iniciativa realizada 
pelo Ministério da Saúde, com dados disponibilizados no sítio do Departamento de 
Informática do Sistema Único de Saúde. Foi calculado o fator de correção para cada 
faixa etária12, período, região e sexo, a partir da diferença em percentual entre a 
quantidade de óbitos notificados ao SIM e a de óbitos redistribuídos, baseado no 
Capítulo II (Neoplasias) do CID-10. Tal diferença foi expressa em valores decimais com 
o valor 1 correspondendo a uma mudança de 100%, por exemplo, existindo a 
possibilidade de valores maiores, visto que, em algumas localidades, o valor 
redistribuído representou valores acima daqueles registrados no SIM. Além disso, casos 
em que o valor redistribuído foi inferior aos registrados ao SIM, apresentaram uma 
diferença negativa. Na qual: D = diferença entre óbitos redistribuídos e óbitos 
registrados ao SIM por Neoplasias em relação ao número de óbitos registrados ao SIM 
por Neoplasias; NR = número de óbitos redistribuídos por Neoplasias; NS = número de 
óbitos registrados ao SIM por Neoplasias. Essa diferença obtida foi somada ao valor 1 
para calcular o fator de correção, visto que o número 1 representa o fator neutro em 
uma multiplicação, de acordo com a fórmula a seguir: F= 1 + D Em que: F = fator de 
correção do capítulo II (Neoplasias); D = diferença entre óbitos redistribuídos e óbitos 
registrados ao SIM por Neoplasias, em relação ao número de óbitos registrados ao SIM 
por Neoplasias. Esse fator foi multiplicado ao número de óbitos por câncer. Assim, foi 
pressuposto que o fator de correção para o Capítulo II poderia ser aplicável ao Câncer 
de fígado e vias biliares intra-hepáticas. A fórmula usada para este cálculo está descrita 
a seguir: OC= F x NOS OC = número de óbitos por neoplasia maligna de fígado e vias 
biliares intra-hepáticas corrigidos; NOS = número de óbitos registrados ao SIM por 
neoplasia maligna de fígado e vias biliares intra-hepáticas; F = fator de correção do 
capítulo II (Neoplasias). Com a informação do número reajustado de mortes, foram 
calculadas as taxas de mortalidade padronizadas, ajustadas de acordo com a população 
mundial por 100.000 habitantes. Os dados de população por região, por sexo e por idade 
foram obtidos das informações dos Censos demográficos e das projeções 
intercensitárias, no sítio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Foi analisada 
a tendência temporal da mortalidade por câncer de fígado e vias biliares intra-hepáticas 
no Brasil e regiões brasileiras, e calculadas as projeções de mortalidade até o ano de 
2030 por quinquênio, para os períodos de 2016-2020, 2021-2025 e 2026-2030. Para 
analisar as tendências de mortalidade, foi realizada a análise de regressão Joinpoint, 
utilizando o software Joinpoint Regression Program (National Cancer Institute, 
Bethesda, Maryland, USA), Versão 4.4.0., de janeiro de 2017. O objetivo da análise é 
identificar a ocorrência de possíveis joinpoints, ponto no qual uma mudança significativa 
na tendência tenha ocorrido. O método aplicado identificou joinpoints baseado no 
modelo com no máximo 3 pontos de mudança. O modelo final selecionado foi o modelo 
mais ajustado, com o Anual Percentage Change (APC) baseado na tendência de cada 
segmento, estimando se esses valores são estatisticamente significativos a um nível de 
0,05. Os testes de significância utilizados baseiam- se no método de permutação de 
Monte Carlo e no cálculo da variação percentual anual da razão, utilizando o logaritmo 
da razão.13 Na descrição das tendências, os termos “aumento significativo” ou “redução 
significativa” significa que o declive da tendência é estatisticamente significativa 
(p<0,05). As predições foram feitas para cada período utilizando o modelo idade-
período-coorte do programa Nordpred (Cancer Registry of Norway, Oslo, Norway), 
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inscrito no programa estatístico R. Os dados foram compilados em blocos de 05 anos e 
o grupo de idade limite considerado para a análise foi o primeiro com mais de 10 casos 
para o período combinado. Os resultados das predições estão apresentados para o total 
de óbitos observados e esperados para cada período para o Brasil e as 05 regiões 
brasileiras. Para cada período, foram calculadas as taxas de mortalidade ajustadas com 
base na população padrão mundial para comparações globais, expressas por 100.000 
habitantes por ano (ASW∕100.000 hab).15 Foram calculadas as mudanças anuais no 
número de óbitos no último período projetado (2026-2030) comparado ao último período 
observado (2011–2015), onde a proporção desta mudança ocorrida em termos da 
mudança nos riscos ou das mudanças demográficas (tamanho ou estrutura da 
população). Esses dois componentes podem ser diferentes de zero e apresentar uma 
direção positiva ou negativa. O cálculo pode ser expresso como segue16: Δtot = Δrisk 
+ Δ pop= (Nfff – Noff) + (Noff – Nooo) onde Δtot é a mudança total, Δrisk é a mudança 
em função do risco, Δ pop é a mudança em função da população, Nooo é o número de 
casos observados, Nfff é o número de casos projetados, e Noff é o número de casos 
esperados quando as taxas de mortalidade aumentam durante o período observado. 
 
Resultados e Discussões 

 
No período de 2001 a 2015, ocorreram 125.751 óbitos por neoplasia maligna de fígado 
e vias biliares intra-hepáticas no Brasil, com 43,1% dos óbitos afetando o sexo feminino 
e 56,9% o sexo masculino. A taxa de mortalidade padronizada à população mundial 
para as mulheres no Brasil variou de 3,57 óbitos/ 100.000 habitantes, no ano 2001, a 
3,39 óbitos/ 100.000 habitantes, no ano de 2015. Para os homens, essa taxa variou de 
4,23 óbitos/ 100.000 habitantes, no ano 2001, a 5,84 óbitos/ 100.000 habitantes, no ano 
de 2015. As taxas de mortalidade mais elevadas que a média brasileira foram 
registradas para as Regiões Norte, e Nordeste para o sexo feminino, e Norte ,Nordeste 
e Sul para o sexo masculino. Destaca-se também a taxa de mortalidade para o sexo 
feminino na Região Norte (Figura 01). A razão entre os sexos para o período de 2001 a 
2015 foi, em média, de 1,6. Na análise da série histórica das taxas de mortalidade para 
o sexo feminino, houve uma tendência de aumento significativo da mortalidade para 
Brasil até o ano de 2005 para o sexo feminino (APC= 3,2% IC95% 0,6;5,9), seguido de 
um período de redução porém sem significância estatística. Ainda para o sexo feminino, 
destaca-se a redução apresentada pelas regiões Centro oeste (APC= -2,0% IC95% -
3,1;-0,8), Sudeste (APC= -1,0% IC95% -1,7;-0,3) e Norte (APC= -7.6% IC95% -12.7;-
2.2). A mortalidade masculina apresentou tendência de aumento para o Brasil (APC= 
3.8% IC95% 0.9;6.8) até o ano de 2005, seguido por um período de redução porém não 
significativa. O mesmo padrão foi observado para a região nordeste. Para as demais 
regiões, não houve mudanças significativas (Tabela 01). As Tabelas 2 e 3 apresentam 
o número de óbitos e as taxas de mortalidade padronizadas para os períodos 
observados e projetados, para o sexo feminino e masculino, respectivamente. 
Analisando os dados para o Brasil no quinquênio 2026-2030, foi projetada a ocorrência 
de 34.028 óbitos femininos por câncer de fígado, enquanto para o sexo masculino esse 
número foi de 48.819 óbitos. As taxas de mortalidade para o sexo feminino apresentarão 
reduções no futuro, com destaque para as taxas das Regiões Norte e Nordeste, com 
redução acentuada ao longo do período. Para o sexo masculino, essa característica não 
se mantém, havendo acréscimo nos valores de mortalidade até 2030, com maior 
elevação das taxas na região Sul. Nas Figuras 2 e 3 são apresentadas as taxas de 
mortalidade por câncer de fígado, nos períodos observados e projetados, de acordo com 
a influência dos riscos e da estrutura populacional do Brasil e regiões. Para ambos os 
sexos, observa-se que as mudanças nas taxas que haverá até 2030 serão explicadas 
pela mudança na estrutura demográfica brasileira. Destaca- se a redução do risco de 
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morrer pela doença na maioria das regiões brasileiras para ambos os sexos, ressaltando 
as regiões norte e centro oeste. Foi observado que o número total de óbitos por 
Neoplasia de Fígado e vias biliares intra-hepáticas se apresentou de forma crescente 
no Brasil no período compreendido entre 2001 á 2015, quando considerados ambos os 
sexos, havendo variação nas taxas entre o sexo masculino e feminino. A análise isolada 
dessa taxa revela que o aumento linear do coeficiente de mortalidade no Brasil, se deu 
a partir da ascensão dos casos referentes ao sexo masculino que apresentou taxas de 
mortalidade crescentes durante o período analisado, enquanto que nas mulheres essa 
taxa apresentou leve declínio. A análise histórica revelou também que os maiores 
índices de mortalidade estão incluídos na faixa etária entre os 60 e 85 anos de idade 
para ambos os sexos, e são atribuídas às mudanças demográficas brasileiras referentes 
ao aumento da expectativa de vida. As regiões geográficas que apresentaram as taxas 
mais elevadas foram Norte e Nordeste para o sexo feminino, e Norte, Nordeste e Sul 
para o sexo masculino. Os números de óbitos projetados para o período de 2016-2030 
seguem apontando o acréscimo das taxas de mortes masculinas pela neoplasia, com 
discreta redução dos números no último quinquênio (2026 – 2030) para todas as regiões 
com exceção da região Sul, que segue com acréscimo dos números de óbitos até 2030 
e apresenta a maior taxa de mortalidade projetada para o último quinquênio. Para as 
mulheres essa projeção revela declínio do coeficiente de mortalidade em todas as 
regiões com exceção da região Sul, que obteve os maiores valores da média brasileira 
para ambos os sexos. A faixa etária com mais incidência de mortes permanece entre os 
60-85 anos. Em relação a prevalência dos óbitos por câncer de fígado em homens, 
existe consenso entre a literatura nacional e internacional apontando a maior incidência 
no sexo masculino, apresentando taxas entre 2 a 4 vezes maiores que as femininas. 
1,2,6,7,8,9 A distribuição geográfica dos fatores de risco é outro fator determinante das 
taxas de incidência e mortalidade da neoplasia, que apresentam razão aproximada 
devido ao prognóstico ruim da doença, com alto potencial de letalidade e pequena 
sobrevida .1, 2 O Brasil é considerado um país de baixa endemicidade para os vírus das 
Hepatites B e C (VHB e VHC), que se apresenta como um dos principais fatores 
predisponentes ao câncer de Fígado, entretanto a região Norte apresentam os maiores 
índices de contaminação pelos vírus superando a média nacional e das demais 
regiões.10 A epidemiologia dos vírus das Hepatites B e c se apresentam como um fator 
diretamente proporcional aos índices de mortalidade na regiões por câncer de fígado.10 
A análise da incidência da população acometida pelo vírus da Hepatite B entre os anos 
de 1999 á 2010, revelou que a região Norte obteve a taxa significativa de 17,10 quanto 
a Média de Variação Percentual Anual (PAC), enquanto que as demais regiões 
obtiveram médias bem inferiores ( Nordeste 7,12 ; Centro- Oeste 5,35; Sul 0,47; Sudeste 
11,46). Dentro do mesmo período o Vírus da Hepatite C obteve valores significativos no 
Sudeste e no Sul (18,25 e 12,25 respectivamente) seguidos do Nordeste, Norte e 
Centro-Oeste ( 9, 21 ; 6,79; 6,12 respectivamente). 12 A dependência e o uso abusivo 
do álcool também são apontados como uma das principais causas de desenvolvimento 
da cirrose hepática. Em 2015, o Brasil liderou o ranking dos países com os maiores 
índices de transtornos relacionados ao consumo abusivo de álcool na América do Sul, 
e ficou em terceiro lugar nos índices de óbitos relacionados ao desenvolvimento de 
cirrose hepática. Enquanto outros países registraram declínio dos transtornos por uso 
da droga, o Brasil registrou aumento significativo de 6,5 %, havendo maior prevalência 
nos estados das regiões Norte e Nordeste. Em relação ao sexo, os apontamentos 
sugerem que o consumo entre os homens é significantemente maior, com taxas até 
cinco vezes maiores em relação às mulheres, fator esse que contribui significantemente 
para a ascensão do número de óbitos no sexo masculino por cirrose e neoplasia 
hepáticas. 4,11 Entretanto, a Pesquisa Nacional de Saúde realizada em 2013 pelo IBGE 
em conjunto com o Ministério da Saúde, avaliou o uso do álcool na população adulta 
brasileira e revelou que a média brasileira para os maiores de 18 anos que tem o hábito 
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de consumir álcool uma vez ou mais por semana é de 24,0%, com a maior taxa entre 
as regiões nos estados da região Sul, superando a média nacional, com taxa de 28,4 
%, indicando uma tendência de aumento no consumo de álcool nos últimos anos para 
essa região, o que pode estar relacionado com as elevadas taxas de incidência e 
mortalidade de neoplasia de fígado nos estados do Sul do Brasil.13 Quanto as 
aflatoxinas e agentes nocivos ao fígado, são registrados casos no Brasil de 
contaminação alimentar principalmente no milho em grão, amendoim, e a castanha-do-
pará, produtos derivados da região Norte e que abastecem o mercado interno. Outros 
casos sugerem contaminação na ração animal e no leite, favorecendo os casos 
registrados e evidenciados pela pesquisa de óbitos pela doença na região Norte do 
país.3 A forma mais eficaz de prevenção da neoplasia de fígado consiste em afastar e 
combater os fatores carcinogênicos mais relevantes através da prevenção primária, 
sugerindo melhorias na cobertura vacinal da população contra os vírus das Hepatites B 
e C, com uma assistência ampla e eficaz em todo território nacional, assim como, 
medidas de maior segurança nas transfusões de sangue e hemoderivados. O combate 
ao uso abusivo de álcool, esclarecendo a população sobre seus malefícios também 
contribui significantemente na prevenção da doença. Quanto as aflatoxinas, a 
prevenção se dá com o uso de fungicidas específicos nas plantações e maior rigor na 
circulação e comercialização dos produtos mais afetados. Todas essas medidas 
apresentam boa relação custo-efetividade e tem impacto direto nos casos de incidência 
e mortalidade da neoplasia de Fígado.14 As fragilidades da pesquisa realizada e dos 
resultados obtidos variam de acordo com o índice de subnotificação dos casos da 
neoplasia no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), assim também quanto ao 
diagnóstico errado das causas dos óbitos registrados, fatores esses mais evidenciados 
nas regiões brasileiras do Norte e Nordeste.10 Além disso, outra limitação está 
relacionada à consideração de que o fator de correção para o câncer de pulmão é 
semelhante ao das neoplasias em geral. Tal fato, entretanto, foi minimizado tendo em 
vista ter sido realizada correção separada por gênero e por faixas etárias para todas as 
regiões e períodos. 
 

Conclusão 

 
Em conclusão, o estudo realizado permitiu a identificação das regiões mais críticas para 
ocorrência do Câncer de fígado e vias biliares nos próximos anos, com destaque para 
a região Sul, na qual são identificadas as maiores taxas do Brasil. Ademais, é válido 
ressaltar a elevação das taxas entre homens e redução em mulheres, resultado 
condizente com a literatura mundial, e que implica a necessidade de medidas 
preventivas e de políticas públicas voltadas para o controle do alcoolismo e de infecções 
pelo vírus da Hepatite C, que constitui os principais fatores de risco para este tipo de 
câncer. 
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TÍTULO: Desempenho da marcha estacionária de pacientes com Acidente Vascular 

Cerebral e indivíduos saudáveis: um estudo comparativo entre ambiente real e virtual 

Resumo 

 

A Realidade Virtual (RV) vem sendo utilizada como uma ferramenta de reabilitação em 
pacientes de diversas patologias entre elas o Acidente Vascular Cerebral (AVC). O 
estudo teve como objetivo analisar o desempenho da marcha estacionária em pacientes 
com AVC e indivíduos saudáveis em ambiente virtual e real. Estudo do tipo 
observacional, analítico e transversal, incluídos 10 pacientes de AVC (3 mulheres e 7 
homens), com tempo de lesão a partir de 6 meses, idade média de 56,30 (± 11,65); e 
10 indivíduos saudáveis (3 mulheres e 7 homens), idade média de 59,87 (± 10,65) . 
Todos os participantes realizaram a marcha estacionária no ambiente real e virtual por 
meio do jogo Wii Fit Plus enquanto eram filmados. Os dados coletados foram analisados 
pelo software Kinovea 8.20, e observada a quantidade de passos total, no 1°, 2° e 3° 
minuto e as angulações de tornozelo, joelho e quadril. Observou-se que a realidade 
virtual comparada com o ambiente real na marcha estacionária de pacientes com AVC, 
houve um aumento no número de passos significante estatisticamente apenas no 3° 
minuto; além disso, ao comparar os indivíduos saudáveis com os pacientes com AVC 
não houve diferença significante. Conclui-se que a realidade virtual pode ser mais 
motivadora quando o indivíduo tende a apresentar cansaço, aumentando a quantidade 
de repetições; bem como pode servir como uma motivação extra para os pacientes, 
fazendo com que apresentem quantidade de repetições semelhantes aos saudáveis. 

 
 
Palavras-chave: Realidade Virtual. Acidente Vascular Cerebral. Reabilitação. 

TITLE: Stationary gait performance of stroke patients and healthy individuals: a 

comparative study between real and virtual environment 

Abstract 

 

Virtual Reality (VR) has been used as a rehabilitation tool in patients with various 
pathologies, including stroke. The aim of the study was to analyze the steady gait 
performance in stroke patients and healthy individuals in virtual and real environment. 
Observational, analytical and cross-sectional study, including 10 stroke patients (3 
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women and 7 men), with injury time from 6 months, mean age 56.30 (± 11.65); and 10 
healthy individuals (3 women and 7 men), mean age 59.87 (± 10.65). All participants 
performed the stationary march in the real and virtual environment through the Wii Fit 
Plus game while filming. The collected data were analyzed by Kinovea 8.20 software, 
and the total number of steps at 1, 2 and 3 minutes and ankle, knee and hip angles were 
observed. It was observed that virtual reality compared to the real environment in steady 
walking of stroke patients, there was a statistically significant increase in the number of 
steps only in the 3rd minute; Moreover, when comparing healthy individuals with stroke 
patients, there was no significant difference. It is concluded that virtual reality may be 
more motivating when the individual tends to have tiredness, increasing the number of 
repetitions; It can also serve as an extra motivation for patients, causing them to have 
repetitions similar to healthy ones. 

 
 

Keywords: Virtual reality. Stroke. Reabilitation. 

Introdução 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é o surgimento agudo de um comprometimento da 
função cerebral, com duração maior do que 24 horas, resultante de uma insuficiência 
de suprimento sanguíneo cerebral, onde interrompe o fornecimento de oxigênio e 
nutrientes, causando danos (RAFFI; HILLIS, 2006). 

Essa patologia é um importante problema de saúde pública, e é a causa principal de 
mortalidade no Brasil (CANEDA et al., 2006, LOTUFO; BENSENOR, 2009), que também 
apresenta o mais alto índice de morte da América Latina, sendo uma doença ainda muito 
negligenciada no país, devido as poucas ações e o baixo orçamento na prevenção e 
tratamento da doença (LOTUFO, 2005, JOHNSTON; MENDIS; MATHERS, 2009, 

Goulart et al., 2010). 

O AVC é a principal causa de incapacidade a longo prazo entre os adultos, com até 50% 
dos sobreviventes apresentando déficits sensório-motores residuais (METROT et al., 
2013). Porém, o comprometimento na marcha é o mais significativo, sendo o déficit que 

mais os leva a procurarem a reabilitação (CHESTNUT, HAALAND, 2008). 

Atualmente, estão disponíveis diversas abordagens para o tratamento da marcha no 
AVC, dentre elas estratégias que objetivam o desenvolvimento de habilidades motoras, 
incluindo atividades usando robótica e tecnologia de Realidade Virtual (RV) 

(SAPOSNIK; LEVIN, 2011, YANG et al., 2007). 

Nos últimos 10 anos, houve um aumento do uso da RV na recuperação do membro 
inferior acometido após o AVC, com resultados positivos (LUQUE-MORENO et al., 
2015). Porém, o uso dessas tecnologias quando comparadas à terapia convencional 

ainda não trouxeram resultados superiores do uso da RV (LAVER et al., 2015). 

A RV é uma simulação do ambiente do mundo real que é gerado através de software 
de computador e experimentado pelo usuário através de uma interface homem-máquina 
(BAUMEISTER et al., 2010), proporcionando aos usuários a repetição intensiva de 
tarefas complexas direcionadas por estímulos visuais e auditivos, criando uma interação 
dinâmica indivíduo-tarefa, ambiente motivador e feedback imediato sobre o 
desempenho e os resultados, estimulando a aprendizagem de habilidades motoras e o 
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controle motor de comportamentos complexos, além de aumentar a adesão dos 
pacientes ao tratamento (LAVER et al., 2015). 

O treinamento em ambiente virtual é baseado no pressuposto de que o conhecimento 
ou habilidades adquiridas em um mundo virtual serão transferidas para o mundo real 
(WALLER; HUNT; KNAPP, 1998). 

Para que a habilidade do treino seja transferida para outra atividade, necessita-se que 
elas tenham componentes semelhantes, com relação ao objetivo e padrão de 
movimento (TANI et al., 2010). Contudo, o uso da RV como uma ferramenta para a 
reabilitação levanta a questão sobre a fidelidade dos movimentos executados em um 
ambiente real e virtual (WALLET et al., 2009). A fidelidade existente entre dois 
ambientes é dependente do nível de realismo criado pelo ambiente simulado. (ARAÚJO; 
DAVIDS; PASSOS, 2007, PINDER et al., 2011). Sendo assim, a análise do 
comportamento motor é importante para a avaliação da fidelidade da ação. 

Os métodos de investigação do comportamento motor podem envolver medidas de 
produto e processo. As medidas de produto final ou de resultado envolvem abordagens 
comportamentais, de desempenho motor. As medidas de processo envolvem a análise 
do padrão de movimento realizado ou mesmo alterações neurofisiológicas que são 
necessários para atingir o produto final, dentre elas temos as abordagens biomecânicas; 

e abordagens neurofisiológicas. 

A comparação entre o ambiente real e virtual, envolvendo o conceito de fidelidade não 
é descrita em pacientes com AVC e poucas vezes descrita quanto a atividades de 
membros inferiores. Portanto, o estudo investigou o desempenho com medidas de 
resultado e de processo da habilidade de marcha estacionária em pacientes com AVC 
e indivíduos saudáveis em ambiente virtual e real. 

 
Metodologia 

 

O presente trabalho refere-se ao plano de trabalho intitulado: Desempenho da marcha 
estacionária de pacientes com Acidente Vascular Cerebral e indivíduos saudáveis: um 
estudo comparativo entre ambiente real e virtual. 

Estudo observacional, analítico e transversal. Realizado na clínica escola de 
Fisioterapia da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA). A população do 
estudo foi pacientes com primeiro diagnóstico de AVC, lesão cerebral unilateral, tempo 
de lesão a partir de 6 meses e até 70 anos de idade, não possuíam deficiência visual e 
auditiva não corrigida, nem déficit cognitivo visto por meio dos pontos de corte 
estabelecidos por Brucki et al. (2003) no Mini exame do estado mental (MEEM) e 
realizavam deambulação classificada nos níveis 3,4 e 5 na Categoria de Deambulação 
Funcional (FAC) (MEHRHOLZ et al., 2007). Durante a avaliação e treinamento, os 
participantes que apresentaram sintomas de mal-estar, cansaço excessivo ou dor, 
foram excluídos. 

Foram selecionados 10 pacientes e 10 indivíduos saudáveis pareados quanto à idade e 
sexo. 
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O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da FACISA sob parecer 
1.978.573/2017 e os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), bem como o termo de autorização de uso de imagem. 

Os participantes inclusos foram submetidos a uma avaliação inicial demográfica, 
antropométrica e clínica, sendo que os indivíduos saudáveis preencheram apenas os 
dois primeiros tópicos e realizaram também a avaliação por meio do MEEM. Os 
pacientes também foram submetidos à avaliação por meio da Fugl-Meyer, para avaliar 
a função motora (FUGL-MEYER et al., 1975) e por meio da Escala de equilíbrio de Berg 
(EEB), para avaliar o equilíbrio estático e dinâmico (MIYAMOTO et al., 2004). 

Foi feita então uma análise da cinemática do movimento do membro inferior durante as 

tarefas de marcha estacionária em ambiente real e virtual. 

Para a marcha estacionária em ambiente virtual foi utilizado o Nintendo Wii, ligado a 
uma TV de 52 polegadas. O participante realizada a marcha estacionária a 2,5 metros 
da televisão no jogo Wii Fit Plus, na modalidade corrida. O jogador ficou com o controle 
do Wii fixado no tronco por meio de uma faixa elástica e o movimento do controle no 
espaço determinava a realização do passo pelo avatar. 

A marcha estacionária em ambiente real foi realizada no mesmo local do ambiente 
virtual, porém, com a televisão desligada. 

Todas as atividades foram realizadas durante 3 minutos e a medida de desempenho 
foram a quantidade de passos. A sequência das atividades foi sorteada por meio de 
envelopes opacos. 

Nas duas avaliações, os participantes foram filmados por meio de uma câmera Sony 
Cyber-shot DSC-W560. Foram colocados adesivos coloridos na parte lateral da cabeça 
do quinto metatarso, no maléolo lateral, na linha articular do joelho e no trocanter maior 
do fêmur no membro inferior parético. A câmera ficou posicionada na lateral analisada 
do paciente a uma distância de 4 metros dele apoiada em um tripé ajustado em 1 m de 

altura. 

Nos indivíduos saudáveis, a avaliação cinemática foi realizada no membro inferior 
correspondente ao hemicorpo afetado do paciente com o qual foi pareado. 

A frequência cardíaca e pressão arterial dos participantes foram aferidas antes, no 
intervalo de cada avaliação cinemática e após as avaliações. Ao final das avaliações, 
os pacientes receberam uma cartilha de orientações sobre o AVC e com exercícios 
domiciliares. 

Os dados coletados em registro de vídeo foram passados para o Kinovea versão 8.20, 
para o processamento dos dados e análise cinemática. Esse software consiste em um 
sistema de avaliação cinemática bidimensional, o qual pode analisar dados que 
envolvem tempo e posição e variáveis como angulação, velocidade e aceleração do 
movimento (BLANCO-ORTEGA; GUZMAN; 2013). 

Inicialmente foram feitas as marcações do eixo das articulações do tornozelo, joelho e 
quadril e de cada segmento do membro inferior e a partir disso, formados os ângulos 
das articulações. Após isso, foram gerados dados sobre angulação, velocidade angular 
e aceleração do movimento de cada articulação. 
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A análise dos dados foi realizada através do SPSS 20.0 (Statistical Package for the 
Social Science) com nível de significância de 5% para todos os testes estatísticos. Foi 
feita a análise descritiva das variáveis demográficas e clínicas (sexo, tipo do AVC, idade, 
escolaridade, tempo de lesão e escores das escalas clínicas utilizadas), por meio das 
medidas de tendência central e dispersão. 

O teste de Kolmogorov-Smirnov com correção de Shapiro-Wilk foi usado para verificar 
a normalidade de distribuição dos dados. Em seguida, o teste t´Student não-pareado foi 
aplicado para confirmar o pareamento dos grupos. 

Foi aplicado o teste T pareado para comparação intragrupo e teste T não pareado para 
comparações entre os grupos. 

 
Resultados e Discussões 

 

A amostra foi constituída por 10 pacientes, sendo 3 mulheres e 7 homens, 2 deles com 
diagnóstico de AVC hemorrágico e 8 com diagnóstico de AVC isquêmico, onde 4 
apresentaram o lado cerebral esquerdo afetado e 6 o lado cerebral direito afetado. Os 
pacientes apresentaram idade media de 56,30 (± 11,65), pontuação no MEEM de 22,40 
(± 5,85), pontuação na Fugl- Meyer de 165,20 (± 36,40) e pontuação na EEB de 42,90 
(± 9,30). Além dos pacientes, foi incluso na amostra 10 indivíduos saudáveis, sendo 3 
mulheres e 7 homens, com idade media de 59,87 (± 10,65) e com pontuação no MEEM 

de 24,50 (± 2,72). 

Ao se analisar a comparação da marcha realizada em ambiente real e virtual nos 
pacientes através do teste T pareado, foi possível observar que não houve diferença 
estatística com relação aos maiores e menores ângulos de tornozelo, quadril e joelho 
em pacientes no ambiente virtual comparado ao ambiente real. Também não houve 
diferença entre os ambientes no que diz respeito ao numero total de passos, aos passos 
dados no 1° e 2° minuto. Porem, os passos dados no 3° minuto foram estatisticamente 
significativos, sendo o número de passos no ambiente virtual maior do que o número de 
passos em ambiente real. A tabela 1 mostra os valores de comparação por meio do 
teste t pareado das variáveis de desempenho e cinemática da marcha estacionária de 
pacientes no ambiente real e virtual. 

Essa diferença entre os ambientes apenas no 3º minuto pode ter ocorrido, pois em um 
período mais longo de atividade há a tendência do indivíduo apresentar fadiga e 
cansaço. Nesse sentido, o ambiente virtual pode ter sido mais motivador do que o 
ambiente real, fazendo com que a intensidade do exercício (quantidade de 
passos/repetições) no ambiente virtual fosse maior do que no ambiente real. 

Ao comparar os pacientes com os indivíduos saudáveis no ambiente virtual, foi possível 
observar que houve semelhança nos resultados obtidos dos dois grupos com relação 
ao desempenho no jogo. Nas variáveis cinemáticas durante a marcha, foi possível 
observar que apenas o menor ângulo de joelho teve um resultado estatisticamente 
significativo, o que prova que existe diferença no padrão motor dos grupos analisados. 
A tabela 2 mostra a comparação por meio do teste t não pareado das variáveis de 
desempenho e cinemática da marcha estacionária em ambiente virtual entre pacientes 
com AVC e indivíduos saudáveis. 
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Esse resultado pode ter ocorrido pelo grau de comprometimento motor e neurológico 
dos pacientes ser de leve a moderado, segundo os resultados encontrados na Fugl – 
Meyer. Outra explicação possível, é que os pacientes da amostra já realizam fisioterapia 
e realizaram as atividades em seu ambiente terapêutico. Desta forma os mesmos 
podem ter visto a atividade como uma forma de terapia, tendo uma maior motivação 
para a realização da atividade. Sendo assim, conseguindo um bom desempenho no 

jogo, se assemelhando aos indivíduos saudáveis. 

Segundo Bernadoni et al. (2019) a motivação é um importante elemento na 
aprendizagem motora e na reabilitação neurológica, e a RV é uma grande ferramenta 
para aumentar a motivação do paciente para com o treinamento. Além disso, existe 
correlação entre uma maior motivação e um melhor desempenho, melhorando a 
atividade realizada. 

 
Conclusão 

 

Concluímos com o seguinte estudo, que indivíduos com AVC que realizam a marcha 
estacionária em ambiente real e virtual, não apresentam padrão de movimento do 
membro inferior parético diferente entre os ambientes. A quantidade de passos 
(repetições) nos primeiros dois minutos também não é diferente, porém observa-se uma 
quantidade de repetições maior no ambiente virtual no terceiro minuto da atividade. 

Além disso, foi possível concluir que não houve diferença estatisticamente significativa 
no desempenho e cinemática do movimento comparando indivíduos saudáveis com 
pacientes de AVC, existindo a possibilidade de resultados diferentes ao se comparar 
com pacientes de AVC com comprometimentos mais graves. 

Desta forma, são necessários novos estudos acerca do assunto que englobem um 
número de participantes maiores, com comprometimentos de maior gravidade, além da 
realização da atividade em um período maior de tempo. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1. Comparação por meio do teste t pareado das variáveis de desempenho e 
cinemática da marcha estacionária de pacientes no ambiente real e virtual. 

 
 

Tabela 2. Comparação por meio do teste t não pareado das variáveis de desempenho 
e cinemática da marcha estacionária em ambiente virtual entre pacientes com AVC e 
indivíduos saudáveis. 
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TÍTULO: ASSOCIAÇÃO ENTRE SONO E FUNCIONALIDADE EM MULHERES COM 

CÂNCER DE MAMA 

Resumo 

Introdução: O câncer de mama (CM) revela-se como um dos principais problemas de 
saúde entre as mulheres, que pode repercutir em morbidade e mortalidade. Nesse 
contexto, destacam-se prejuízos no sono e na funcionalidade. Objetivo: Verificar a 
associação entre distúrbios do sono e funcionalidade em mulheres com câncer de mama 
das Unidades de Saúde Familiar dos municípios de Currais novos e Santa Cruz-RN. 
Metodologia: Estudo transversal, realizado com 32 mulheres sobreviventes ao CM, com 
pelo menos 1 ano após o tratamento clínico entre os meses de jan. e set./2018. Os 
instrumentos de coleta de dados foram constituídos de informações gerais e clínicas da 
doença e os questionários World Health Organization Disability Assessment Schedule 
2.0 (WHODAS 2.0) e Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI). A análise 
estatística foi através do SPSS 20.0, adotando p<0,05. Resultado: Em 71,9% da 
amostra foram encontrados problemas com sono. O sono ruim está correlacionado com 
a qualidade subjetiva do sono (rs = 0,769), distúrbios do sono (rs = 0,624), latência do 
sono (rs = 0,625), duração do sono (rs = 0,581) e distúrbios do sono durante o dia (rs = 
0,654) e a limitação funcional com cognição (rs = 0,758), mobilidade (rs = 0,709), 
atividade domesticas/trabalho (rs = 0,718) e participação (r = 0,701). O sono ruim 
aumenta o escore de incapacidade (WHODAS 2.0) em 15,32 (p = 0,003). Conclusão: 
Há associação entre a qualidade do sono e a funcionalidade em mulheres com CM. 
 

Palavras-chave: Câncer. Sobreviventes. Sono. Funcionalidade. 

TITLE: ASSOCIATION BETWEEN SLEEP AND FUNCTIONALITY IN BREAST 

CANCER WOMEN 

Abstract 

Introduction: Breast cancer (MC) is revealed as one of the main health problems among 
women, which can affect morbidity and mortality. In this context, there are impairments 
in sleep quality and functionality. Objective: To verify the association between sleep 
disorders and functionality in women with breast cancer from Family Health Units in the 
municipalities of Currais Novas and Santa Cruz-RN. Methodology: Cross-sectional study 
conducted with 32 women surviving CM, at least 1 year after clinical treatment between 
January. and Sep./2018. The data collection instruments consisted of general and 
clinical information on the disease and the World Health Organization Disability 
Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0) and Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) 
questionnaires. Statistical analysis was performed using SPSS 20.0, adopting p <0.05. 
Results: 71.9% of the sample had problems with sleep. Bad sleep correlates with 
subjective sleep quality (rs = 0.769), sleep disturbance (rs = 0.624), sleep latency (rs = 
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0.625), sleep duration (rs = 0.581) and daytime sleep disturbance (rs = 0.654) and 
functional limitation with cognition (rs = 0.758), mobility (rs = 0.709), domestic activity / 
work (rs = 0.718) and participation (r = 0.701). Bad sleep increases the disability score 
(WHODAS 2.0) by 15.32 (adjusted R2 = 0.231, p = 0.003). Conclusion: There is an 
association between sleep quality and functionality in women surviving breast cancer. 
 

Keywords: Cancer. Survivors. Sleep. Functionality. 

Introdução 

O câncer de mama apresenta alta incidência e é, atualmente, o segundo tipo de câncer 
mais frequente no mundo, precedido do câncer de pulmão, e o mais incidente no sexo 
feminino (DRUESNE-PECOLLO et al., 2012; TAO et al., 2015). Além da sua alta 
incidência, o câncer de mama é responsável por elevadas taxas de mortalidade, 
apresentando relevância epidemiológica e importante impacto social (BATISTON et al., 
2011; DRUESNE-PECOLLO et al., 2012). Estima-se que no ano de 2020 este tipo de 
neoplasia será responsável por um total de 20 mil óbitos no Brasil (FERLAY et al., 2013). 

Entretanto, observa-se um aumento considerável do número de mulheres sobreviventes 
do câncer de mama. Fato decorrente da crescente taxa de sobrevida e da tendência de 
redução das taxas de mortalidade (TAO et al., 2015; BERGER et al., 2012). A redução 
da mortalidade foi observada em diversos países que implantaram programas efetivos 
de rastreamento, possibilitando o diagnóstico precoce, o acesso rápido e facilitado aos 
serviços de saúde. Tais ações possibilitaram a adoção de medidas terapêuticas mais 
eficazes e menos agressivas (TAO et al., 2015; BRASIL, 2013), que reduziram a 
ocorrência de sequelas funcionais, emocionais e sociais nas mulheres sobreviventes a 
este tipo de câncer (CARVALHO, 2012). 

O tratamento do câncer no Brasil é, atualmente, regulado pela Política Nacional de 
Atenção Oncológica (PNAO), que tem o objetivo de organizar as ações que contemplam 
a promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos para 
o câncer (BRASIL, 2011). Os cuidados em saúde devem permitir a expressão do 
desenvolvimento da pessoa num contexto biopsicosocial, levando em consideração as 
suas necessidades, os seus recursos, o seu cotidiano recheado de valores, crenças e 
mitos, não necessariamente voltados para o fim último da reabilitação (SILVA, 1998; 
SILVA; SUDIGURSKY, 2008). 

A mulher com câncer de mama é afetada em diversos setores de sua vida em virtude 
do câncer, dos tratamentos associados a doença e cursam por vezes com fadiga e 
alterações de sono relacionadas aos tratamentos clínicos, especialmente durante a 
quimioterapia. Nesses pacientes, pior qualidade do sono pode levar a fadiga, dor, 
depressão, pior funcionalidade e redução da qualidade de vida (PALESH et al., 2012; 

BERGER et al., 2012). 

Nesse sentido, e em consonância com as recentes tendências da área, esse trabalho 
de pesquisa tem por objetivo verificar a associação entre distúrbios do sono e 
funcionalidade em mulheres com câncer de mama adscritas às unidades básicas de 
saúde dos municípios de Currais novos e Santa Cruz. 

 
Metodologia 
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Trata-se de um estudo transversal, desenvolvido no período de janeiro a setembro de 
2018 com mulheres sobreviventes ao câncer de mama, com pelo menos um ano após 
o tratamento clínico adscritas nas unidades básicas de saúde dos municípios de Santa 
Cruz e Currais Novos, ambos situados no estado do Rio Grande do Norte no nordeste 
brasileiro. Em cumprimento às determinações da resolução 466/2012 do Conselho 
Nacional de Saúde, que regulamenta a pesquisa envolvendo seres humanos, o projeto 
foi submetido e aprovado sob o parecer de número 2.067.932 pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) com Seres Humanos da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi 
(FACISA) da UFRN. 

Os critérios de inclusão foram possuir idade superior a 18 anos, diagnóstico de câncer 
de mama, estágio clínico de I a III, não apresentar câncer de mama bilateral, nem 
recidiva locoregional, nem presença de metástase, ausência de disfunções 
cardiorrespiratórias, ortopédicas, reumatológicas e/ou neurológicas que impedissem a 
realização dos testes, que tivessem estabilidade hemodinâmica segundo os critérios de 
Herdy et al. (2016) e ter finalizado os tratamentos adjuvantes há pelo menos 1 ano. 
Foram excluídas do estudo, as mulheres que não conseguissem entender e/ou realizar 
algum dos procedimentos de coleta de dados. 

Todas as participantes do estudo assinaram o termo de consentimento livre e 
esclarecido, que autoriza a utilização dos seus dados para o referido estudo com a 
garantia de que serão respeitados o sigilo e o anonimato das informações adquiridas. 
Após contato telefônico, as participantes foram submetidas a uma avaliação que incluía, 
dados gerais de identificação, histórico de saúde, questionários validados e exame 
físico. Todas as avaliações foram executadas por dois avaliadores previamente 
treinados e calibrados para os instrumentos e testes aplicados. 

A coleta de dados envolveu a aplicação do core set da Classificação Internacional de 
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, para mulheres com câncer de mama (BRACH, 
2004). Nesse sentido, foram coletadas informações acerca de variáveis 
sociodemográficas, hábitos de vida, Índice de Massa Corporal (IMC), lado de 
dominância; tipos de tratamentos realizados (quimioterapia, radioterapia e/ou 
hormonioterapia), técnica cirúrgica; número de complicações do procedimento cirúrgico 
e presença de linfedema, situação familiar, comorbidades pré-existentes, fatores 
ambientais e atividades e participação social. 

Para avaliação do sono, foi utilizado o Índice de Qualidade do sono de Pittsburgh 
(IQSP), avaliadas as variáveis: quantidade e a qualidade subjetiva do sono, latência 
(tempo necessário para iniciá-lo), duração (horas de sono por noite), eficiência (tempo 
total de sono dividido pelo tempo na cama), distúrbios do sono (ex. acordar no meio da 
noite), uso de medicação para dormir e disfunção durante o dia (ter dificuldade para ficar 
acordado). Escores maiores do que 5 implicam uma qualidade do sono ruim (BUYSSE 

et al., 1989). 

Para avaliar a funcionalidade, foi utilizado o World Health Organization Disability 
Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0) criado com base no modelo da Classificação 
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). De acordo com a CIF 
funcionalidade corresponde a um conceito amplo que envolve funções e estruturas do 
corpo, atividades e participação, indicando fatores positivos da relação entre a condição 
de saúde e os 19 fatores ambientais e pessoais de um indivíduo e deficiência a um 
estado abrangente para deficiências, restrições de atividades e participação, indicando 
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aspectos negativos da relação entre a condição de saúde e os fatores ambientais e 
pessoais de um indivíduo (FOX et al., 2015). 

O WHODAS regista o nível de deficiência em seis domínios: cognição (domínio 1: seis 
itens), mobilidade (domínio 2: cinco itens), autocuidado (domínio 3: quatro itens), 
relações interpessoais (domínio 4: cinco itens), atividades de vida (domínio 5-1: quatro 
itens para atividades domésticas e domínio 5-2: seis itens para atividades escolares e 
trabalho) e participação (domínio 6: oito itens). Uma escala de 5 pontos (1 = nenhuma 
dificuldade, 2 = dificuldade leve, 3 = dificuldade moderada, 4 = dificuldade grave e 5 = 
dificuldade extrema ou não consegue fazer) foi utilizada para classificar a dificuldade 
vivenciada nos últimos 30 dias. A versão de 36 questões foi aplicada, e o escore do 
questionário varia de 0 (nenhuma deficiência) a 100 (deficiência completa) (LEE et al., 
2017). 

Na análise estatística os dados foram analisados por meio da estatística descritiva e 
inferencial, utilizando o software SPSS 20.0 (Statistical Package for Social Science). O 
teste de Shapiro-Wilk verificou a normalidade dos dados contínuos. O teste do qui-
quadrado foi realizado para avaliar a distribuição da porcentagem de mulheres de 
acordo com a qualidade do sono. O coeficiente de correlação de Spearman avaliou a 
correlação entre domínios e escore total do IQSP. Para análises comparativas, as 
mulheres foram divididas em dois grupos: má qualidade do sono e boa qualidade do 
sono. O teste t de Student e o teste U de Mann-Whitney foram usados para comparar 
as médias entre os grupos quando os dados eram paramétricos e não paramétricos, 
respectivamente. Para avaliar a significância clínica, o tamanho do efeito foi 
determinado usando o teste d de Cohen. O tamanho do efeito foi interpretado da 
seguinte forma: valores ≥ 0,2 foram considerados efeito clínico pequeno, ≥ 0,5 
moderado e ≥ 0,8 alto. Regressões lineares bivariadas foram realizadas para avaliar a 
associação de má qualidade do sono no desfecho clínico funcionalidade. Um valor de 

p≤0,05 foi usado como nível de significância estatística para todos os testes. 

 
Resultados e Discussões 

 
Inicialmente, foram identificadas 101 mulheres com diagnóstico de câncer. Dessas, 36 
não eram elegíveis ao estudo pois possuíam outros tipos de câncer (ovário, pele, cabeça 
e pescoço), resultando em 65 mulheres elegíveis. Das 65 mulheres elegíveis, 28 
mulheres foram excluídas por não se adequarem aos critérios de inclusão e 5 
recusaram-se a participar do estudo. Assim, foi obtida uma amostra final de 32 mulheres 
com idade média de 52,34 ± 11,20 anos. As características da amostra são mostradas 
na tabela 1. 

Em relação ao perfil clínico, a maioria foi diagnosticada nos estádios II e III (62,5%). Um 
percentual elevado de mulheres foi submetido à quimioterapia (93,8%), à radioterapia 
(90,6%) e apenas 37,5% foram submetidas à terapia hormonal. O principal tipo cirúrgico 
foi a mastectomia radical (53,1%), e 81,3% foram submetidos à dissecção axilar 
associada à cirurgia. Destas, 40,6% concluíram o último tratamento entre 1 e 2 anos e 
todas estavam fora do tratamento clínico (Tabela 2). 

A média do escore total do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI) foi de 
7,22±3,47 pontos. Nessa amostra 71,9% das mulheres sobreviventes ao câncer de 
mama, mesmo após o término do tratamento clínico, apresentavam distúrbios do sono. 
Além disso, o sono ruim está correlacionamdo positivamente com a qualidade subjetiva 
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do sono (rs=0,769), distúrbios do sono (rs=0,624), latência do sono (rs=0,625), duração 
do sono (rs=0,581) e distúrbios do sono durante o dia (rs=0,654) (Tabela 3), o que 
corrobora com o estudo de Palesh et al. (2010), no qual quase 80% das mulheres 
submetidas à quimioterapia para câncer de mama apresentam sintomas de insônia, e 
aproximadamente metade atende critérios clínicos completos para insônia. 

Com relação a Funcionalidade, avaliada pelo WHODAS 2.0, ao comparar os escores 
obtidos no questionário entre o grupo de qualidade do “sono ruim” e “sono bom”, 
observou-se que mulheres com sono ruim apresentavam maior comprometimento nos 
domínios cognição (p=0,001), relacionamento interpessoal (p=0,021), atividades 
domésticas (p=0,047) e no escore total (p=0,003) do WHODAS 2.0. 

Nesse estudo, regressões lineares bivariadas foram realizadas para confirmar a 
associação entre o sono ruim e incapacidade. O sono ruim foi preditor de piores escores 
de funcionalidade em mulheres com câncer de mama (p=0,003). Além disso, foi 
confirmado que o sono ruim aumenta o escore de incapacidade (WHODAS 2.0) em 

15,32 (R2 ajustado = 0,231, p = 0,003) (Tabela 5). 

 
Conclusão 

 
Esse estudo verificou a associação entre a avaliação da qualidade do sono e a 
funcionalidade em mulheres sobreviventes ao câncer de mama. É possível verificar que 
o sono ruim é um preditor de piores escores de funcionalidade, comprovando os 
impactos negativos do sono ruim dessas mulheres e denotando a relevância e urgência 
de inclusão de aspectos relacionados ao sono nas avaliações clínicas e condutas 
terapêuticas direcionadas às mulheres sobreviventes ao câncer de mama. 
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Tabela 1 - Dados sociodemográficos das sobreviventes de câncer de mama, 2018 

 
 

Tabela 2 - Caracterização clínica das mulheres sobreviventes ao câncer de mama de 

janeiro a setembro de 2018 

 
 

Tabela 3 – Correlação entre os escore total do PSQI com os domínios do questionário 

PSQI. 

 
 

Tabela 4 – Comparação entre os escores do WHODAS 2.0 entre mulheres com sono 

ruim e bom 

 
 

Tabela 5 – Regressão linear entre o sono ruim e WHODAS 2.0 
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TÍTULO: Efeito do Kinesio Taping® na dor e capacidade funcional em idosas com 

osteoartrite de joelho: ensaio clínico, controlado, randomizado e cego. 

Resumo 

INTRODUÇÃO: Osteoartrite (OA) é uma das afecções reumáticas mais comuns na 
população idosa, e o joelho é umas das articulações mais acometidas. O kinesio taping® 
aparece como alternativa barata e prática para o tratamento, mas há evidências 
insuficientes. OBJETIVOS: Avaliar o efeito da aplicação do KT® na dor e capacidade 
funcional em mulheres idosas com OAJ. MÉTODOS: É um ensaio clínico randomizado, 
controlado e cego realizado com 45 idosas, antes de iniciarem o protocolo foram 
avaliadas através da Escala Visual Analógica e pelo Teste de Caminhada de 6 minutos 
(TC6) mensurando dor e capacidade funcional, respectivamente. Foram alocadas em 3 
grupos: G1 (grupo controle, uma aula de 1h sobre osteoartrite de joelho); G2 (grupo KT 
sem tensão, 2 técnicas: Y invertido e em rede); e G3 (grupo KT com tensão, 2 técnicas: 
Y invertido e em rede, com 30% e 10%, respectivamente). A dor avaliada em T0,T1,T2, 
e capacidade funcional em T0 e T2. Todas passaram 72 horas usando a bandagem. Os 
testes Kolmogorov-Smirnov e Levene foram usados para normalidade e 
homogeneidade, respectivamente. Para comparar os grupos foi usado análise de 
variância (ANOVA) de modelo misto. Todas as análises estatísticas adotou-se p<0.05 e 
IC 95%. RESULTADOS: Não foram observadas diferenças significativas na 
comparação entre os grupos para nenhuma das variáveis analisadas, em nenhum dos 
momentos. CONCLUSÃO: O KT aplicado com ou sem tensão não é capaz de melhorar 
a dor, capacidade funcional em idosas com OAJ. 
 

Palavras-chave: Fita atlética. Osteoartrite. Joelho. 

TITLE: Effect of Kinesio Taping® on pain and functional capacity in elderly women with 

knee osteoarthritis: a blinded, controlled, randomized clinical trial. 

Abstract 

BACKGROUND: Osteoarthritis (OA) is one of the most common rheumatic disorders in 
the elderly population, and the knee is one of the most commonly affected joints. Kinesio 
taping® appears as a cheap and practical alternative for treatment, but there is 
insufficient evidence. OBJETIVE: To evaluate the effect of KT® application on pain and 
functional capacity in older women with OJ. METHOD: This is a randomized, controlled 
and blinded clinical trial conducted with 45 elderly women. 6-minute walk test (6MWT) 
measuring pain and functional capacity, respectively. They were allocated into 3 groups: 
G1 (control group, 1 hour class on knee osteoarthritis); G2 (KT group without voltage, 2 
techniques: inverted Y and grid); and G3 (KT group with voltage, 2 techniques: inverted 
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Y and grid, with 30% and 10%, respectively). Pain assessed at T0, T1, T2, and functional 
capacity at T0 and T2. They all spent 72 hours wearing the bandage. The Kolmogorov-
Smirnov and Levene tests were used for normality and homogeneity, respectively. To 
compare the groups, a mixed model analysis of variance (ANOVA) was used. All 
statistical analyzes adopted p <0.05 and 95% CI. RESULTS: There were no significant 
differences in the comparison between groups for any of the analyzed variables at any 
time. CONCLUSION: KT applied with or without tension is not able to improve pain and 
functional capacity in elderly women with OAJ. 
 
Keywords: Athletic tape. Osteoarthritis. Knee. 

Introdução 

INTRODUÇÃO 
  
O aumento da prevalência das doenças crônico-degenerativas, consequência do 
processo de envelhecimento, tem se destacado no cenária de saúde atual devido 
principalmente ao seu potencial incapacitante e impacto negativo na qualidade de vida 
(SCHIPHOF et al., 2018). Dentre elas, a osteoartrite (OA) se configura como uma das 
afecções reumáticas mais comuns na população idosa (WAGEC et al., 2016). 

Sabe-se que a etiologia da OA está associada a fatores genéticos, biomecânicos e de 
estilo de vida, que juntos podem culminar em um desequilíbrio entre a síntese e 
degradação das estruturas articulares (PEREIRA et al., 2015; FERRONATO et al., 

2017). 

A prevalência aumenta com a idade, mais frequente em mulheres com idade igual ou 
superior a 60 anos. Sendo o joelho é uma das articulações mais afetadas (SCHIPHOF 
et al., 2018). Estima-se que de 6% a 13% dos homens e 7% a 19% das mulheres sejam 

acometidos nessa articulação (MCALINDON et al., 2014). 

A OA de joelho é evidenciada por alterações na cartilagem e no osso subcondral, dor, 
deformidade articular, fraqueza muscular, rigidez, edema, perda da amplitude de 
movimento e formação de osteófitos (BARDUZZI et al., 2013). Além disso, no âmbito 
econômico, a OA de joelho gera custos significativos (ABBOTT et al., 2017; 
STEVENSON et al. 2012). 

Com relação ao tratamento, as recomenda-se abordagens conservadoras como 
primeira linha terapêutica (ALRUSHUD et al., 2017). Nesse sentindo, surge a Kinesio 
Taping® (KT) como alternativa barata e prática para melhora dos sinais e sintomas 
nesses pacientes. 

A KT® consiste em uma fita adesiva confeccionada com material elástico, resistente a 
água e isenta de substâncias farmacológicas, que foi introduzida por Kenzo Kase, em 
1979, no Japão (MUTLU et al., 2016; NELSON et al., 2016). A técnica se propõe a 
reduzir dor, inflamação e edema, inibir ou facilitar a ativação muscular, além de fornecer 
suporte mecânico e melhorar resultados funcionais (PARREIRA et al., 2014; 
MOSTAFAVIFAR et al., 2012). 

Os mecanismos que atingem seus objetivos ainda não são compreendidos (LINS et al., 
2016). No entanto, acredita-se que a aplicação da fita sobre a pele aumente a atividade 
muscular através da neurofacilitação, ou seja, a estimulação tátil ativa os receptores 
cutâneos, promovendo a estimulação do motoneurônio alfa (KONISHI, 2013). Além 
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disso, sugere-se que a bandagem pode aumentar o espaço intersticial e incrementar o 
fluxo sanguíneo e linfático da região da aplicação (LINS et al., 2016). 

A utilização da KT® tem aumentado nos últimos anos, apesar de o mecanismo de ação 
da técnica e os seus efeitos em algumas condições musculoesqueléticas, incluindo a 
OA de joelho, continuarem incertos (MUTLU et al., 2016; OUYANG et al., 2018). Alguns 
estudos já foram conduzidos a fim de elucidar tais efeitos, contudo os achados são 

inconsistentes e levantam a questão sobre a real eficácia da técnica (MAK et al., 2018). 

Apesar do uso do KT® ser difundido mundialmente e ainda que exista um suporte 
teórico sobre seus pretensos efeitos, sua eficácia é controversa. Vários autores (LINS 
et al. 2016; WAK et al. 2018; WAGEC et al., 2016) afirmam que há uma carência de 
estudos de alta qualidade que avaliem tais efeitos, gerando, dessa forma, evidências 
insuficientes. 

Além disso, a realização da pesquisa dará subsídio à população acadêmica para que 
os mesmos entendam o processo da osteoartrite de joelho, contribuindo para o 

conhecimento da melhor forma de tratar a população portadora dessa patologia. 

OBJETIVOS 

- Avaliar o efeito da aplicação do KT® na dor e capacidade funcional em mulheres idosas 
com OAJ. 

- Avaliar os efeitos imediatos do KT® nos 3 grupos avaliados. 

- Avaliar os efeitos de 72 horas de uso contínuo do KT® na dor e capacidade funcional 
em idosas com OAJ, comparando os 3 grupos avaliados. 

 

Metodologia 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

Desenho do estudo 

Trata-se de um estudo do tipo ensaio clinico randomizado com avaliador cego, 
desenvolvido em conjunto com um estudo maior (Efeito do Kinesio Taping® na força 
muscular, dor, edema, função física e qualidade de vida de mulheres com osteoartrite 
de joelho: ensaio clínico, randomizado e cego) submetido à apreciação pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi - FACISA/UFRN 
(n°:2.563.978). Todas as voluntárias assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido –TCLE (APENDICE 1). Foi realizado na cidade de Santa Cruz-RN, com 
mulheres idosas com Osteoartrite de joelho (OAJ). Estas foram randomizadas 
(http://www.randomization.org) em 3 grupos, com cada 15 participantes cada: G1 (grupo 
controle): atividade de educação em saúde, G2 (grupo intervenção): aplicação do KT® 
com tensão, e G3 (grupo placebo): aplicação do KT® sem tensão. Todas foram 
avaliadas antes da aplicação da bandagem (T0), imediatamente após a aplicação (T1) 
e 72 horas depois da aplicação (T2). 

Caracterização da amostra 
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Foi realizado conforme valores obtidos em estudo prévios utilizando métodos 
semelhantes (WAGEC et al., 2016), sendo sugerida uma amostra de 45 sujeitos, sendo 
suficiente para detectar uma diferença clinicamente importante entre os grupos, para o 
desfecho dor mensurada por um algômetro de pressão. Foi considerado para o cálculo 
amostral um poder estatístico de 90% e um alfa de 5% e uma taxa de perda de 10%. O 
software utilizado para o cálculo foi o Gpower 3.1. 

Foram inclusas mulheres, não obesas, com diagnóstico de OAJ (Altman et al., 1986): 
dor no joelho na maior parte do dia durante as últimas semanas, > 60 anos (critérios 
obrigatórios), e pelo menos 2 seguintes critérios: rigidez pós repouso < que 30 minutos, 
crepitação no joelho acometido, aumento articular de consistência firme, ausência de 
aumento de temperatura e hipersensibilidade dolorosa à palpação; Indivíduos com 
escala de dor entre 3 e 8 segundo a EVA. E também com escore entre 3 e 10 na Escala 
Visual Analógica (EVA), classificadas com OAJ leve ou moderada com base no 
Questionário Algofuncional de Lequèsne, rigidez durante o início das atividades, inchaço 
intermitente, sem histórico de doença articular associada ou doença reumática sistêmica 
e/ou histórico de cirurgia em MMII afetado, sem déficits neurológicos, vestibulares, 
visuais e auditivos, Indivíduos que não estavam sob tratamento fisioterapêutico durante 
a intervenção, ausência de alergia a bandagem ou sem lesão cutânea na região de 
aplicação do KT® e sem histórico de utilização do KT® também foram incluídos. Foram 
excluídas da pesquisa, indivíduos que não completarem o tempo de tratamento ou que 
não executassem os procedimentos de avaliação de forma correta, ingestão de 
analgésicos durante a intervenção, ou negar-se a assinar o TCLE. 

Caso fossem aptas, foram avaliadas quanto a dor e capacidade funcional. Para a 
mensuração da dor, avaliada nos instantes T0, T1 e T2 foi utilizada a Escala Visual 
Analógica (EVA). Essa escala tem valores que compreende o intervalo de O (sem dor) 
a 10 (pior dor imaginável) (SCOTT et al.,1976). A voluntária era questionada sobre a 

sua dor durante a atividade de sentar e levantar de uma cadeira. 

A capacidade funcional foi avaliada através do Teste de Caminhada de 6 Minutos, 
seguindo as recomendações da American Thoracic Society (2002), Nos instantes T0 e 
T2. Uma distância de 30m foi demarcada em um corredor e as participantes foram 
orientadas a percorrer, durante seis minutos, o maior número de vezes possível a 
distância delimitada. Dessa forma, foi possível mensurar a distância percorrida. Durante 
todo o percurso, as voluntarias eram incentivadas verbalmente e de maneira 
padronizada. 

Intervenção 

G1 – atividade de educação em saúde/ auto gestão 

Foi formado um grupo controle (5 voluntárias por sessão) que receberam um protocolo 
de educação em saúde/auto gestão da doença com duração de 60 minutos cada. Nessa 
sessão foram abordados temas como: definição de OA de joelho, orientações quanto à 
anatomia, fisiologia do joelho, proteção articular, reabilitação e prática de exercícios e 
as voluntárias receberam uma cartilha educativa e auto explicativa com todo o conteúdo 
que exposto durante a aula. 

G2 - KT® com tensão 
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Foram aplicadas duas técnicas (em Y invertido e em rede, respectivamente) simultâneas 
de aplicação do KT®. Para aplicação de ambas as técnicas, o paciente ficou 
posicionado em decúbito dorsal com máxima flexão de joelho do membro da 
intervenção. No caso de OA bilateral, o membro mais afetado com base no escore da 
EVA foi realizado a intervenção. A aplicação da tensão correspondeu a 30% na técnica 
Y invertido e 10% de tensão na aplicação em rede. As voluntárias permaneceram com 

a bandagem fita por 72 horas. 

G3 - KT® sem tensão 

A aplicação ocorreu da mesma maneira do grupo G2, o que difere é que não foi aplicado 
tensão em nenhuma das técnicas. As voluntárias permaneceram com a bandagem por 

72 horas. 

Análise estatística 

Para análise dos dados obtidos, foi realizado o teste de Kolmogorov-Smirnov para 
avaliação da normalidade dos dados. Comparações intergrupos usando análises de 
variância ANOVA ou Kruskal-Wallis, a depender da normalidade dos dados. 
Adicionalmente, a correlação de Pearson (r) e análise de Regressão Linear foram 
realizadas. O programa utilizado para análise dos dados foi o software com sistema de 
SPSS® (Statistical Package Social Science) versão 21.0, e o limite de significância será 

fixado em 5%. 

 
Resultados e Discussões 

 
RESULTADOS 

No presente estudo, foi observado 45 voluntárias aptas, coletados os dados de todos 
os grupos na avaliação de linha de base para todas as variáveis analisadas estão 
dispostos na TABELA 1. Sendo verificado uma homogeneidade na amostra. 

Os valores de média e desvio padrão da variável dor nos três grupos e nos em todos os 
instantes de avaliação (T0, T1 e T2) estão dispostos na TABELA 2. 

Os valores de média e desvio padrão das medidas do TC6, dos três grupos e nos dois 
tempos de avaliação (T0 e T2), são apresentados na TABELA 3. 

A comparação entre os grupos nos momentos T1 e T2 para a variável dor pode ser 
observado na TABELA 4. Não sendo verificado diferença significativa entre grupos. 

A diferença de média entre os grupos para a variável TC6 no momento T2, está disposto 
na TABELA 5. Nela foi observado que não foi significativamente diferente os três grupos 
no momento T2. 

 

DISCUSSÃO 
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Conforme os resultados encontrados no presente estudo, observou-se que não houve 
nenhuma diferença significativa na realização da comparação entre os grupos com 
aplicação de KT® com tensão (30%) e sem tensão em relação ao grupo que realizou 
apenas atividade de educação em saúde/ auto gestão. 

O criador do método KT® diz que, dentre outras melhorias atingidas como o aumento 
do espaço intersticial, melhora na circulação sanguínea e em padrões de ativação 
muscular, o KT® pode promover alivio do quadro álgico após a sua aplicação. No 
entanto, no presente estudo não foi constatado melhoria na dor, não corroborando com 
o que foi sugerido por KASE et al (2003), no qual interliga a provável atenuação da dor 
em detrimento da teoria das comportas da dor (RAHLF et al., 2018; LU et al., 2018). No 
entanto, essa não diminuição pode ser atribuída ao fenômeno de acomodação dos 
receptores cutâneos presentes em todo o corpo, que podem ser de rápida e baixa 
adaptação, que respondem a estímulos específicos, onde os de rápida adaptação não 
são estimulados por uma pressão constante, mas pelo movimento da pele (HALL, 2017). 
Esse fenômeno pode, por sua vez, criar uma nuance nos resultados apresentados, bem 
como estabelecer uma condição divergente com o que é esperado conforme sugerido 
no método. 

No presente estudo, por apresentar grupos com e sem tensão, e ambos não 
apresentarem resultados significativos para o desfecho melhoria de dor, pode-se sugerir 
que não há relação entre a tensão aplicada e atenuação álgica local, contrariando outros 
estudos, como os de KASE et al (em que propõe que tensões em excesso podem 
comprometer o efeito do KT®, e ANANDKUMAR et al (2014), que demonstrou em seu 
estudo uma redução significativa da dor em favor do grupo que recebeu KT® com 
tensão entre 50 e 75%. Uma provável hipótese que solucione essa redução da dor nos 
estudos citados anteriormente seria atribuída ao fator placebo, fazendo com que os 
voluntários da amostra sentissem que estavam recebendo uma intervenção, e dessa 
maneira pudessem auto relatar uma melhora (KAMPER., 2018). Além do mais, 
podemos sugerir esse fator placebo pode ser constato ao ponto que verificamos redução 
da dor até mesmo nas voluntarias do grupo não foi aplicado tensão na fita. 

A capacidade funcional medida através do teste de caminhada de seis minutos (TC6) 
não obteve nenhuma diferença significativa entre os três grupos analisados no presente 
estudo. Este dado coincide com outros estudos que também não obtiveram resultados 
que demonstram-se diferença significativa nessa variável. (WAGECK et al., 2016; 
AYDOGDU et al., 2017). Desse modo, é percebida uma relação determinante e decisiva 
entre os resultados não favoráveis a capacidade funcional e a não redução da dor, 
especialmente quando se trata de indivíduos com osteoartrite de joelho. (WAGECK et 
al., 2016). 

Deve ser considerado que os achados encontrados neste estudo possuem uma 
aplicação relacionada especificamente à população de idosas com diagnóstico de OA 
de joelho leve/moderada. 

 
Conclusão 

 
CONCLUSÕES 
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Tendo em vista os achados do presente estudo, pode-se sugerir que aplicação com ou 
sem tensão de Kinesio Taping® não traz nenhum efeito com relação a diminuição da 
dor e não melhora a capacidade funcional em idosas com Osteoartrite de joelho. 
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Tabela 1. Valores de média e desvio padrão (± DP) de todas as variáveis analisadas 
dos três grupos na avaliação de linha de base. 

 
 

Tabela 2. Média e desvio padrão (±DP) da variável dor nos três tempos de avaliação. 

 
 

Tabela 3. Média e desvio padrão (±DP) do TC6 de acordo com cada grupo em TO T2. 

 
 

Tabela 4. Diferença entre os grupos para a variável dor nos momentos T1 e T2. 

 
 

Tabela 5. Comparação entre grupos para a variável e TC6 no momento T2. 
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TÍTULO: Efeito do Kinesio Taping® na força muscular do quadríceps e função física de 

idosas com osteoartrite de joelho: um ensaio clínico, controlado, randomizado e cego. 

Resumo 

INTRODUÇÃO: A Osteoartrite (OA) é uma doença inflamatória e crônica que acomete 
as articulações, sendo o joelho uma das mais acometidas. É caracterizada, sobretudo, 
por dor, rigidez articular, fraqueza muscular associada e limitação funcional. O método 
Kinesio Taping® (KT®) é uma alternativa terapêutica que, embora tenha seu uso 
amplamente difundido na prática clínica, ainda não possui evidências suficientes que 
apoiem sua eficácia nesta população. O objetivo deste estudo foi analisar os efeitos do 
KT® na força muscular do quadríceps e função física de idosas com OA de joelho. 
MÉTODOS: Trata-se de um ensaio clínico controlado, randomizado e cego composto 
por 45 voluntárias alocadas aleatoriamente em três grupos: G1 (Grupo Controle), G2 
(Aplicação do KT® sem Tensão) e G3 (Aplicação do KT® com Tensão). Todas as 
participantes foram avaliadas quanto à força muscular de quadríceps com utilização de 
dinamômetro manual e função física através do Western Ontario and McMaster 
Universities Osteoarthritis Index. A força muscular foi avaliada em três momentos: 
inicialmente (T0), imediatamente após a intervenção (T1) e 72h após (T2). A função 
física foi avaliada em T0 e T2. RESULTADOS: A análise intergrupos não demonstrou 
diferenças significativas para nenhuma das variáveis analisadas, em nenhum dos 
momentos. CONCLUSÃO: O KT® não foi capaz de melhorar a força muscular e a 
função física de idosas com OA de joelho. 
 
Palavras-chave: Artropatias. Desempenho Físico Funcional. Fita Atlética. 

TITLE: Effect of Kinesio Taping® on quadriceps muscle strength and physical function 

of elderly women with knee osteoarthritis: a controlled, randomized, blinded clinical trial. 

Abstract 

INTRODUCTION: Osteoarthritis (OA) is an inflammatory and chronic disease that affect 
joints, being the knee joint one of the most affected. It is mainly characterized by joint 
stiffness, associated muscle weakness and functional loss. Kinesio Taping® (KT®) is a 
therapeutic alternative which, although widely used in clinical practice, still doesn’t have 
sufficient evidence about its effectiveness in this population. The aim of this study was 
to analyse the effects of KT® on quadriceps muscle strength and physical function of 
elderly women with knee OA. METHODS: This is a blinded, randomized controlled 
clinical trial consisting of 45 volunteers randomly assigned into three groups: G1 (Control 
Group), G2 (KT® with tension) and G3 (KT® without tension). All subjects underwent 
quadriceps muscle strength evaluation by manual dynamometry and physical function 
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by the Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index. Muscle strength 
was assessed as it follows: initially (T0), immediately after intervention (T1) and 72h after 
(T2). Physical function was assessed at T0 and T2. RESULTS: An intergroup analysis 
showed no significant differences for the analysed variables, in any of the evaluation 
moments. CONCLUSION: KT® was not able to improve muscle strength and physical 
function of elderly women with knee OA. 
 
Keywords: Joint diseases. Physical functional performance. Athletic Tape. 

Introdução 

O processo de envelhecimento pode estar relacionado a diversas alterações 
musculoesqueléticas que levam a importantes comprometimentos da funcionalidade na 
população idosa (WAGECK et al., 2016). A Osteoartrite (OA) é uma doença inflamatória 
e crônica que acomete as articulações e é caracterizada por dor e rigidez articular, além 
de importante limitação funcional e declínio na qualidade de vida. Indivíduos com esta 
condição podem apresentar fraqueza muscular associada, alterações na arquitetura 
articular, instabilidade e consequente comprometimento do equilíbrio a depender da 
articulação acometida (SEN; HURLEY, 2019). A articulação do joelho está entre uma 
das mais acometidas por esta condição (SCHIPHOF; VAN DEN DRIEST; RUNHAAR, 
2018), que possui maior incidência a depender a idade - especialmente a partir dos 50 
anos - e maior prevalência no sexo feminino (LITWIC et al., 2013). 

Com os objetivos principais de reduzir a dor e melhorar a funcionalidade (SEN; 
HURLEY, 2019), o tratamento da OA pode incluir desde abordagens farmacológicas e 
não-farmacológicas (modalidades conservadoras) até intervenções cirúrgicas 
(ALRUSHUD et al., 2017). As modalidades conservadoras têm sido recomendadas 
como a primeira linha terapêutica no manejo da OA (ABBOTT et al., 2013) e a 
Fisioterapia, enquadrada nesta abordagem, possui diversos recursos que podem ser 
utilizados ao longo do tratamento. Nesse contexto, é bastante discutido o uso das 
bandagens terapêuticas, sendo o método Kinesio Taping® (KT®) uma das técnicas de 
aplicação mais conhecidas. 

Desenvolvido na década de 1970 pelo quiroprata japonês Kenzo Kase, o Método KT® 
consiste na aplicação de uma bandagem elástica e adesiva sobre a pele. Segundo seu 
criador, o KT® promove alívio da dor, aumento no espaço intersticial e consequente 
melhora da circulação sanguínea e linfática local, melhora no alinhamento articular e 
nos padrões de ativação muscular e, devido à sua característica elástica (a bandagem 
pode ser distendida em até 50% do seu comprimento original), garante estes benefícios 
sem restringir o movimento articular (PARREIRA et al., 2014; LINS et al., 2016). 

Embora o uso do KT® venha sendo amplamente difundido nos últimos anos - tanto em 
populações saudáveis quanto no tratamento de diversas condições, incluindo a OA - os 
mecanismos pelos quais o método alcançaria os efeitos benéficos propostos por seu 
criador permanecem incertos do ponto de vista fisiológico (LINS et al., 2016). Quanto à 
sua eficácia como abordagem integrante do tratamento de indivíduos com OA de joelho, 
embora sejam discutidos possíveis benefícios para esta população a maioria das 
evidências que apontam resultados favoráveis à utilização do método possuem 
qualidade limitada, que varia de moderada a muito baixa (LU et al., 2018; LI, et al. 2018). 

Dessa forma, ainda existe a carência de boas evidências que ofereçam suporte teórico 
e apoiem a eficácia da técnica nesta e em outras condições musculoesqueléticas 
(WAGECK et al., 2016; PARREIRA et al., 2014), uma vez que os efeitos desta 
intervenção nestas populações permanecem incertos. Com isso, é justificável a 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 106 

 

necessidade da realização de mais ensaios clínicos de boa qualidade que contribuam 
para elucidar as repercussões da aplicação do KT® sobre os desfechos clínicos de 
pacientes com OA de joelho. O objetivo deste estudo foi analisar os efeitos imediatos e 
após 72h de uso contínuo do KT® na força muscular do quadríceps e função física de 
idosas com OA de joelho, comparando os três grupos avaliados. 

 

Metodologia 

 
Trata-se de um ensaio clínico controlado, randomizado e cego, com intervenções 
desenvolvidas na Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí (FACISA). 
As voluntárias foram recrutadas na Clínica Escola de Fisioterapia da FACISA. 
Inicialmente, era solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). Em seguida, eram coletadas informações pessoais, dados antropométricos e 
sóciodemográficos, antecedentes clínicos e patológicos. Se consideradas aptas à 
inclusão na pesquisa, as participantes eram avaliadas quanto à força muscular e função 
física. 
Foram incluídos na pesquisa indivíduos do sexo feminino e com diagnóstico de OA de 
joelho segundo os critérios do American College of Rheumatology (ALTMAN et al., 
1986) e classificação leve/moderada de acordo com o Questionário de Lequesne 
(MARX et al., 2006), IMC < 30kg/m2 (não obesas), dor no joelho entre 3 e 10 na Escala 
Visual Analógica (EVA), derrame articular intermitente e rigidez no joelho no início de 
atividades há pelo menos 6 meses. Também foram critérios de inclusão não estar em 
tratamento fisioterapêutico durante o período de intervenção, não ter alergia à 
bandagem ou lesão cutânea na região de aplicação do KT®, não ter sido submetido ao 
método KT® anteriormente, ausência de histórico de doença articular associada/doença 
reumática sistêmica e/ou histórico de cirurgia no membro inferior acometido, bem como 
ausência de déficit neurológico, vestibular, visual ou auditivo que comprometesse as 
avaliações. 
Seriam excluídos da pesquisa indivíduos que relatassem dor durante a realização dos 
procedimentos, não completassem o tempo de tratamento ou não executassem os 
procedimentos de avaliação de maneira correta, além daqueles que fizessem uso de 
medicamentos analgésicos durante a intervenção ou se recusassem a assinar o TCLE. 
Nestes casos, a intenção de tratar seria realizada. Com base nos critérios supracitados 
nenhuma voluntária foi excluída do estudo. 
Para avaliação da força muscular de quadríceps, foi utilizado o Lafayette Hand Held 
Dynamometer® a fim de quantificar o pico de força isométrico. Para tal, a participante 
permanecia sentada em uma maca, com o joelho avaliado a 60° de flexão. Com o uso 
de uma faixa não elástica ancorada à maca e com dinamômetro posicionado na região 
anterior do terço distal da perna, era solicitada a extensão mantida do joelho (durante 5 
segundos) contra o dispositivo e faixa, sendo esta utilizada com o intuito de remover a 
possível influência de resistência aplicada pelo avaliador caso este segurasse o 
dinamômetro em sua posição durante o teste (FUKUDA et al., 2011; FUKUCHI et al., 
2014). Eram realizadas três tentativas com intervalos de 30 segundos entre elas e o 
maior valor obtido (kg/F) era considerado. 
A função física, foi avaliada através do questionário Western Ontario and McMaster 
Universities Osteoarthritis Index - WOMAC, instrumento traduzido e validado para a 
língua portuguesa (FERNANDES, 2002). O WOMAC é específico para a avaliação de 
pacientes com osteoartrite e é composto por 24 questões divididas em três domínios: 
dor (5 itens), rigidez articular (2 itens) e atividade física autorrelatada (17 itens). Em um 
modelo de escala Likert, cada questão possui 5 respostas possíveis, pontuadas de 0 a 
4. Com a soma dos escores, cada domínio recebe uma pontuação que é transformada 
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em uma escala de 0 a 100, sendo maiores escores indicativos de uma pior condição de 
saúde (RAMPAZO-LACATIVA et al., 2015). 
A amostra foi composta por 45 idosas alocadas aleatoriamente através de um sistema 
de randomização online (randomization.com) em três diferentes grupos (n = 15 cada): 
G1 (Grupo Controle), G2 (Aplicação do KT® sem Tensão) e G3 (Aplicação do KT® com 
Tensão). Quanto aos protocolos de intervenção: 
G1 - Intervenção com educação em saúde acerca da OA de joelho. Em subgrupos de 5 
voluntárias cada, eram discutidos em aula com duração de 1 hora aspectos gerais sobre 
a OA de joelho, incluindo definições e orientações acerca da reabilitação. 
G2 - As voluntárias permaneciam em decúbito dorsal e com o joelho estendido e 
recebiam duas técnicas simultâneas do KT®. Na primeira, a bandagem era aplicada em 
formato de Y invertido sobre o músculo reto femoral. A âncora era fixada 20cm abaixo 
da espinha ilíaca anterossuperior e os “braços” do Y circundavam a patela fixando-se 
abaixo desta. Na segunda, duas peças eram aplicadas lateral e medialmente ao joelho 
(com a âncora superior fixada a 15cm acima da linha articular). As bandagens eram 
divididas em quatro tiras, preservando as âncoras superiores, e eram aplicadas 
cruzando a região anterior do joelho (WAGECK et al., 2016). No caso de OA bilateral, o 
joelho mais acometido de acordo com os escores da EVA recebia a intervenção. As 
voluntárias permaneceram com a bandagem durante 72h. 
G3 - A aplicação do KT® foi similar à do G2, no entanto, na primeira técnica a 
participante permanecia com o joelho em máxima flexão e a bandagem era aplicada 
com 30% de tensão. Na segunda, a tensão era de 10%. 
As voluntárias foram avaliadas antes da intervenção (T0), imediatamente após (T1) e 
72h após (T2). A força muscular foi avaliada nos três momentos e função física apenas 
em T0 e T2. 
Para análise da normalidade e homogeneidade dos dados, foram realizados o teste de 
Kolmogorov-Smirnov e Levene, respectivamente. Comparações intergrupos foram 
realizadas utilizando a ANOVA de modelo misto. Todos os dados foram analisados pelo 
software Statistical Package Social Science® versão 20.0, com nível de significância 
fixado em 5% (p < 0.05) e intervalo de confiança de 95%. 
Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da FACISA através da 
interface nacional Plataforma Brasil (parecer: 2.563.978). O estudo obedeceu aos 
princípios da Declaração de Helsinki e a privacidade das participantes foi respeitada, 
conforme a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Este ensaio clínico 
seguiu as recomendações do CONSORT 2010 e foi registrado no ClinicalTrials.gov 
(registro: NCT03624075). 
 
Resultados e Discussões 

 
A Tabela 1 apresenta a homogeneidade de todos os grupos, na linha de base, para as 
variáveis analisadas. Os valores de média e desvio padrão da força muscular do 
quadríceps (em T0, T1 e T2) e da função física avaliada pelo WOMAC (em T0 e T2), 
nos três grupos, são apresentados nas Tabelas 2 e 3, respectivamente. 

Na análise entre grupos, não foram observadas diferenças significativas para nenhuma 
das variáveis, em nenhum dos momentos, conforme apresentado nas Tabelas 4 e 5. 
Isto indica que a aplicação do KT® com ou sem tensão não promove diferença nos 
efeitos da bandagem quando comparada ao grupo controle. 

De acordo com os resultados apresentados, foi demonstrado que o uso do KT® não 
levou a melhoras na força muscular do quadríceps em idosas com OA de joelho. Esta 
variável é relevante nesta população uma vez que está diretamente relacionada à 
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funcionalidade e ao desempenho em atividades de vida diária (MUTLU et al., 2017) o 
que torna, dessa forma, o fortalecimento deste grupo muscular um componente 

imprescindível nas condutas de reabilitação da OA de joelho. 

Os achados relacionados à força muscular do quadríceps obtidos no presente estudo 
corroboram com resultados apresentados por outros autores (WAGECK et al., 2016; 
MUTLU et al., 2017; RAHLF; BRAUMANN; ZECH, 2019) que também não observaram 
diferenças significativas neste desfecho, após o uso do KT®, em indivíduos com OA de 
joelho. Por outro lado, a ausência de achados significativos nesta variável vai de 
encontro aos resultados obtidos em ensaio clínico anterior (ANANDKUMAR; 
SUDARSHAN; NAGPAL, 2014), o qual demonstrou ganho na força muscular do 
quadríceps no grupo onde o KT® foi aplicado com tensão. No entanto, é válido 
considerar o possível efeito placebo quando se trata do uso de recursos como o método 
KT® (POON, et al., 2015; LEMOS et al., 2018). 

Quanto à função física, avaliada pelo questionário WOMAC, também não foi observada 
diferença significativa entre os grupos. Outros autores (WAGECK et al., 2016; 
AYDOGDU et al., 2017) também não encontraram resultados significativos para este 
desfecho em seus estudos. Vale salientar que tais achados podem estar relacionados 
à ausência de melhora na força muscular do quadríceps neste e em estudos 
supracitados, uma vez que esta variável está intimamente relacionada à funcionalidade 
destes indivíduos, como mencionado anteriormente. 

É importante lembrar, ainda, que os achados desta pesquisa aplicam-se apenas à 
população de idosas com diagnóstico de OA de joelho leve/moderada. 

 
Conclusão 

 
Os resultados deste estudo sugerem que a aplicação do KT®, com ou sem tensão, não 
foi capaz de demonstrar melhora significativa quanto à força muscular do quadríceps e 
função física de idosas com OA de joelho leve/moderada quando comparada a um grupo 
controle com intervenção de caráter educativo. 
 
Referências 

 
ABBOTT, J. H. et al.. Manual therapy, exercise therapy, or both, in addition to usual care, 
for osteoarthritis of the hip or knee: a randomized controlled trial. 1: clinical effectiveness. 
Osteoarthritis Cartilage, v. 21, n. 4, p. 525-534, 2013. 

AYDOGDU, et al.. Clinical outcomes of kinesio taping applied in patients with knee 
osteoarthritis: a randomized controlled trial. J Back Musculoskelet Rehabil, v. 30, n. 5, p. 

1045-1051, 2017. 

ALRUSHUD, A. S. et al.. Effect of physical activity and dietary restriction interventions 
on weight loss and the musculoskeletal function of overweight and obese older adults 
with knee osteoarthritis: a systematic review and mixed method data synthesis. BMJ 
Open, v. 7, n.6, 2017. 

ALTMAN, R. et al.. Development of criteria for the classification and reporting of 
osteoarthritis. Arthritis Rheum, v. 29, n.8, p. 1039-1049, 1986. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 109 

 

ANANDKUMAR, S.; SUDARSHAN, S.; NAGPAL, P.. Efficacy of kinesio taping on 
isokinetic quadriceps torque in knee osteoarthritis: a double blinded randomized 

controlled study. Physiother Theory Pract, v. 30, n. 6, p. 375-383. 

AYDOGDU, et al.. Clinical outcomes of kinesio taping applied in patients with knee 
osteoarthritis: a randomized controlled trial. J Back Musculoskelet Rehabil, v. 30, n. 5, p. 
1045-1051, 2017. 

FERNANDES, M. I.. Tradução e Validação do Questionário de Qualidade de Vida 
Específico para Osteoartrose WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities) 
para a Língua Portuguesa. Tese (Mestrado) - Escola Paulista de Medicina - 
Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 2002. 

FUKUCHI, R. K. et al.. Flexibility, muscle strength and running biomechanical adaptions 
in older runners. Clin Biomech, v. 29, n. 3, p. 304-310, 2014. 

FUKUDA, V. O. et al.. Eficácia a Curto Prazo do Laser de Baixa Intensidade em 
Pacientes com Osteoartrite de Joelho: Ensaio Clínico Aleatório, Placebo-Controlado e 

Duplo-Cego. Rev Bras Ortop, v. 46, n. 5, p. 526-533, 2011. 

LEMOS, et al.. Kinesio Taping effects with different directions and tensions on strength 
and range of movement of the knee: a randomized controlled trial. Braz J Phys Ther, 
v.22, n.4, p. 283-290, 2018. 

LI, X. et al.. Effects of Elastic Therapeutic Taping on Knee Osteoarthritis: a Systematic 
Review and Meta-analysis. Aging Dis, v. 9, n. 2, p. 296-308, 2018. 

LINS, C. A. A. et al.. Delayed effect of Kinesio Taping on neuromuscular performance, 
balance, and lower limb function in healthy individuals: a randomized controlled trial. 

Bras J Phys Ther, v. 20, n. 3, p. 231-239, 2016. 

LITWIC, A. et al.. Epidemiology and burden of osteoarthritis. Br Med Bull, v. 105, n. 1, p. 
185-199, 2013. 

LU, Z. et al.. Kinesio taping improves pain and function in patients with knee 
osteoarthritis: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Surg, v. 59, p. 27-35, 
2018. 

MARX, F. C. et al.. Tradução e Validação Cultural do Questionário Algofuncional de 
Lequesne para Osteoartrite de Joelhos e Quadris para a Língua Portuguesa. Rev Bras 

Reumatol, v. 46, n. 4, p. 253-260, 2006. 

MUTLU, E. K. et al.. Does Kinesio Taping of the Knee Improve Pain and Functionality in 
Patients with Knee Osteoarthritis?: A Randomized Controlled Clinical Trial. Am J Phys 
Med Rehabil, v. 96, n.1, p. 25-33, 2017. 

PARREIRA, P. C. S. et al.. Current evidence does not support the use of Kinesio Taping 
in clinical practice: a systematic review. J Physiother, v. 60, n.1, p. 31-39, 2014. 

POON, et al.. Kinesiology tape does not facilitate muscle performance: a deceptive 
controlled trial. Man Ther, v. 20, n.1, p. 130-133, 2015. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 110 

 

RAHLF, A. L.; BRAUMANN, K. M.; ZECH, A.. Kinesio Taping Improve Perceptions of 
Pain and Function of Patients With Knee Osteoarthritis: A Randomized, Controlled Trial. 

J Sport Rehabil, v. 28, n. 5, p. 481-487, 2019. 

RAMPAZO-LACATIVA, M. K. et al.. WOMAC and SF-36: instruments for evaluating the 
health-related quality of life of elderly people with total hip arthroplasty. A descriptive 
study. Sao Paulo Med J, v. 133, n. 4, p. 290-297, 2015. 

SCHIPHOF, D.; VAN DER DRIEST, J. J.; RUNHAAR, J.. Osteoarthritis year in review 
2017: rehabilitation and outcomes. Osteoarthritis Cartilage, v. 26, n. 3, p. 326-340, 2018. 

SEN, R.; HURLEY, J. A.. Osteoarthritis. StatPearls Publishing, 2019. Disponível em: 
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482326>. Acesso em: 08 jul. 2019. 

WAGECK, B. et al.. Kinesio Taping does not improve the symptoms or function of older 
people with knee osteoarthritis: a randomised trial. J Physiother, v. 62, n.3, p. 153-158, 
2016. 

 

Anexos 

 

 

Tabela 1. Valores de média e desvio padrão (± DP) das variáveis analisadas na linha de 
base. 

 
 

Tabela 2. Média e desvio padrão (± DP) da variável força muscular do quadríceps nos 
três tempos de avaliação. 

 
 

Tabela 3. Média e desvio padrão (± DP) da variável função física (WOMAC), de acordo 
com cada grupo, nos momentos T0 e T2. 

 
 

Tabela 4. Diferença entre os grupos para a variável força muscular do quadríceps nos 
momentos T1 e T2. 

 
 

Tabela 5. Comparação entre grupos para a variável função física (WOMAC) no 
momento T2. 
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TÍTULO: Influência da Dor na recuperação sensoriomotor e funcional após o Acidente 

Vascular Cerebral 

Resumo 

Introdução: Os pacientes pós AVC, apresentam comprometimentos motores e não 
motores que interferem na sua funcionalidade. A dor é considerada um dos sintomas 
mais prevalentes, estando presente na fase aguda e crônica. Objetivo: Determinar a 
influência da Dor na recuperação sensoriomotor e funcional em indivíduos pós Acidente 
Vascular Cerebral. Métodos: Caracteriza-se como um estudo transversal, com 22 
participantes pós-AVC na fase crônica, com idade igual ou superior a 18 anos que 
vieram a frequentar um serviço de fisioterapia. Os instrumentos utilizados foram os 
seguintes: Mini Exame do Estado Mental (MEEN), Medida de Independência Funcional 
(MIF), Avaliação Fugl Meyer (FM), Avaliação sensorial de Nottingham (ASN) e 
Questionário de Dor de McGill (MPQ). Resultados: A prevalência de dor encontrada no 
estudo foi de 36%, não havendo correlação do MPQ com os demais instrumentos 
clínicos utilizados, e seus domínios. Da amostra de 22 indivíduos, dois deles estavam 
no estágio agudo pós-AVC (< 6meses), onde um apresentava dor. O local onde houve 
maior prevalência de dor entre os participantes, foi na região lombar. Conclusão: 
Encontramos uma maior prevalência de dor nos indivíduos pós-AVC crônico, sendo 
necessário novos estudos acerca do assunto para que haja desenvolvimento de 
estratégias eficazes para o tratamento desses pacientes 
 

Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral, Dor, Recuperação 

TITLE: Influence of Pain on Sensory and Functional Recovery after Cerebral Vascular 

Accident 

Abstract 

Introduction: Post stroke patients present motor and non-motor impairments that 
interfere with its functionality. Pain is considered one of the most prevalent symptoms, 
being present in the acute and chronic phase. Objective: To determine the influence of 
pain on sensorimotor and functional recovery in individuals after stroke. Methods: This 
is a cross-sectional study with 22 post-stroke participants in the chronic phase, aged 18 
years or older, who came to attend a physiotherapy service. The instruments used were 
as follows: Mini Mental State Examination (MEEN), Functional Independence Measure 
(FIM), Fugl Meyer Assessment (FM), Nottingham Sensory Assessment (ASN) and 
McGill Pain Questionnaire (MPQ). Results: The prevalence of pain found in the study 
was 36%, with no correlation between the MPQ and the other clinical instruments used 
and their domains. From the sample of 22 individuals, two of them were in the acute 
post-stroke stage (<6 months), where one presented pain. The place where there was a 
higher prevalence of pain among participants was in the lumbar region. Conclusion: We 
found a higher prevalence of pain in individuals after chronic stroke, requiring further 
studies on the subject to develop effective strategies for treating these patients. 
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Introdução 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma doença que acomete cerca de 16,9 milhões 
de pessoas em todo no mundo (1), sendo considerada uma doença altamente 
incapacitante (2). Define-se Acidente Vascular Cerebral (AVC) como uma diminuição 
parcial ou total do fluxo sanguíneo para o cérebro, resultando em lesão celular e danos 
às funções neurológicas, sendo considerado uma das principais causas de 
morbimortalidades no mundo (3). A classificação do AVC divide-se em dois tipos, o 
isquêmico e o hemorrágico. O AVC isquêmico representa 85% dos casos e é decorrente 
de obstrução ou redução repentina do fluxo sanguíneo de um vaso cerebral gerando 
falta de circulação na região afetada, enquanto que o AVC hemorrágico é causado por 
uma ruptura vascular espontânea, que leva ao extravasamento de sangue para o interior 
do cérebro, para o sistema ventricular e/ou espaço subaracnóideo(4). Os 
comprometimentos pós-AVC variam de acordo com o local da lesão, bem como sua 
extensão de acometimento (5). Nos últimos anos o AVC tem apresentado crescimento 
significativo no número de casos, necessitando de uma atenção maior em relação a 
prevenção desse distúrbio neurológico, assim como novos métodos de reabilitação. 
Estas medidas preventivas e paliativas se fazem necessárias, já que é urgente a 
redução de novos casos, a melhora na qualidade de vida e a diminuição dos gastos 
públicos e pessoais. Sabe-se que os pacientes pós AVC, apresentam 
comprometimentos motores e não motores que interferem na sua funcionalidade(6,7). 
Tendo em vista isso, é de extrema importância um enfoque nas questões relacionadas 
ao psíquico e qualidade de vida dos pacientes, como ocorre no caso da dor sentida na 
fase pós-AVC. Torna-se necessário esse conhecimento mais amplo sobre a dor, pois 
em alguns programas de reabilitação há um ênfase maior nas demandas físicas 
(motoras ou cognitivas), deixando em segundo plano questões relacionadas com o 
estado psíquico do paciente, onde muitos relatam dor incapacitante ou incomoda 
durante a realização de técnicas. A dor é considerada um sintoma presente na fase pós 
AVC, onde a prevalência relatada de dor crônica nestes indivíduos varia de 11 a 53 %, 
sendo a dor nos pacientes hemiplégicos, geralmente de origem talâmica (dor 
neuropática), em consequente da lesão das vias somatossensoriais do sistema nervoso 
central, a dor no ombro hemiplégico, a dor músculo esquelética e a cefaleia (8). Desta 
forma, o objetivo deste estudo foi determinar a influência da Dor na recuperação 
sensoriomotora e funcional em indivíduos pós Acidente Vascular Cerebral. 
 
Metodologia 

 
Caracteriza-se como um estudo transversal que seguiu as recomendações do 
STrengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology STROBE(9) e 
foi realizado no Ambulatório de Fisioterapia da Clínica Integrada da Faculdade de 
Ciências da Saúde do Trairi - Facisa/UFRN, situada na cidade de Santa Cruz- RN. A 
amostra do estudo foi composta por indivíduos pós-AVC residentes na cidade de Santa 
Cruz/RN ou em cidades vizinhas, que tinham sido atendidos e/ou faziam atendimento 
no serviço de fisioterapia. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
(Parecer n°2.622.853. CAAE: 84951418.8.0000.5568). Como critérios de inclusão para 
participação da pesquisa, foram considerados elegíveis pessoas com diagnóstico clínico 
de AVC, com idade igual ou superior a 18 anos. Os participantes excluídos foram 
aqueles que tinham realizado algum procedimento cirúrgico ortopédico, ou que 
apresentassem afasia, disartria e comprometimento cognitivo verificado pelo Mini-
Exame do Estado Mental (pontuação menor que 13 pontos para analfabetos, 18 pontos 
para 1 a 7 anos de escolaridade e 26 pontos a partir de 8 anos de escolaridade) (10). A 
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fase de coleta de dados ocorreu em três etapas distintas: inicialmente realizou-se uma 
triagem dos pacientes a partir dos registros do serviço, selecionando os indivíduos que 
se encaixem no critérios de inclusão. Em seguida, foi realizado o contato telefônico com 
os indivíduos e posteriormente foram realizadas as avaliações. Cada participante 
passou por uma avaliação individual, realizada por um pesquisador treinado, durante 
um único dia por cerca de 60 minutos. Em relação a coleta dos dados sócio-
demográficos foi utilizada uma ficha de avaliação pré-estruturada, na qual havia 
informações sobre nome, idade, endereço, telefone, antecedentes patológicos e 
pessoais, diagnóstico clínico e fisioterapêutico, medicamentos, dosagens e frequência 
de uso, tempo de descoberta da doença e exames complementares. Além da ficha, 
outros instrumentos clínicos foram utilizados na pesquisa, sendo eles descritos a seguir: 
Para avaliação da capacidade cognitiva dos indivíduos utilizou-se o Mini Exame do 
Estado Mental, que dispõe de um escore entre 0 (zero) e 30 (trinta) pontos, 
apresentando uma pontuação diferente para indivíduos não alfabetizados. Quando o 
escore final é 30, representa função cognitiva preservada(11). Medida de Independência 
Funcional (MIF) foi utilizada para verificar o desempenho do indivíduo durante a 
realização de um conjunto com 18 tarefas, relacionadas as subescalas de autocuidados, 
controle esficteriano, transferências, locomoção, comunicação e cognição social. Cada 
item avaliado pode ser classificado em uma escala de graus de dependência que possui 
sete níveis, na qual o valor zero representa dependência total e o valor sete represente 
a realização normal da tarefa de maneira independente (12). Avaliação Fugl Meyer (FM) 
(domínio motor) avalia o nível de comprometimento motor da extremidade superior e 
inferior. A pontuação motora total é igual a 100 (função motora normal), refletindo à 
soma dos pontos da extremidade superior (66 itens) e inferior (34 itens). A pontuação 
de cada item, é classificada em três níveis, onde zero indica “sem desempenho”, um 
“desempenho parcial” e dois “desempenho completo” (13). Avaliação sensorial de 
Nottingham (ASN) avalia a extremidade superior pós-AVE, nas posições supina e 
sentada, nas seguintes modalidades sensoriais: sensação tátil (pressão, toque leve, 
sensibilidade térmica, dolorosa e toque simultâneo bilateral), propriocepção consciente, 
estereognosia e discriminação entre dois pontos (14). Para avaliação da dor, utilizou-se 
o Questionário de Dor de McGill (MPQ) que possibilita o registro da localização da dor, 
intensidade e seu comporta-mento através de três dimensões: sensitiva, afetiva, 
avaliativa e miscelânea(8). O questionário foi elaborado em 1975 por Melzack, na 
Universidade McGill, em Montreal, Canadá, tendo como objetivo principal fornecer 
medidas qualitativas de dor que possam ser analisadas estatisticamente(15,16). Este 
instrumento é dividido em sub-grupos, onde os números de 1 a 10 representam 
respostas sensitivas à experiência dolorosa como, por exemplo, tração, calor, torção, 
den-tre outros; os descritores dos sub-grupos de 11 a 15 são respostas de caráter 
afetivo, como medo, punição e respostas neurovegetativas; o sub-grupo 16 é avaliativo, 
realizando avaliação da experiência global e os de 17 a 20 são mis-celânea(17). Os 
dados coletados foram armazenados e analisados por meio do programa BioEstat 5.3. 
Foi aplicado o teste de Shapiro-Wilk para analisar a normalidade dos resultados e a 
análise descritiva com o objetivo de caracterizar a amostra. Foi realizada uma análise 
descritiva descritiva dos dados, demonstrando as características amostrais de sexo, 
idade, tempo de lesão, prevalência da dor, tipo de acidente vascular cerebral, hemicorpo 
afetado, Mini Exame do Estado Mental (MEEN), Medida de Independência Funcional 
(MIF), Avaliação Fugl Meyer (FM), Avaliação sensorial de Nottingham (ASN) e 
Questionário de Dor de McGill (MPQ). O teste de Spearman foi realizado para avaliar a 
associação entre as variáveis mensuradas. O coeficiente de correlação foi interpretado, 
de acordo com Munro (2004)(18), que adotou como valores entre 0,00-0,25 pequena ou 
nenhuma correlação, 0,26 a 0,49 baixa correlação, 0,50 a 0,69 correlação moderada, 
0,70-0,89 alta correlação, 0,90-1,00 correlação muito alta. Foi adotado como nível de 
significância p < 0.05. 
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Resultados e Discussões 

 
Inicialmente 39 pessoas foram elegíveis para participar do estudo, contudo após a 
aplicação dos critérios de inclusão e exclusão restaram 22 pessoas aptas a 
participarem. Dentre os participantes que foram excluídos, dois desistiram, um 
apresentou-se acamado, três tiveram número para contato inexistente, um faleceu, seis 
não conseguimos contato, dois apresentaram-se afásicos, um relatou problemas no 
transporte e um obteve menos de 13 pontos no MEEM. Vinte e dois indivíduos 
participaram da amostra, tendo como idade média de 62.90±12.66 anos. Dentre estes 
participantes, a prevalência do AVC isquêmico apresentou-se maior, representando 
68% dos casos, enquanto o hemorrágico apresentou prevalência de 32%. Além disso, 
os homens acometidos por AVC representaram 55%. lado esquerdo foi acometido em 
55% dos casos. Os dados obtidos sobre o tempo de lesão dos participantes foram 
divididos em duas categorias: agudo e crônico. Desta forma, de uma amostra com 22 
pacientes, 2 deles foram classificados no estágio Agudo pós-AVC, apresentando uma 
média de 5±2.82 tempo de lesão e compondo 10% da amostra. Já os participantes 
classificados no estágio crônico pós-AVC, totalizando 20 pacientes, apresentaram uma 
média de 51,7±42,7 tempo de lesão, representando 90% dos participantes. Em relação 
aos instrumentos, os dados foram analisados destacando a mediana e o 1°Q/3°Q. 
Sendo assim, os valores encontrados para MEEM foram de 21.50 (18.25/24.00), 
enquanto que para MIF total encontrou-se os valores de 197.00 (130.25/218.00). Além 
disso podemos também observar os dados da MIF de membro superior, que 
corresponde a 54.50 (16.00/60.50) e da MIF de membro inferior, onde encontramos os 
valores de 28.00 (17.00/34.00). Já em relação aos valores de mediana e 1°Q/3°Q 
relacionados a Avaliação sensorial de Nottingham, encontrou-se que para o domínio de 
sensibilidade no hemicorpo não afetado os valores foram de 90.00 (90.00/90.00) e no 
hemicorpo afetado apresentou os valores de 108.00 (108.00/108.00), assim como 
podemos observar os dados referentes a propriocepção, que foram de 21.00 
(18.00/21.00), esteriognosia com valores de 17.50 (12.00/20.75) e discriminação entre 
dois pontos que demonstrou 1.500 (1.000/2.000). Segundo os dados obtidos por meio 
do Questionário de Dor de McGill, dos 22, 14 relataram ausência de dor, representando 
assim 64% da população avaliada no estudo, enquanto que outros 8 participantes 
relataram a presença de dor, compondo 36% da amostra. Dentre esses participantes 
que referiram dor após o acidente vascular cerebral, 38% sentiu dor na região lombar, 
25% relatou dor no ombro, 25% em outros locais do corpo e 12% referiu sentir algum 
tipo de dor nos joelhos. Sendo assim, o local onde houve maior prevalência de dor entre 
os participantes, foi na região lombar. Além disso, sete deles encontram-se na fase 
crônica pós-AVC e apenas um encontra-se na fase aguda. De acordo com os dados 
coletados, os tipos de dores mais frequentes entre os pacientes são 45% do sub-grupo 
sensorial (dor latejante, repentina, formigamento, etc.), outros 45% do sub-grupo afetivo 
(dor cansada, enjoativa, sufocante, etc.) e os demais 10% representam as dores 
relatadas nos sub-grupos avaliativo e de miscelânea. Em relação a Intensidade Atual de 
Dor (IAD), também avaliada pelo questionário de Dor de McGill, encontrou-se que 75% 
dos pacientes que referiram dor, à consideram desconfortante. Todos estes dados 
avaliados na pesquisa, foram utilizados para demonstrar o nível de comprometimento 
sensório motor e funcional dos participantes, além de oferecer informações sobre a 
prevalência de dor e sua localização, mensurada por meio do Questionário de Dor de 
McGill (QDM) Além desses resultados, realizou-se também a correlação entre o 
Questionário de Dor de McGill e os demais instrumentos avaliados na pesquisa, onde o 
teste de correlação de Spearman, não apresentou correlações entre o Questionário de 
Dor de McGill e os demais instrumentos utilizados no estudo, assim como também os p 
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valores encontrados não mostraram significância para o estudo. Atualmente, estudos 
de dor em sobreviventes de acidente vascular cerebral estão concentrando-se com 
frequência em uma perspectiva de diagnóstico clínico, como por exemplo, dor pós-AVC 
central (CPSP), dor no ombro ou outros tipos específicos de dor relatadas pelos 
pacientes (19,20). A dor em pacientes pós-AVC é de natureza complexa e em alguns 
casos, torna-se difícil determinar se a dor está realmente relacionada ao AVC ou não, 
isso porque, mesmo com o início da dor antes do acidente vascular cerebral, a 
intensidade da mesma pode sofrer modificações (21). O constante relato de dor pós-
AVC varia consideravelmente entre 11% e 54% dos casos, dependendo de como a dor 
é mensurada, tempo pós-AVC e características da população, isso pode ser justificado 
devido aos mais variados métodos de seleção de casos e ferramentas de avaliação 
entre os estudos(21,22). O presente estudo observou que a dor tornou-se prevalente 
em 40% dos participantes da pesquisa. A prevalência de dor relatada pelos participantes 
do estudo pode ter ocorrido devido a sintomatologia dolorosa que apresenta diversas 
formas de manifestações, como por exemplo, muscular, articular e sensações 
dolorosas, tais como formigamento, dor no ombro, entre outras condições, incluindo 
inchaço nas mãos e dores de cabeça(22). Dentre as localizações mais comuns 
observadas neste estudo, encontram-se a região lombar, ombro e joelho que foram as 
que observou-se dor mais prevalente, contudo a dor ainda é considerada uma 
complicação sub-detectada e sub-notificada no AVC(23). Como limitações durante o 
desenvolvimento do estudo, destaca-se a ausência do cálculo amostral e a quantidade 
de participantes. Além disso, os instrumentos utilizados podem não ter sido suficientes 
para indicar associações entre as variáveis estudadas. No entanto, esses instrumentos 
mostram-se importantes, pois são constantemente utilizados na prática clínica, assim 
como estão presente em diversos estudos científicos como ferramentas de avaliação. 
 

Conclusão 

 
Desta forma, segundo os dados coletados e analisados pelo estudo, observou-se que 
dentre os oito participantes que relataram algum tipo de dor, sete deles encontram-se 
na fase crônica pós-AVC, apresentando maior prevalência de dor, sendo assim 
necessário o desenvolvimento de novos estudos visando compreender essas condições 
e identificar quais fatores contribuem para que haja prevalência desses sintomas 
dolorosos, para que assim possam ser desenvolvidas estratégias de intervenção 
efetivas e adequadas que sejam aplicadas de maneira a proporcionar melhoras na 
reabilitação desses pacientes. 
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Anexos 

 

 

Figura 1. Fluxograma de seleção dos participantes 

 
 

Tabela 1. Características clínicas da amostra. 
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TÍTULO: ANÁLISE DO DESEMPENHO DE PACIENTES COM AVC DURANTE A 

TAREFA DE MARCHA ESTACIONÁRIA EM AMBIENTE VIRTUAL E REAL 

Resumo 

O treinamento com Realidade Virtual (RV) vem sendo utilizado na reabilitação de 
pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC), por gerar interação dinâmica 
indivíduo-tarefa, e pelo ambiente estimular a aprendizagem de habilidades motoras. 
Este estudo teve como objetivo realizar a comparação do desempenho e da cinemática 
de pacientes com AVC durante a marcha estacionária em ambiente virtual e real. Foi 
realizado um estudo do tipo observacional, analítico e transversal, do qual participaram 
10 pacientes, sendo 3 mulheres e 7 homens com AVC, 2 dos pacientes com AVC 
hemorrágico e 8 com AVC isquêmico, além disso, 4 tiveram o lado cerebral esquerdo 
afetado, enquanto 6 tiveram o lado direito. Os participantes realizaram uma avaliação 
inicial e em seguida, foram submetidos à realização da marcha estacionária em 
ambiente virtual e real por meio do jogo Wii Fit Plus para coleta de dados cinemáticos 
do movimento do membro inferior acometido. Estes dados foram analisados por meio 
do software Kinovea 8.20, sendo o desempenho medido pela média das angulações de 
tornozelo, joelho e quadril e da média de passos no 1º, 2º e 3º minutos. Conclui-se então 
que o padrão de marcha estacionária dos pacientes com AVC é o mesmo em ambiente 
real e no virtual, quanto aos movimentos de flexão e extensão das articulações do 
membro inferior parético. Além disso, a quantidade de passos (repetições) é maior no 
ambiente virtual em detrimento do real no terceiro e último minuto da atividade. 
 
Palavras-chave: Realidade Virtual. Acidente Vascular Cerebral. Marcha estacionária. 

TITLE: PERFORMANCE ANALYSIS OF PATIENTS WITH STROKE DURING THE 

STATIONARY GEAR TASK IN A VIRTUAL AND REAL ENVIRONMENT 

Abstract 

Virtual Reality (VR) training has been used in the rehabilitation of stroke patients, as it 
generates dynamic individual-task interaction and the environment stimulates the 
learning of motor skills. This study aimed to compare the performance and kinematics of 
stroke patients during stationary gait in virtual and real environment. An observational, 
analytical and cross-sectional study was conducted in which 10 patients participated, 
being 3 women and 7 men with stroke, 2 of patients with hemorrhagic stroke and 8 with 
ischemic stroke. In addition, 4 had their left brain affected, while 6 had the right side. 
Participants underwent an initial assessment and then underwent stationary gait in a 
virtual and real environment using the Wii Fit Plus game to collect kinematic data on the 
movement of the affected lower limb. These data were analyzed using Kinovea 8.20 
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software, and performance was measured by the average ankle, knee and hip angles 
and the average steps at 1, 2 and 3 minutes. It is concluded that the steady gait pattern 
of stroke patients is the same in the real and virtual environment, regarding the flexion 
and extension movements of the paretic lower limb joints. In addition, the number of 
steps (repetitions) is greater in the virtual environment over the real in the third and last 
minute of the activity. 
 
Keywords: Virtual reality. Stroke. Stationary gait. 

Introdução 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é definido como o surgimento agudo de um 
comprometimento da função cerebral, com duração maior do que 24 horas, resultante 
de uma insuficiência de suprimento sanguíneo cerebral, a qual interrompe o 
fornecimento de oxigênio e nutrientes, causando danos ao tecido cerebral (RAFFI; 
HILLIS, 2006). Essa patologia vem sendo considerada um importante problema de 
saúde pública no mundo, e é a causa principal de mortalidade no Brasil (CANEDA et al., 
2006, LOTUFO; BENSENOR, 2009), que também apresenta o mais alto índice de morte 
da América Latina, sendo assim considerada uma doença ainda muito negligenciada no 
país, devido as poucas ações e o baixo orçamento na prevenção e tratamento desta 
doença (LOTUFO, 2005, JOHNSTON; MENDIS; MATHERS, 2009, Goulart et al., 2010). 
O AVC é a principal causa de incapacidade a longo prazo entre os adultos, com até 50% 
dos sobreviventes apresentando déficits sensório-motores residuais (METROT et al., 
2013). Sendo assim, os pacientes apresentam dificuldade para as atividades de 
alcance, preensão e manipulação de objetos, além das atividades de transferências, 
subir e descer escadas ou sentar-se e levantar-se. A reabilitação da marcha envolve a 
aquisição de padrões mais funcionais e o aumento da velocidade da caminhada (HSU; 
TANG, JAN, 2003). De fato, os programas de reabilitação parecem ser efetivos na 
melhora da qualidade da marcha; porém, apenas uma pequena proporção de pacientes 
adquire habilidade suficiente para deambular de forma segura e eficaz na comunidade 
(YANG et al., 2005, 2007). Atualmente, estão disponíveis diversas abordagens para o 
tratamento da marcha hemiparética, dentre elas novas estratégias que objetivam o 
desenvolvimento de habilidades motoras, melhorando a plasticidade dependente da 
experiência, incluindo atividades usando robótica e tecnologia de Realidade Virtual (RV) 
(SAPOSNIK; LEVIN, 2011, YANG et al., 2007). Nos últimos 10 anos, houve um 
significativo aumento do uso de sistemas de RV na recuperação do membro inferior 
acometido após o AVC, com resultados positivos não apenas na marcha, mas também 
em outras variáveis como o equilíbrio (LUQUE-MORENO et al., 2015). A RV é uma 
simulação do ambiente do mundo real que é gerado através de software de computador 
e experimentado pelo usuário através de uma interface homem-máquina 
(BAUMEISTER et al., 2010), proporcionando aos usuários a repetição intensiva de 
tarefas complexas direcionadas por estímulos visuais e auditivos, criando uma interação 
dinâmica indivíduo-tarefa, ambiente motivador e feedback imediato sobre o 
desempenho e os resultados, estimulando a aprendizagem de habilidades motoras e o 
controle motor de comportamentos complexos, além de aumentar a adesão dos 
pacientes ao tratamento (LAVER et al., 2015). O treinamento em ambiente virtual é 
baseado no pressuposto de que o conhecimento ou habilidades adquiridas em um 
mundo virtual serão transferidas para o mundo real. Para que a habilidade do treino de 
uma atividade seja transferida para outra atividade, necessita-se que ambas tenham 
componentes semelhantes, no que diz respeito ao objetivo e padrão de movimento 
(TANI et al., 2010). Contudo, o uso da RV como uma ferramenta para a reabilitação 
levanta uma questão sobre a fidelidade dos movimentos executados em um ambiente 
real e um ambiente virtual (WALLET et al., 2009). A comparação entre o ambiente real 
e virtual, envolvendo o conceito de fidelidade da ação é bem descrita para membros 
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superiores, porém não é descrita em pacientes com AVC e poucas vezes descrita 
quanto a atividades de membros inferiores. Sendo assim, este estudo propõe-se a 
investigar a fidelidade da ação da habilidade de marcha estacionária em pacientes com 
AVC, comparando o desempenho na atividade, a cinemática do movimento do membro 
inferior acometido em ambiente virtual e real. 
 

Metodologia 

 
O presente trabalho encontra-se vinculado ao plano de trabalho “Atividade cortical de 
pacientes com AVC durante a tarefa de marcha estacionária em ambiente virtual e real”. 
Foi realizado um estudo do tipo observacional, analítico e transversal. O estudo realizou-
se na clínica escola de Fisioterapia da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi. A 
população do estudo foi constituída de pacientes com diagnóstico de AVC residentes 
na cidade de Santa Cruz – RN. Foram selecionados para o estudo 10 pacientes, sendo 
3 mulheres e 7 homens, que possuíam diagnóstico de primeiro episódio de AVC 
comprovado por exame de imagem, lesão cerebral unilateral e tempo de lesão a partir 
de 6 meses. Ademais, quanto ao AVC, 2 dos pacientes selecionados tinham AVC 
hemorrágico e 8 pacientes tinham AVC isquêmico, além disso, 4 dos pacientes tiveram 
o lado cerebral esquerdo afetado, enquanto 6 tiveram o lado direito afetado. Os 
pacientes não podiam possuir deficiência auditiva e visual primária não corrigidas, nem 
déficit cognitivo verificado por meio dos pontos de corte estabelecidos por Brucki et al. 
(2003) para o MEEM. Além disso, os indivíduos deviam realizar deambulação funcional, 
com ou sem auxílio pessoal ou técnico, classificada nos níveis 3, 4 ou 5 da Categoria 
de Deambulação Funcional (Functional Ambulatory Category – FAC) (MEHRHOLZ et 
al., 2007). Foi observado que, durante a avaliação, os participantes não apresentaram 
sintomas de mal-estar, cansaço excessivo ou dor. O presente estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi sob parecer 
1.978.573/2017. Foram respeitados os aspectos éticos da Resolução no 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde, a participação dos sujeitos na pesquisa foi de caráter 
voluntário, sem fins lucrativos. Após serem explicados os objetivos e procedimentos da 
pesquisa os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 
TCLE, concordando com a participação no estudo. Assinaram também o termo de 
autorização de uso de imagem e o termo de autorização de gravação de voz, visto que 
o estudo envolveu a gravação de vídeos. Os dados demográficos, antropométricos e 
clínicos foram coletados por meio de uma ficha de avaliação. A avaliação do estado 
cognitivo do paciente foi realizada por meio do Mini Exame do Estado Mental (MEEM), 
protocolo que vem sendo largamente utilizado em estudos, pesquisa e prática clínica 
(BRUCKI et al., 2003, FOLSTEIN; FOLSTEIN; MCHUGH, 1975). A avaliação motora 
dos pacientes foi realizada por meio da aplicação da Escala de Fugl-Meyer. Esta escala 
é amplamente utilizada na prática clínica para mensuração quantitativa da capacidade 
sensório-motora de pacientes neurológicos (FUGL-MEYER et al., 1975). A Escala de 
Equilíbrio de Berg (EEB) por sua vez, foi utilizada para avaliar o equilíbrio estático e 
dinâmico dos pacientes. O dispositivo de RV utilizado foi o Nintendo Wii, o qual permite 
a interação do indivíduo com o ambiente virtual por meio de um controle ou por meio da 
plataforma de equilíbrio. Esse dispositivo foi ligado a uma TV de 52 polegadas. Para a 
avaliação cinemática foi utilizado o software Kinovea, na versão 8.20. Consiste em um 
sistema de avaliação cinemática bidimensional, o qual pode analisar dados que 
envolvem tempo, posição e variáveis como angulação, velocidade e aceleração do 
movimento (BLANCO-ORTEGA; GUZMAN; 2013). A gravação do vídeo foi feita por 
meio de uma câmera Sony Cyber-shot DSC-W560. Os participantes que atenderam aos 
critérios de elegibilidade e assinaram o TCLE foram submetidos a uma avaliação inicial 
demográfica, antropométrica e clínica, sendo que os indivíduos saudáveis preencheram 
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apenas os dois primeiros tópicos e fizeram também a avaliação por meio do MEEM. Os 
pacientes também foram submetidos à avaliação por meio da Fugl-Meyer e EEB. Após 
essa avaliação inicial, que serviu para caracterização da amostra, foi realizada a 
cinemetria por meio do Kinovea. Foi feita a análise dos movimentos de membro inferior 
acometido dos pacientes no plano sagital (flexão e extensão). Para essa análise foram 
colocados adesivos coloridos na parte lateral da cabeça do quinto metatarso, no maléolo 
lateral, na linha articular do joelho e no trocânter maior do fêmur. A câmera ficou 
posicionada na lateral analisada do paciente a uma distância de 4 metros dele apoiada 
em um tripé ajustado em 1 m de altura. A marcha estacionária em ambiente virtual foi 
realizada com o indivíduo a 2,5 metros da televisão e por meio do jogo Wii Fit Plus, na 
modalidade corrida. O jogador ficou com o controle do Wii fixado no tronco por meio de 
uma faixa elástica, sendo que o movimento do controle no espaço determinou a 
realização do passo pelo avatar. A marcha estacionária em ambiente real foi realizada 
no mesmo local do ambiente virtual, porém, com a televisão desligada. As três 
atividades testadas foram realizadas por 3 minutos, sendo que a medida de 
desempenho no jogo foi dada a partir da média da quantidade de passos do membro 
inferior avaliado no 1º, 2º e 3º minutos, além da média das angulações de tornozelo, 
joelho e quadril, sendo levados em consideração, o menor ângulo e o inicial de cada 
articulação em cada passo. Ao final das avaliações, os pacientes receberam uma 
cartilha de orientações sobre o AVC e com exercícios domiciliares para estimular o 
equilíbrio e melhorar a velocidade e o padrão da marcha. A análise dos dados foi 
realizada através do programa SPSS 20.0 (Statistical Package for the Social Science) 
atribuindo-se o nível de significância de 5% para todos os testes estatísticos. 
Primeiramente, foi feita a análise descritiva das variáveis demográficas e clínicas (sexo, 
tipo do AVC, idade, escolaridade, tempo de lesão e escores das escalas clínicas 
utilizadas), por meio das medidas de tendência central e dispersão. Já o teste de 
Kolmogorov-Smirnov com correção de Shapiro-Wilk foi utilizado para verificar a 
normalidade de distribuição dos dados. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os pacientes tinham uma idade média de 56,30 anos (± 11,65), obtiveram como 
pontuação no MEEM 22,40 (± 5,83), no Fugl-Meyer 165,20 (± 36,40) e na Escala de 
Equilíbrio de Berg 42,90 (± 9,30). A tabela 1 mostra os valores da comparação por meio 
do teste t não pareado das variáveis de desempenho e cinemática da marcha 
estacionária de pacientes com AVC entre os ambientes virtual e real. No que diz respeito 
ao objetivo do estudo, os pacientes não apresentaram alteração quanto os ângulos das 
articulações quando comparados os resultados entre o ambiente real e o virtual. Isto 
demonstra que o padrão de movimento é o mesmo no ambiente real, comparando com 
o virtual. Por conseguinte, acredita-se que se o objetivo de um tratamento for usar um 
ambiente em detrimento do outro, mostra-se indiferente a utilização do ambiente real 
como do ambiente virtual para trabalhar os ângulos das articulações. Ademais, com 
relação ao número de passos, observou-se na tabela 1 que tanto no primeiro quanto no 
segundo minuto não houveram resultados significativos de aumento de número de 
passos de um ambiente para outro, ou seja, os dois ambientes se mostraram 
semelhantes quanto à estimulação aos passos durante a marcha estacionária, sendo 
no primeiro minuto (p=0,057) o e no segundo minuto (p=0,197). Entretanto, no terceiro 
minuto observou-se resultados significativos com relação ao aumento do número de 
passos no ambiente virtual em detrimento do real (p=0,044). Essa diferença significante 
no último minuto da análise, pode ter acontecido devido o ambiente virtual estimular 
mais o paciente no momento em que possivelmente ele está fadigando, isso pode 
aumentar o número de passos no ambiente virtual. De fato, autores já afirmam que a 
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terapia realizada em ambiente virtual pode aumentar a motivação e a quantidade de 
repetições de uma tarefa (LAVER et al, 2015), apesar dos estudos não incluírem a 
quantidade de repetições como desfechos avaliados. 
 
Conclusão 

 
A partir dos resultados do estudo conclui-se que o padrão de marcha estacionária dos 
pacientes com AVC é o mesmo em ambiente real e no virtual, quanto aos movimentos 
de flexão e extensão das articulações do membro inferior parético. Além disso, a 
quantidade de passos (repetições) é maior no ambiente virtual em detrimento do real no 
terceiro e último minuto da atividade. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1. Comparação por meio do teste t não pareado das variáveis de desempenho 
e cinemática da marcha estacionária de pacientes com AVC entre os ambientes virtual 
e real. 
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TÍTULO: O COMPORTAMENTO ALIMENTAR COMO INFLUENCIADOR NO CRAVING 

POR CHOCOLATE 

Resumo 

 

Introdução: A busca emergencial por alimentos específicos é conhecida como craving 
(desejo) alimentar. O chocolate destaca-se dentre os cravings alimentares mais 
conhecidos por causar sensação de bem-estar e prazer. Portanto, objetiva-se 
caracterizar a presença de desejo e culpa habitual ao comer chocolate. Metodologia: 
81 mulheres matriculadas na Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi responderam a 
versão brasileira do Attitudes to Chocolate Questionnaire, desenvolvido por Queiroz de 
Medeiros et al. (2016). Resultados e Discussão: a taxa média das respostas relativas 
ao estado de craving por chocolate foi superior ao estado de culpa ao comer chocolate, 
com exceção de um item. Através da análise dos escores, pode-se afirmar que, das 81 
participantes, 51 habitualmente sentem-se culpadas ao consumir chocolate, pois 
obtiveram valor de escore ≥9,75 mm, valor mínimo de culpa. Em relação ao estado de 
craving 58 participantes se encaixaram no grupo daquelas que possuem fissura por 
chocolate, haja vista que alcançam valor igual ou maior que o escore mínimo, 32,2 mm. 
Conclusão: identifica-se a importância de avaliar o nível de desejo e culpa ao consumir 
chocolate, ou outros tipos de alimentos, durante a prática clínica e realização de estudos 
desse cunho. Com o intuito de ampliar os conhecimentos em nutrição comportamental 
e possibilitar a aplicação de técnicas que considerem os pensamentos indesejados 

como algo que faz parte do processo do comer. 

 
 
Palavras-chave: Chocolate, Ânsia, Comportamento alimentar. 

TITLE: FOOD BEHAVIOR AS AN INFLUENCER IN CHOCOLATE CRAVING 

Abstract 

 

Introduction: The emergency search for specific foods is known as food craving. 
Chocolate stands out among the food cravings best known for causing a sense of well-
being and pleasure. So, the objective is to characterize the presence of craving and 
habitual guilt when eating chocolate. Methodology: 81 women enrolled at Trairi Health 
Sciences College answered the Brazilian version of the Attitudes to Chocolate 
Questionnaire, developed by Queiroz de Medeiros et al. (2016). Results and 
Discussion: The average response rate for chocolate craving was higher than the guilt 
status when eating chocolate, except for one item. Through the analysis of the scores, it 
can be stated that, of the 81 participants, 51 usually feel guilty when consuming 
chocolate, because they obtained a score value of ≥ 9.75 mm, the minimum value of 
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guilt. Regarding the craving state 58 participants fit into the group of those with chocolate 
cleft, since they reach a value equal to or greater than the minimum score, 32.2 mm. 
Conclusion: the importance of assessing the level of desire and guilt when consuming 
chocolate or other types of food during clinical practice and studies of this nature is 
identified. In order to increase the knowledge on behavioral nutrition and enable the 
application of techniques that consider unwanted thoughts as something that is part of 

the eating process. 

 
 
Keywords: Chocolate, Craving, Eating behavior 

Introdução 

O craving (desejo) alimentar é caracterizado pela busca emergencial a um tipo de 
alimento. Para que haja desejo não é preciso sentir fome, dessa forma, essa busca se 
diferencia da fome devido a sua intensidade e especificidade. Esse comportamento 
alimentar pode desencadear sentimentos de culpa e descontrole diante do ato de comer 
(ALMADA e SILVA, 2012). 

Neste sentido, o chocolate destaca-se dentre os cravings alimentares mais conhecidos 
por causar sensação de bem-estar e prazer. Concomitante a isso seu consumo gera 
controvérsias e o chocolate, assim como o ovo foi um dia, é taxado como “bom” ou 
“ruim” para a saúde (CASPERSON, et al.; 2019). 

Há no mercado uma grande variedade de tipos de chocolate, porém os com maior 
concentração de cacau possuem, também, maior disponibilidade de triptofano, 
aminoácido essencial responsável por estimular neurotransmissores relacionados a 
essa melhora do estado de humor. E, por esse motivo, são opções mais saudáveis 
daqueles que não conseguem deixar de consumir a guloseima (BISCAINO; et al., 2016). 

Apesar dessa característica positiva, os chocolates ricos em cacau são mais amargos 
ao paladar de quem não está acostumado a consumi-lo. E, por isso, são menos 
palatáveis em comparação aos demais tipos (NASSER, 2011). 

No entanto, temos outro fator que influência o comer de chocolate: o tipo de experiência 
alimentar. Esta se relaciona ao modo como a ingestão alimentar é feita, ou seja, se 
comemos distraídos, “inconscientes”, não nos dando conta do que e quanto comemos 
(ALVARENGA, et al., 2015). 

Como alternativa, atualmente existem técnicas que trabalham o ato de comer 
conscientemente e, entre elas, temos a Atenção Plena. Esta técnica ajuda a identificar 
a experiência alimentar no momento atual, desejos, fome física e saciedade, 
desconsiderando a designação de um alimento melhor em detrimento do outro 
(WILLIAMS; PENMAN, 2015). 

Logo, é possível que o indivíduo desenvolva um novo olhar, compassivo e livre de 
julgamentos, sobre como se realiza o ato comer e sobre si. Isto, através da aplicação 
de um modo diferente, consciente e atento, de realizar a refeição (ALVARENGA, et al., 
2015). 
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Assim, entende-se o ato de comer como algo que vai além do nutrir o corpo. Por isso, 
estudar a associação da mudança comportamental ao consumir chocolate, 
costumeiramente julgado como bom ou ruim, possibilita a desconstrução desse 
pensamento rígido, o reconhecimento dos sentidos envolvidos nesse ato e a retomada 
de autonomia alimentar. Enfim, objetiva-se caracterizar a população do estudo segundo 
a presença de desejo e culpa habitual ao comer chocolate. 

 
Metodologia 

 

TIPO, LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA E POPULAÇÃO 

Trata-se de um estudo exploratório e do tipo transversal experimental duplo cego, a ser 
realizado com 81 alunas regularmente matriculadas na Faculdade de Ciências da Saúde 
do Trairí-FACISA na cidade de Santa Cruz/RN. Este estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – FACISA sob 
protocolo número 78880017.2.0000.5568 

AMOSTRA DE ESTUDO 

O tamanho amostral foi determinado considerando uma prevalência máxima de 97% de 
craving alimentar em mulheres (WEINGARTEN; ELSTON, 1991), um erro amostral de 
5% e um intervalo de confiança de 95%. Além disso, levou-se em consideração o 
número de grupos experimentais, sendo: 3 grupos relacionados ao tipo de barras de 
chocolate e 2 grupos relativos à orientação do procedimento de degustação. A 
amostragem foi feita de forma aleatória e por conveniência. 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO/EXCLUSÃO DAS PARTICIPANTES DO ESTUDO 

Foram incluídas na pesquisa estudantes do sexo feminino, regularmente matriculadas 
em qualquer curso de graduação da FACISA, maiores 18 anos, assinar o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. 

PROCEDIMENTOS DE OBTENÇÃO DOS DADOS 

Foi aplicada a versão brasileira do questionário Attitudes to Chocolate Questionnaire 
(ACQ-R11) desenvolvido por Queiroz de Medeiros, et al. (2016) – Anexo 1, que conta 
com um total de 11 afirmativas sobre a relação das participantes com o chocolate, 
descritas no presente estudo do seguinte modo: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, 
A10 e A11 

No ACQ-R11 as entrevistados indicaram o que sentiam e faziam habitualmente a 
respeito do chocolate, sendo um exemplo ''Me sinto culpada depois que como chocolate 
''. Cada afirmativa é seguido por uma Escala Análoga Visual (VAS) de 100 mm. 
Pontuações nas declarações que pertencem a um mesmo fator são somadas e em 
seguida divididas pelo número de afirmativas referentes a esse, divido aqui em culpa e 
craving. 

A coleta dos dados ocorreu em salas da Faculdade de Ciências da Saúde do Tairi. As 
participantes foram agrupadas em, no máximo, 10 mulheres por horário, de acordo com 
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a disponibilidade de dia das mesmas, em horário pré-estabelecido (16 horas e 17 horas), 
todas foram avaliadas no mesmo horário, pois o ciclo circadiano de diversos hormônios 
pode alterar o grau de craving alimentar. Assim segundo o estudo de Almada e Silva 
(2013), o desejo por chocolate apresenta-se elevado durante o final da tarde. 

Em todo o processo de coleta de dados as participantes não puderam se comunicar. As 
mesmas podiam desistir em qualquer parte da coleta de dados, sem nenhuma punição. 

O procedimento de coleta dos dados questionário ACQ-R11, faz parte da triagem que 
servirá de base para a segunda parte do presente estudo. Onde foi realizada o 
preenchimento do questionário Food Cravings Questionnaire–State (QUEIROZ DE 
MEDEIROS, et al., 2016) por aquelas que obtiverem escore >9,75 na escala de culpa e 
>32,20 na escala de craving a partir da avaliação por meio da aplicação da versão 
brasileira do questionário ACQ-R11. 

ANÁLISE DOS DADOS 

Para análise estatística foi elaborado no programa Excel® 2010 um banco de dados 
para tabulação dos dados coletados. Sendo as variáveis analisadas de acordo com sua 
natureza e distribuição, com o objetivo de responder à proposta do trabalho. 

 
Resultados e Discussões 

 

A população do estudo foi composta por pessoas do sexo feminino (n=81). Com idade 
média de 21 anos de idade, tendo idade mínima de 18 anos completos e idade máxima 
de 34 anos. 

De acordo com a análise da escala do questionário ACQ-R11, medida em 0 milímetros 
(“não parece nada comigo”) a 100 milímetros (“parece muito comigo”), a taxa média das 
respostas relativas ao estado de craving por chocolate foi superior ao estado de culpa 
ao comer chocolate, representado nos gráficos (1 e 2) abaixo, com exceção de um item, 
o A5. 

Esse item apresentou valor médio de 16,33%. E diz respeito à afirmação: “Me sinto 
culpada depois que como chocolate”. No geral, comparando aos demais percentuais 
das afirmativas do questionário, esse resultado indica que foi o item que menos parecia 
com as atitudes habituais das entrevistadas ao comer chocolate. 

Quanto ao item de maior valor médio dentre as afirmativas, apenas, sobre a média de 
culpa, temos o item “A3” configurando 56,99% representado pela seguinte afirmativa: 
“Frequentemente me sinto mal depois de comer chocolate”. Isso possivelmente indica 
a associação de sentimentos negativos ao comer chocolate. Os motivos que a fazem 
se sentir mal não foram investigados pela pesquisa. 

Ainda sobre o nível de culpa, através da análise dos escores, pode-se afirmar que, das 
81 participantes, 51 habitualmente sentem-se culpadas ao consumir chocolate. Pois 
obtiveram valor de escore ≥9,75 mm , valor mínimo de culpa. 
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No que concerne à avaliação do estado de craving, afirmativa “A11” obteve valor médio 
de 65,7 %, demonstrado no gráfico 1. O item estava descrito da seguinte maneira: 
“Gosto de me fazer um agrado com chocolate”. Demonstrando o grau de importância 
emocional dada ao chocolate, o tendo como “prêmio”, no entanto, provavelmente 
acompanhado de culpa e julgamento (RICHARD, et al.; 2017). 

Segundo Queiroz de Medeiros, et al., 2016, temos que o nível mínimo de craving 
encontra-se no escore ≥32,2 mm. Nesse caso, 58 participantes se encaixaram no grupo 
daquelas que possuem fissura por chocolate, haja vista que alcançam valor igual ou 
maior que o escore mínimo. Abaixo, o gráfico 4 evidencia o nível de desejo por 
chocolate, assim, temos a participante 33 exibindo o maior escore de desejo dessa 

pesquisa. 

Igualmente ao estudo de Van Gucht et al. (2014), apesar de não haver consenso, a 
presente pesquisa identifica que o cessar de pensamentos de julgamento e culpa 
relacionado aos alimentos não vai promover benefícios em longo prazo. No entanto, 
contribui para o aparecimento de sinais de ansiedade e alterações no humor (QUEIROZ 
DE MEDEIROS, et al., 2016). 

Um método possivelmente eficaz para esses casos seria a aplicação clínica de técnicas 
de atenção plena, visando promover aceitação desses pensamentos indesejados para 
o processo alimentar. Considerando não apenas os aspectos nutricionais do comer, mas 
os aspectos emocionais e sensoriais, bem como o fazer-se consciente no momento 
atual (ALVARENGA, et al., 2015). 

 

Conclusão 

 

A principal limitação deste estudo foi a escolha da população, restrito a estudantes 
universitárias, recrutadas por conveniência, o que limita o potencial de generalização 
dos resultados da pesquisa. Porém esses resultados servem como base para estudos 
maiores que possibilitem o pareamento com grupos e outras variáveis. 

Os presentes achados reforçam a ideia que tanto cravers e não-cravers ingerem 
chocolate como item de barganha por ter concluído uma tarefa. Porém o mesmo tem 
seu consumo restrito por ser julgado como “ruim”, associando sentimentos negativos a 
este momento. 

Enfim, identifica-se a importância de avaliar o nível de desejo e culpa ao consumir 
chocolate, ou outros tipos de alimentos, durante a prática clínica e realização de estudos 
desse cunho. Com o intuito de ampliar os conhecimentos em nutrição comportamental 
e possibilitar a aplicação de técnicas que considerem os pensamentos indesejados 

como algo que faz parte do processo do comer. 
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Anexos 

 

 

Gráfico1. Média das respostas do questionário ACQ-r11 referentes ao estado de craving 

 
 

Gráfico2. Média das respostas do questionário ACQ-r11 referentes ao estado de culpa 

 
 

Gráfico 3. Nível de culpa ao comer chocolate (mm) obtido através do questionário ACQ-
R11) 

 
 

Grafico 4. Nível de desejo por chocolate (mm) obtido através do questionário ACQ-R11 
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Anexo 1. Attitudes to Chocolate Questionnaire (ACQ-R11) 
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TÍTULO: Desempenho motor e qualidade de vida pré e pós-submissão a um protocolo 

cinesioterapêutico em pessoas idosas do município de Santa Cruz/RN 

Resumo 

 

Objetivos: investigar a aptidão motora e qualidade de vida dos idosos do município de 
Santa Cruz/RN pré e pós cinesioterapia. Métodos: estudo longitudinal, quantitativo, 
exploratório e descritivo, realizado em 2016 com 38 idosos submetidos a cinesioterapia 
durante seis meses na Clínica Escola de Fisioterapia da UFRN/FACISA, município de 
Santa Cruz/RN. A amostra foi distribuída em três grupos: solo (n=15), piscina (n=8), 
controle (n=15). Utilizaram-se os instrumentos de pesquisa: Mini-Exame do Estado 
Mental (MEEM), questionário sociodemográfico e condições de saúde, Escala Motora 
para a Terceira Idade (EMTI), Medical Outcomes Short-Form Health Survey (SF-36) e 
foi seguido o Protocolo Cinesioterapêutico para avaliação dos idosos. Resultados: Ao 
comparar as médias da Aptidão Motora após a intervenção por grupo de estudo, 
observou-se que, o grupo solo apresentou maiores médias para os domínios 
motricidade fina (p=0,021), esquema corporal (p=0,006), organização espacial 
(p=0,011) e aptidão motora geral (p=0,004) comparado ao grupo controle. Na qualidade 
de vida, ao comparar as médias intragrupos, observou-se que ambos os grupos de 
intervenção apresentaram médias maiores no domínio aspecto geral da saúde (p=0,001 
e p=0,005 para os grupos solo e piscina, respectivamente). Conclusão: nesse estudo 
que o grupo solo e piscina apresentou médias significativamente maiores que o grupo 
controle após a intervenção, assim como na qualidade de vida intragrupos. 

 
 
Palavras-chave: Aptidão Motora. Qualidade de Vida. Idoso. Cinesioterap 

TITLE: Motor performance and quality of life before and after submission to a 

kinesiotherapy protocol in the elderly of county Santa Cruz/RN 

Abstract 

 

Objectives: to investigate the motor aptitude and quality of life of the elderly of Santa 
Cruz/RN before and after kinesiotherapy Méthods: longitudinal, quantitative, exploratory 
and descriptive study, conducted in 2016 with 38 elderly undergoing kinesiotherapy for 
six months at the School of Physiotherapy Clinic of the Federal University of Rio Grande 
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do Norte/FACISA in Santa Cruz/RN. The sample was divided into three groups: soil 
(n=15), pool (n=8), control (n=15). The following research instruments were used: Mini-
Mental State Examination, sociodemographic questionnaire and health conditions, Motor 
Scale for the Third Age, Medical Outcomes Short-Form Health Survey (SF-36), and the 
kinesiotherapeutic protocol was followed to evaluate the elderly. Results: comparing 
motor aptitude averages after intervention by study group, it was observed that the solo 
group had higher mean values for the fine motor (p=0.021), body diagram (p=0.006), 
spatial organization (p=0.011) and overall motor fitness (p=0.004) compared to the 
control group. In the quality of life, when comparing intra-group means, it was observed 
that both intervention groups had higher averages in the general health aspect domain 
(p=0.001 and p=0.005 for the soil and pool groups, respectively). Conclusion: it was 
evidence in this study that the soil and pool group presented significantly higher means 
than the control group after the intervention, as well as the intragroups quality of life. 

 
 
Keywords: Motor Fitness. Quality of Life. Elderly. Kinesiotherapy. 

Introdução 

A transição epidemiológica é uma realidade inquestionável em todo o mundo. Evidencia-
se no Brasil, a partir do período de industrialização e da implantação de políticas 
públicas de saneamento, um declínio da taxa de morbidades por doenças 
infectocontagiosas e ascensão da taxa de distúrbios orgânicos associados ao 
envelhecimento, com ênfase para as doenças crônico-degenerativas. Esse fenômeno é 
caracterizado também pelo aumento da média de idade dos indivíduos e aumento da 
população idosa (LOURENÇO et al, 2019). 

O envelhecimento é um processo natural, multifatorial, inevitável, acompanhado por um 
conjunto de modificações biológicas, psicológicas e sociais (BORGES et al, 2017). 
Diminuindo-se, assim, a capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, 
provocando maior vulnerabilidade (CINTRA et al., 2019). Essas mudanças influenciam 
nos hábitos de vida e nos mecanismos necessários para a qualidade e quantidade das 
ações motoras, que são fundamentais para a autonomia e a execução das atividades 
de vida diária (SANTOS; DUARTE; REZENDE, 2015; LIPOSCKI et al, 2016). 

Este processo conhecido como senescência, representa para muitas pessoas, a 
limitação na execução de tarefas motoras, dentre as inúmeras perdas, a neuromotora é 
a que mais afeta a funcionalidade nesta faixa etária (RIBEIRO et al, 2017). Devido a 
diminuição da velocidade de condução nervosa, provocando interferência na rapidez da 
recepção das informações sensoriais, lentificando a resposta motora (FONSECA, 
2015). 

As capacidades motoras se classificam em dois grupos principais: as capacidades 
motoras condicionantes e as coordenativas. As condicionantes apresentam como fator 
fundamental as características da ação muscular direcionadas a resistência, força, 
velocidade e flexibilidade. Já as capacidades motoras coordenativas têm como 
característica central os processos de controle motor, responsável pela sistematização 

e geração dos movimentos (SILVA; VOLTAN, 2018). 

Estudos apontam que a melhor qualidade de vida na população de adultos está 
relacionada ao desenvolvimento de atividades laborais, provimento de renda e controle 
das finanças atendendo as expectativas pessoais e familiares. No entanto, a população 
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idosa relaciona a melhor qualidade de vida vinculada às relações sociais e afetivas 
cultivadas na comunidade e no âmbito familiar, espiritualidade, visibilidade social, 
atividade produtiva e valorização pessoal (SONATI et al., 2014). Com isso, torna-se 
cada vez mais relevante que a maior longevidade do ser humano seja acompanhada 
por uma melhor qualidade de vida (CAMELO; GIATTI; BARRETO, 2016). 

A cinesioterapia é um método terapêutico bastante eficaz para a prevenção, cura e 
reabilitação de enfermidades, ou seja, na promoção da qualidade de vida. Ela se baseia 
nos conhecimentos de anatomia, fisiologia e biomecânica, gerando diferenciadas 
maneiras de atividade motora, com o intuito de manter ou desenvolver o movimento livre 
para a sua função, na força, na resistência à fadiga, mobilidade, flexibilidade, no 

relaxamento e na coordenação motora (RIVOREDO; MEJIA, 2013). 

Logo, verifica-se a necessidade em avaliar e ampliar os conhecimentos à cerca dos 
parâmetros motores e da qualidade de vida na pessoa idosa, para que intervenções 
possam ser elaboradas e fundamentadas nos problemas evidenciados no processo de 
envelhecimento. Sendo assim, o presente estudo objetiva investigar a aptidão motora e 
qualidade de vida dos idosos do município de Santa Cruz/RN pré e pós cinesioterapia. 

 
Metodologia 

 
Tal pesquisa atendeu às normas éticas exigidas pela Resolução nº 466/2012 do 
Conselho Nacional de Saúde, tendo sido aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) da FACISA/UFRN, parecer: 1.116.417. Cada idoso que aceitou participar da 
pesquisa e se enquadrou nos critérios de inclusão, assinou o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE), após todo esclarecimento acerca da pesquisa. 

Trata-se de um estudo do tipo longitudinal com delineamento quantitativo, exploratório 
e descritivo. As coletas foram realizadas em 2016 com idosos submetidos ao 
atendimento por cinesioterapia na Clínica Escola de Fisioterapia da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte/FACISA no município de Santa Cruz. 

Para serem inseridos na pesquisa foi necessário estabelecer como critérios de inclusão 
faixa etária a partir de 60 anos, de ambos os sexos; não apresentar limitações funcionais 
e/ou sequelas importantes; apresentar condições cognitivas para responder aos 
instrumentos. Já como critérios de exclusão, tem-se a presença de alterações 
sensoriais, mentais e neurológicas que impossibilitassem a realização dos testes 
motores; apresentar infecções cutâneas, incontinência urinária ou fecal que 
contraindicassem a entrada na piscina; a recusa ou desistência em continuar 
participando do estudo. 

Incialmente foram convidados 220 idosos para participarem da pesquisa, no entanto, 
apenas 80 idosos aceitaram participar. Desses, 51 obedeceram aos critérios de 
inclusão, e 13 desistiram ao longo do projeto. Por fim, a amostra foi formada por 38 
pessoas idosas. 

Utilizou-se o programa BioEstat 5.0. para o sorteio aleatório simples de distribuição dos 
participantes em três grupos, sendo eles: (1) grupo com exercícios realizados em solo 
(n=15), (2) grupo com exercícios realizados na piscina (n=8) e (3) grupo controle (n=15), 
que não realizou nenhum exercício. 
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Foram aplicados os instrumentos: 

Mini-Exame do Estado Mental (MEEM): instrumento que avalia o estado cognitivo, com 
pontuação entre 0 e 30. De 30 a 26 pontos (funções cognitivas preservadas); 26 a 24 
pontos (alteração não sugestiva de déficit) e 23 pontos ou menos (sugestivo de déficit 
cognitivo). Teve como ponto de corte para os níveis educacionais os seguintes valores: 
18 (analfabeto), 21 (educação elementar) e 24 (educação média ou superior). Idosos 
com baixa pontuação foram excluídos.Questionário sociodemográfico: para 
caracterização geral dos idosos a partir dos dados sociodemográficos e condições de 
saúde, contendo questões como idade, sexo, estado civil, escolaridade, renda, 
comorbidades, auto percepção da saúde, MEEM; Escala Motora para a Terceira Idade 
(EMTI): avalia a aptidão motora, em áreas específicas da motricidade humana: 
motricidade fina, motricidade global, equilíbrio, esquema corporal, organização espacial 
e organização temporal (NETO; SAKAE; POETA, 2011). Cada teste apresenta graus de 
dificuldade distintos entre si que aumenta em ordem progressiva. Os resultados das 
pontuações são classificados em níveis, da seguinte maneira: muito superior (130 ou 
mais), superior (120-129), normal alto (110-119), normal médio (90-109), normal baixo 
(80-89), inferior (70-79) e muito inferior (<70);Medical Outcomes Short-Form Health 
Survey (SF-36): avalia a qualidade de vida. É composto por 36 itens, agrupados em 8 
domínios de saúde: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, 
vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental. Seu escore varia de 
0 a 100, quanto maior a pontuação, melhor a qualidade de vida (PICCIN et al., 2016); 
Protocolo cinesioterapêutico sistematizado: ocorreu por um período de seis meses, 
duas vezes por semana, com duração de uma hora, avaliando os idosos individualmente 
antes e após a aplicação do protocolo de intervenção. Obedeceu as seguintes etapas: 
(1) aferição dos sinais vitais no início e ao final da intervenção (Pressão Arterial 
Sistêmica - PA, Frequência Cardíaca - FC), Saturação de oxigênio - Sp02, (2) 
alongamento dos flexores laterais da coluna cervical, flexores e extensores do cotovelo, 
flexores laterais de tronco, flexores e extensores do quadril com sustentação de 30 
segundos (5 minutos), (3) treino aeróbico através de caminhada com marcha frontal e 
lateral por 20 minutos, exercício resistido para membros superiores (deltoide anterior, 
médio e posterior, bíceps, tríceps) e para membros inferiores (abdutores, flexores e 
extensores de quadril e joelho, panturrilha) (20 minutos), (4) treino de equilíbrio e 
propriocepção por meio de caminhada frontal e retrógrada sob colchonetes, marcha em 
linha reta com um pé na frente do outro, ortostatismo com apoio unipodal tocando alguns 

pontos com a ponta do pé (15 minutos). 

Os dados foram analisados pelo programa estatístico Statistical Package for the Social 
Science (SPSS) versão 20.0. As análises descritivas das variáveis de estudo foram 
feitas mediante a distribuição de frequência absoluta e relativa para as variáveis 
categóricas e medidas de tendência central (média, mediana e moda) e de dispersão 
(desvio-padrão e amplitude), para as variáveis contínuas. A normalidade dos dados foi 
analisada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. As variáveis categóricas entre os grupos 
foram analisadas pelo teste Qui-quadrado. Para testar a diferença entre as médias das 
variáveis quantitativas pré e pós-intervenção cinesioterapêutica foi utilizado o teste t de 
Student pareado. Para comparação de médias pré ou pós-intervenção entre os grupos 
de estudo foi utilizado o teste t para amostras independentes. Será considerado nível 
de significância de 5% (α=0,05) e intervalos de confiança de 95% para todas as análises. 

 

Resultados e Discussões 
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Considerando os três grupos, solo, piscina e o controle, os 38 idosos participantes 
revelaram uma média de 68 anos de idade, sendo a maioria deles do sexo feminino 
(84,2%), com companheiro (76,3%) e comorbidades (94,7%), e têm uma autopercepção 
de saúde como sendo de “mais ou menos” (63,2%). Quanto à escolaridade, 12 (31,6%) 
apresentaram média escolaridade, 10 (26,3%) baixa escolaridade, 9 (23,7%) tinham alta 
escolaridade e 7 (18,4%) eram analfabetos. A renda (p<0,001), predominante foi de até 
1 salário mínimo 24 (63,2%) e 14 (36,8%) recebiam mais que um salário mínimo. A 
média do MEEM foi de 23,8, equivalente à função cognitiva não sugestiva de déficit 
(tabela 1). 

Demais estudos corroboraram com achados similares, como o de LIPOSCKI et al. 
(2016) realizado com 50 idosos, em que se deu predominância de idosos do sexo 
feminino (56,0%), com alguma comorbidade (84,0%) e renda de 1 salário mínimo. 
Divergindo em relação a média da idade de 84,7 anos, pois a pesquisa envolveu idosos 
a partir de 80 anos, ensino fundamental incompleto (38,0%) e na autopercepção de 
saúde, que metade deles se consideraram entre “ruim” e “regular” (LIPOSCKI et al., 
2016). Já Queiroz et al. (2016) também identificou o sexo feminino representando a 
maioria dos idosos (66,7%) e contendo doenças (92,1%). Além de 55,6% eram 
alfabetizados, com renda proveniente de aposentadorias (87,3%) e auto percepção de 

saúde classificada como “boa” (54,0%). 

Comparando as médias da Aptidão Motora pré e pós-intervenção por grupo de estudo 
(tabela 2), observou-se que os domínios motricidade fina (p=0,021), esquema corporal 
(p=0,006), organização espacial (p=0,011) e a somatória geral da aptidão motora 
(p=0,004) do grupo solo e piscina apresentaram aumento significativo nas médias, 
enquanto que no grupo controle ocorreu decréscimo. Já em outros domínios, os três 
grupos aumentaram a média no segundo momento, sendo em coordenação global o 
aumento maior nos grupos solo e piscina, e em equilíbrio no grupo piscina. 

Avaliando a Escala Motora para a Terceira Idade em um grupo de idosas em nível 
iniciante e outro avançado na prática de dança sênior, detectou-se semelhanças com o 
estudo vigente. Houve progresso em todos os domínios, em especial em motricidade 
final e motricidade global, com significância apenas em esquema corporal. Apesar de 
não haver significância entre os grupos da aptidão motora geral, o grupo mais ativo 
denotou uma melhora ainda mais relevante do que aquele menos ativo. O que configura 
dados positivos, tanto por não ocorrer diminuição dos valores, quanto pelo aumento ter 
sido satisfatório (KLEBIS et al., 2015). 

A média geral da aptidão motora de idosos participantes de outro estudo totalizou 73,1. 
Ocorreu diferença estatística significativa entre os praticantes e não-praticantes de 
exercício físico na aptidão motora geral (p=0,039). As médias mais baixas foram nos 
domínios coordenação global, equilíbrio e esquema corporal. (LIPOSCKI et al., 2016). 

Gabriel e Pozzobon (2013), evidenciam que a prática de exercício físico no solo, 
comparado ao na piscina, tem maior impacto sobre o organismo decorrente do aumento 
da liberação de hormônios. Esses hormônios são responsáveis por promover a 
sensação de bem-estar e relaxamento, durante e após o exercício, tais como a 
noradrenalina, a serotonina, β-endorfina, catecolaminas, adrenocorticotrófico e 

dopamina. 

Segundo Dias et al. (2014), que analisou idosos por um ano, aqueles que praticam 
atividades físicas em solo dispõe de maior velocidade de processamento, melhora na 
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memória imediata, menor atrofia do cérebro e melhora na pontuação do MEEM. 
Diferentemente dos longevos que são considerados sedentários. 

Ao avaliar a qualidade de vida (tabela 3), é possível inferir que não há significância 
comparando as médias entre os grupos, mas sim intragrupos. No geral, após a 
intervenção, os grupos solo e piscina obtiveram médias maiores ou um maior aumento 
destas. Como nos domínios aspecto funcional (controle: p=0,040), aspecto físico, 
vitalidade e aspectos emocionais. Em dor no corpo apenas o controle mostrou aumento 
(p=0,031), assim como no aspecto geral de saúde, que apresentou diminuição no solo 
(p=0,001) e piscina (p=0,005). Enquanto que no de função social houve decréscimo nos 
três grupos, principalmente no controle. Em relação ao escore total, os grupos solo 

(p=0,003), piscina (p=0,665) e controle (p=0,801) revelaram aumento da média. 

Em outro estudo utilizando-se o SF-36 para comparar a qualidade de vida de grupos de 
idosos praticantes e outro de não praticantes de atividades físicas, foi constatado que 
todos os oito domínios do instrumento evidenciaram resultados significantes, com 
p≤0,05. Principalmente nos seguintes domínios, bem como nos apanhados da atual 
pesquisa: aspectos emocionais (85,0 vs 11,7), aspectos físicos (83,8 vs 6,3), aspectos 
funcionais (80,0 vs 19,3), saúde mental (76,6 vs 44,6) e vitalidade (49,5 vs 40,8) 
(COSTA et al., 2015). 

Enquanto que Ferretti et al. (2015) mostrou através do instrumento WHOQOL-bref, que 
a qualidade de vida de idosos que realizam atividades no solo obtém melhores 
pontuações no geral, especialmente nos domínios físico, psicológico e social, quando 
comparados aos não são ativos. 

Jorge et al. (2016) implementou um estudo de caso submetendo dois idosos 
diagnosticados com esclerose sistêmica, a 15 sessões de cinesioterapia, duas vezes 
por semana e duração de uma hora em cada sessão. O paciente A, diagnosticado há 
20 anos, e o paciente B, diagnosticado há mais ou menos 7 anos, apresentavam 
desconforto e dificuldade em realizar as atividades de vida diárias. Após a terapêutica, 
o primeiro paciente manteve ou melhorou em 7 dos 8 domínios do SF-36, com melhores 
resultados em vitalidade, estado geral de saúde e dor. E o segundo manteve ou 
melhorou em todos os domínios, sobretudo em aspectos físicos e emocionais, 
capacidade funcional e vitalidade. Ou seja, eles adquiriram grande melhora na qualidade 
de vida (JORGE et al., 2016). 

Dados do IBGE (2013) mostram que em 2060 os idosos brasileiros, pessoas a partir de 
60 anos, representarão um terço da população total. Dessa forma, torna-se necessário 
compreender as condições que afetam a funcionalidade da população geriátrica, já que 
elas podem interferir no bem-estar e gerar prejuízos à saúde. Além de, delongar o 
declínio das funções no envelhecimento, por meio de medidas que estimem uma maior 
longevidade da pessoa idosa acompanhada por uma melhor qualidade de vida 

(ALMEIDA et al., 2017). 

Isso pode ser alcançado com a prática de exercício físico, devido à importância 
perceptível do estado motor na autonomia da pessoa idosa. Em que foi verificado no 
presente estudo e no de Mittelmann (2014), que os exercícios são capazes de manter 
e/ou melhorar a qualidade de vida na senescência. Pois ainda que nessa fase ocorram 
perdas na cognição, a plasticidade neuronal, que é a capacidade do sistema nervoso 
de mudar e se adaptar funcionalmente quando passa por experiências novas, pode 
permanecer ou até mesmo melhorar com o envelhecimento ativo. 
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Conclusão 

 
Partindo do pressuposto que a intervenção fisioterapêutica do estudo se deu por um 
período de seis meses, e dos resultados alcançados, conclui-se que a prática de 
exercícios físicos realizados em solo ou na piscina apresentou efeitos benéficos no 
desempenho motor e qualidade de vida das pessoas idosas, quando comparado aos 
idosos que não os realizaram. Tal fato pode ser observado pelas médias 
significativamente maiores no escore total da EMTI e da qualidade de vida (SF-36). 

Assim sendo, é possível inferir a importância da prática de exercícios físicos em 
longevos, como sendo um fator que é capaz de manter ou até melhorar 
consideravelmente a condição motora. Além de melhorar, consequentemente, a 
qualidade de vida dessas pessoas, mesmo que ao passar simultaneamente pelo 
processo natural da senescência. 
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Tabela 1: Caracterização sociodemográfica e condições de saúde de idosos da Clínica 
Escola de Fisioterapia da UFRN/FACISA (n=38), Santa Cruz/RN, 2016. 

 
 

Tabela 2: Comparação das médias da Aptidão Motora antes e após a intervenção por 
grupo de estudo (n=38), Santa Cruz/RN, 2016. 

 
 

Tabela 3: Comparação dos grupos de estudo em relação à qualidade de vida, antes e 
após a intervenção (n=38), Santa Cruz/RN, 2016. 
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TÍTULO: Avaliação do estado nutricional de acadêmicos de cursos da saúde com fatores 

de risco de doenças cardiovasculares na região do Trairí 

Resumo 

 

Introdução: As Doenças cardiovasculares tem causado a morte de milhões de pessoas 
em todo o mundo, com principais fatores de risco o excesso de peso e obesidade. 
Objetivo: Avaliar Perfil nutricional de adolescentes e adultos jovens com fatores de risco 
cardiovascular do município de Santa Cruz-RN. Métodos: Trata-se de um estudo 
quantitativo, do tipo transversal. A população consistiu em 86 indivíduos com idade 
média de 19,0 ± 0,97anos. Avaliou-se os índices antropométricos (IMC, RCE, RCQ, IC), 
exames bioquímicos, dietéticos e pressão arterial sistêmica. Os dados foram analisados 
no programa Statistical Package for the Social Science®, versão 23.0, apresentados em 
percentual, média e desvio padrão. Alem do teste T, correlação de Pearson e o teste de 
associação de Fisher para variáveis categóricas. Resultados: A prevalência maior foi do 
sexo feminino representando 81,4%. A obesidade esteve mais presente nos meninos 
adolescentes do que nas meninas, 33,3% e 13,9% respectivamente, bem como nos 
adultos jovens 28,6% em homens e 11,8% em mulheres. Em ambos os grupos houve 
correlação positiva moderada entre o IMC e a RCE com a PA (p<0,05). Conclusão: Os 
índices antropométricos apresentaram correlação positiva com a elevação da pressão 
arterial, destacando-se o IMC, RCE nos adolescentes e adultos jovens. Houve uma 
maior prevalência no consumo de alimentos ricos em gorduras, no entanto os dados 
bioquímicos não apresentaram alterações. 

 
 
Palavras-chave: Estado Nutricional. Doenças Cardiovasculares. Pressão Arterial. 

TITLE: Assessment of the nutritional status of health course students with cardiovascular 

disease risk factors in the Trairí region 

Abstract 

Introduction: Cardiovascular Diseases have caused the deaths of millions of people 
worldwide, with major risk factors being overweight and obesity. Objective: To evaluate 
the nutritional profile of adolescents and young adults with cardiovascular risk factors in 
Santa Cruz-RN. Methods: This is a quantitative cross-sectional study. The population 
consisted of 86 individuals with a mean age of 19.0 ± 0.97 years. Anthropometric indices 
(BMI, WHtR, WHR, CI), biochemical, dietary and systemic blood pressure were 
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evaluated. Data were analyzed using the Statistical Package for Social Science® 
software, version 23.0, presented as percentage, mean and standard deviation. In 
addition to the T test, Pearson correlation and Fisher's association test for categorical 
variables. Results: The highest prevalence was female, representing 81.4%. Obesity 
was more present in adolescent boys than girls, 33.3% and 13.9% respectively, as well 
as in young adults 28.6% in men and 11.8% in women. In both groups there was a 
moderate positive correlation between BMI and WHtR with BP (p <0.05). Conclusion: 
Anthropometric indices were positively correlated with blood pressure elevation, 
especially BMI, WHtR in adolescents and young adults. There was a higher prevalence 
in the consumption of high fat foods however the biochemical data did not change. 
 
Keywords: Nutritional Status. Cardiovascular Diseases. Arterial Hypertension 

Introdução 

As doenças cardiovasculares (DCV)têm sido cada vez mais frequentes na população 
em todo o mundo. Em consequência ao estilo de vida, por meio de hábitos alimentares 
inadequados e sedentarismo, há o desenvolvimento de diversos fatores de risco como 
o excesso de peso, obesidade, tabagismo e alcoolismo, ainda na adolescência. 1 

A Organização Pan-Americana de Saúde2 revela que 80% das mortes por doenças 
crônicas são decorrentes da exposição a esses fatores, principalmente em países em 
desenvolvimento, com destaque para o público jovem, e que deve ser observado com 
atenção 

Segundo Faria et al3, estudar os fatores de risco cardiovasculares na população jovem, 
incentiva os órgãos competentes a investir na prevenção de tais condições, evitando ou 
até mesmo diminuindo o progresso da DCV e consequentemente reduzindo os índices 
de morte tanto na adolescência como na fase adulta. 

A realização da avaliação dos índices antropométricos tem sido eficaz para identificar o 
risco cardiovascular, além de terem um baixo custo. Entre eles estão o índice de massa 
corporal (IMC), que identifica a gordura geral, a circunferência da cintura (CC), que 
indica a quantidade de gordura localizada na região central do abdome e é avaliada 

junto com a relação cintura-quadril (RCQ) e a relação cintura-altura (RCA).4 

A investigação do perfil lipídico pelo colesterol total (CT) e em frações como (HDL-c) e 
triglicerídeo, assim como o perfil glicêmico, e a verificação da pressão arterial, são 
fundamentais para identificar o risco cardiovascular, uma vez que tais exames 
laboratoriais não são realizados com frequência e passam despercebidos. Um estudo 
feito por Carvalho et al5, mostra a descoberta de importantes fatores de risco 
cardiovascular que estão relacionados com algumas alterações bioquímicas como do 
perfil lipídico, da resistência insulínica e da pressão arterial, tornando imprescindível a 

avaliação desses exames. 

Sabendo disso, estudar a prevalência de fatores de risco na população jovem pode 
promover intervenções e metas de prevenção para o controle e redução, dos riscos das 
doenças cardiovasculares, como também os impactos causados na sociedade e no 
sistema de saúde como um todo. 
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Desse modo, o objetivo do presente estudo foi avaliar Avaliação do estado nutricional 
de acadêmicos de cursos da saúde com fatores de risco de doenças cardiovasculares 

na região do Trairí. 

 
Metodologia 

 

Trata-se de um estudo quantitativo do tipo transversal, realizado na Clínica Escola de 
Nutrição da Faculdade de Ciências e Saúde do Trairi (FACISA)/ Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), situada na cidade de Santa Cruz-RN, Brasil, no período 
de maio de 2018 a abril de 2019.  

Para o cálculo da amostra levou-se em consideração o número de habitantes de Santa 
Cruz, na faixa etária estudada, correspondendo a 7391 pessoas6, a média da 
prevalência de hipertensão com base no estudo ERICA7 e na Pesquisa Nacional de 
Saúde (PNS)8, que se configurou na prevalência aproximada de 15% , um intervalo de 
confiança em 95% e margem de erro de 7,5%. Com isso, o número da amostra 

correspondeu a 86 pacientes, de acordo com a fórmula9: 

Onde: 

n = Amostra calculada 

Z = Variável normal padronizada associada ao nível de confiança 

N = População 

P = Verdadeira probabilidade do evento 

e = Erro da amostra 

Os dados foram coletados durante o atendimento ambulatorial utilizando formulários de 
identificação socioeconômica, avaliação do estado nutricional e pressão arterial. As 
variáveis antropométricas avaliadas foram o Índice de Massa Corporal (IMC), Relação 
Cintura Quadril (RCQ), Relação Cintura Altura (RCA) e Índice de Conicidade (IC). 

O IMC foi obtido pela relação do peso (kg) dividido pela altura2 (m), e classificado de 
acordo com os valores estabelecidos para adultos pela Organização Mundial da 
Saúde10 e para adolescentes pelas curvas de crescimento11. Para aferição do peso, 
foi utilizada a balança mecânica da marca Welmy®(2 a 150kg ± 0,1), e para altura o 
estadiômetro acoplado à balança com escala de 2,00 (m), ambas medidas foram 
padronizadas de acordo com World Health Organization (WHO)10. 

Na aferição das circunferências foi utilizada uma trena Antropométrica Cescorf® (0 a 
2m) com técnicas padrão da WHO10 para evitar erros de mensuração. A RCQ foi 
realizada pela razão entre CC e CQ12, e a RCE foi encontrada a partir da razão entre 
CC e altura13. O IC foi obtido a partir da equação 2, matemática listada abaixo, 

utilizando as medidas de peso (kg), estatura (m) e CC (m)14. 
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Foi solicitado exames bioquímicos anteriores e recentes de até 6 meses que tivessem 
alguma relação com doença cardiovascular, na ausência destes os participantes foram 
encaminhados a Secretaria de Saúde de Santa Cruz-RN para a realização dos exames. 
Para isso foram solicitados a glicemia em jejum e perfil lipídico (Colesterol Total, LDL-c, 
HDL-c e triglicerídeos). A glicemia será considerada elevada quando ≥ 100mg/dL, perfil 
lipídico para os seguintes valores: Colesterol Total<159mg/dL, LDL<130mg/dL, HDL-c< 
50mg/dL em mulheres e < 40mg/dL em homens e triglicerídeos ≥ 150mg/dL, de acordo 
com a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial.15 

A avaliação dietética foi realizada de forma qualitativa indicando a frequência do 
consumo de grupos alimentícios, utilizando o questionário de frequência alimentar 

(QFA), proposto por Ribeiro et al. 16 

A pressão arterial foi aferida com aparelho automático digital Omron® tanto no lado 
esquerdo como no direito, e repetida com intervalos de cinco minutos no lado em que a 
pressão foi mais alta, obtendo-se a média das duas pressões. A classificação foi 

realizada de acordo com Sociedade Brasileira de Cardiologia. 15 

Os dados coletados foram tabulados, duplamente conferidos, e a análise estatística 
realizada pelo Software Statistical Package for the Social Science (SPSS) na versão 
23.0 para Windows.As variáveis contínuas foram descritas por média e desvio padrão, 
e as categóricas mediante frequência absoluta e relativa (%). Diferenças entre os sexos 
foram analisadas utilizando-se o teste T de Student para amostras independentes, e o 
teste de associação de Fisher. Correlações entre índices antropométricos e pressão 
arterial foram determinadas pela correlação de Pearson, O nível de significância foi 

fixado em p < 0,05. 

A execução deste trabalho foi aprovada pelo o Comitê de Ética e Pesquisa – CEP da 
Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí, protocolo n° 2.609.348/ 2018 e CAAE 
n°84944818.0.0000.5568. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE) para adultos e o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 
(TALE) para adolescentes, respeitando os padrões da a Resolução nº 466/2012, que 
trata de pesquisas e testes em seres humanos, informando-os sobre os riscos e 
benefícios do estudo. 

 
Resultados e Discussões 

 

RESULTADOS 

De acordo com a metodologia descrita, o estudo contou com a participação de 86 
indivíduos, não havendo perda da amostra. O público apresentou fatores de riscos 
cardiovasculares hereditários de primeiro ou segundo grau, sendo 77,9% para HAS, 
75,6% para diabetes, 25,6% para dislipidemia e 15,1% para Acidente Vascular Cerebral 
(AVC) ou Infarto. A Tabela 1 encontra-se a distribuição da faixa etária, sexo, variáveis 
antropométricas e pressão arterial dos indivíduos estudados. 

Verificou-se que a média de idade foi de 16, 7 ± 0,54 e 21,46 ± 1,36 anos para 
adolescentes e adultos jovens, respectivamente. No grupo de adolescentes, a 
prevalência foi maior do sexo feminino 80,0% (n=36) em comparação ao sexo masculino 
de 20,0% (n=9). Os adultos jovens com idades entre 20 a 24 anos somaram 47,7% 
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(n=41), também com predomínio do sexo feminino (82,9%, n=34). Destes, 54,7%(n=47) 
encontravam-se no ensino médio e 45,4%(n=39) na graduação. 

A PAS se mostrou maior no sexo masculino, com diferença significativa (p<0,05) nos 
adolescentes. Quando analisada a prevalência de classificação da PA por grupo, a 
maior parte dos adultos jovens encontrou-se com a PA adequada de 78,1% (n=32), 
cerca 17,3% (n=7) foram classificados como pré-hipertensos e 4,9% (n=2) como 
hipertensos. Nos adolescentes também prevaleceu a PA adequada com 86,7% (n=35), 
além de 4,4%(n=4) pré-hipertensos e 8,9% (n=4) hipertensos. Quanto aos dados de 
IMC, RCE, RCQ e IC detalhados por sexo e faixa etária estão detalhados na respectiva 
tabela. 

Ao avaliar o IMC por idade dos adolescentes, houve predomínio de meninas em eutrofia 
80,6% (n=29), 5,6%(n=2) em sobrepeso e 13,9% (n=5) em obesidade. E para os 
meninos, 66,7%(n=6) estavam eutróficos, e 33,3%(n=3) obesidade. A RCE também se 
mostrou mais elevada nas adolescentes, porém sem significância estatística. Em 
contrapartida, a RCQ e IC se mostraram maiores no sexo masculino, sendo 
significativamente diferente para o primeiro (p <0,05). 

Nos adultos, a maioria estava em eutrofia com 56,1% (n=23), seguido por 24,4% (n=10) 
em sobrepeso, 14,6%(n=6) em obesidade e 4,9% (n=2) em baixo peso. Quando 
analisados por sexo, a obesidade prevaleceu nos homens (28,6%) em comparação às 
mulheres (11,8%). 

Está exposto a avaliação, por faixas etárias separadamente, das correlações entre as 
variáveis IMC, RCE, RCQ e IC com as PAS e PAD. 

Entre os participantes da pesquisa foi possível verificar correlação positiva moderada 
nos adultos jovens entre o IMC com a PAS e a PAD, respectivamente, RCE versus PAS 
e PAD e RCQ versus PAS. Nos Adolescentes a RCE versus PAS e PAD também 
apresentou correlação positiva moderada. 

Em relação aos exames bioquímicos, foi possível avaliar apenas 32,5%(n=28) do total 
da amostra. Sendo estes 46,4%(n=13) adolescentes e 53,4%(n=15) adultos jovens.  

Na avaliação dietética, foi possível avaliar pelo QFA a frequência alimentar de 30 
adolescentes, sendo n=25 do sexo feminino e n=5 do sexo masculino. os alimentos 
dificilmente consumidos por esses adolescentes, foi possível perceber a batata frita ou 
chips (80,0%), hambúrguer (66,7%), bolos ou tortas (43,3%), bem como linguiça ou 
salsicha (36,7%), sendo esses ingeridos nunca ou quase nunca. Por outro lado, 33,3% 
dos adolescentes usavam 2 vezes por dia a manteiga ou margarina, sendo que 4,0% 
das meninas ainda consumiam 3 ou mais vezes por dia. Além disso, 60,0% dos meninos 
consumiam diariamente leite integral. No sexo feminino, em torno de 20,0 a 24,0% 
consumiam de 3 a 4 vezes na semana queijos, biscoitos, bife ou carne assada, bolos 
ou tortas e linguiça ou salsicha. 

  

DISCUSSÃO 

O impacto que os fatores de risco para doenças cardiovasculares têm causado na 
população mais jovem é reflexo de seu estilo de vida que engloba a inatividade física, 
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tabagismo, etilismo, bem como hábitos alimentares inadequados que contribuem para 
o excesso de peso, além de fatores hereditários para doenças como HAS, dislipidemias 

e diabetes.15 

Johncy et al.17 investigaram fatores hereditários em individuos propensos à 
hipertensão. Foram identificados quarenta indivíduos normotensos com idade entre 18 
e 25 anos separados de acordo com o IMC, com pelo menos um dos pais 
hipertensos.Os achados do estudo mostraram que os indivíduos obesos com história de 
hipertensão parental apresentaram maior PAD, em comparação com os outros grupos 
com IMC normal, tendo correlaçãopositiva com o IMC.No estudo em questão foi possível 
verificar que a hereditariedade para doenças crônicas não transmissíveis teve 
prevalência alta principalmente para HAS e DM. Tais fatores de risco podem ser 
controlados e tratados se descobertos precocemente.18 

Um estudo feito por Negrão et al19 avaliou o estado nutricional e pressão arterial de 676 
adolescentes com idade média igual a 16 anos de Teresina-PI. Observou-se o 
predomínio de eutrofia em 82,1% (555) dos participantes, 9,3% (63) com excesso de 
peso, 5,0% (34) com obesidade e 3,6% (24) em magreza. Com relação à PA, 97,8% 
(654) apresentaram pressão arterial normal, enquanto apenas 3,2% (22) foram 
classificados como hipertensos, prevalência muito semelhante ao encontrado no estudo 

em questão. 

O Estudo dos Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA)7 foi um pioneiro no 
Brasil a estimar a prevalência de hipertensão arterial aferida nessa faixa etária a nível 
nacional. Os achados desse estudo descrevem que dos 73.399 indivíduos estudados, 
17,8% (n=13.065) tiveram HA atribuída à obesidade, mais elevada nas regiões Norte e 
Nordeste, sendo mais prevalentes nos obesos, quase seis vezes maior do que naqueles 
com IMC adequado. Esse estudo confirma os citados anteriormente sobre a associação 
da elevação da pressão arterial com o estado nutricional, e com o estudo feito por Morais 
et al22, que avaliaram 162 adolescentes, 35 normotensos e com PA alterada, além da 
PA alterada, a glicemia também se comportou fora dos níveis adequados, e ambas 
estiveram relacionadas ao IMC elevado, 23,5% (n=38, p < 0,05). Além disso, no grupo 
PA elevada foram observados ainda que os valores de HOMA-IR se mostraram 

superiores entre meninas 45,7% (n=74, p < 0,05). 

Os índices antropométricos RCE e RCQ têm se destacado como uma ótima forma de 
identificar a obesidade abdominal e fortemente relacionada a fatores de riscos 
cardiovasculares.20 

 O estudo de Rodrigues21,realizado em adultos, encontrou correlação significativa com 
a forma de identificar a hipertensão principalmente entre a RCE (p < 0,05), em homens 
a RCE foi significantemente melhor do que a RCQ (p > 0,05) sendo um bom parâmetro 
para identificar elevação da PA quando comparado com o IMC e CC. Assim como 
encontrado no estudo em questão, mostrando que a RCE tanto de adultos jovens como 
de adolescentes teve correlação positiva e significativa com o aumento da PAS e PAD. 

No que diz respeito à RCQ e IC, o estudo em questão encontrou correlação positiva 
fraca com a PA, tanto nos adultos jovens como nos adolescentes, comparada aos 
demais índices analisados. O acumulo de gordura abdominal talvez não tenha sido 
suficiente a ponto de provocar aumentos nos níveis da pressão arterial, o que pode 
justificar o resultado encontrado. No entanto não se descarta a relevância dos mesmos 
com a hipertensão arterial, pois embora a correlação tenha sido fraca, estiveram 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 146 

 

correlacionados com PAS e a PAS.É importante destacar que não foi possível encontrar 
publicações que relacionassem o IC com elevação da PA em adolescentes, o que 

impossibilitou comparação dos resultados encontrados no presente estudo. 

O colesterol total, HDL-c e triglicerídeos são marcadores importantes para a detecção 
de fatores de risco de DCV. O estudo ERICA abordou a prevalência de fatores de risco 
cardiovascular em adolescentes do Brasil, onde as alterações de HDL-colesterol baixo 
e a hipertrigliceridemia, destacaram-se principalmente nas regiões Norte e Nordeste. As 
alterações lipídicas encontradas mostraram-se elevadas nos adolescentes 
principalmente o CT, e níveis baixos de HDL-c. Já o teste de glicemia em jejum é 
utilizado por décadas como critério para detecção da diabetes. De acordo com a 
Sociedade Brasileira de Diabetes22 os riscos de desenvolvimento de DCV relacionados 
a alterações glicêmicas é quatro vezes maior, e a resistência à insulina é decorrente a 
outros fatores, como obesidade. Embora os resultados do presente estudo não tenham 
dado alterações nos exames bioquímicos, ainda assim torna-se importante uma rotina 

de monitorização destes. 23 

Um estudo feito por Oliveira et al 4 aponta que uma má alimentação pode ser 
desencadeada ainda na adolescência e perdurar ao longo da vida, causando excesso 
de peso, e pré-dispondo doenças crônicas, como as cardiovasculares. No estudo em 
questão é possível perceber o consumo frequente de alimentos ricos em gorduras, 
sendo eles a manteiga ou margarina e embutidos, no caso linguiça ou salsicha, bem 
como o consumo de biscoitos, leite integral e seus derivados, pelos adolescentes. 

Dentre as limitações do estudo, pode-se citar a diferença entre os grupos por sexo, 
tendo uma amostra reduzida de participantes do sexo masculino, bem como uma 
diminuição da amostra quando avaliado os dados bioquímicos e dietéticos, o que pode 
ter contribuído para os resultados fossem mascarados. Porém, é de extrema 
importância que estudos como esse sejam realizados com finalidade de diagnóstico 

precoce para doenças cardiovasculares desse público mais jovem. 

Os profissionais das unidades básicas de saúde são primordiais para prevenir, tratar e 
monitorar a DCV da população como um todo. No entanto, sabe-se da dificuldade que 
esse controle acarreta principalmente por não ser voltado para um público tão jovem. 
Dessa forma, é necessário que os órgãos competentes criem estratégias de 
comunicação, quanto à importância desse monitoramento para esse público para que 
possa ser diagnosticada de forma precoce, evitando problemas futuros.24 

A realização de avaliação antropométrica e da PA é uma forma simples, eficaz e de 
baixo custo que pode contribuir para descoberta de doenças cardiovascular, como a 
HAS, uma vez que os índices antropométricos podem indicar gordura corporal, em 
especial a central, e consequentemente os distúrbios relacionados como elevação de 
PA. desse modo torna-se de extrema importância investigação em adolescentes e 

adultos jovens.25,26 

 
Conclusão 

 
Os índices antropométricos apresentaram correlação positiva com a elevação da 
pressão arterial, com destaque para IMC, RCE e RCQ principalmente nos indivíduos 
adultos. Os resultados dietéticos indicaram prevalência por alimentos gordurosos, 
embora os exames bioquímicos não tenham apresentado alterações. Dessa forma, é 
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importante que outras pesquisas sejam realizadas a fim de traçar estratégias para 
diagnosticar de forma precoce os fatores de risco para doenças cardiovascular, e 
relacioná-los as suas possíveis causas, a exemplo dos hábitos alimentares, estilo de 
vida e estado nutricional e, consequentemente, amenizar os riscos para o 
desenvolvimento das doenças cardiovasculares 
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TÍTULO: Capacidade funcional de indivíduos com doenças cardiovasculares segundo 

os testes de campo: teste de caminhada de seis minutos (TC6’) e teste de caminhada 

incremental (TCI). 

Resumo 

Introdução: Os testes de campo como, teste de caminhada dos seis minutos (TC6’) e 
teste de caminhada incremental (TCI), tem ganhado cada vez mais relevância nas 
avaliações fisioterapêuticas, bem como na triagem para que estes indivíduos façam 
parte de Programas de Reabilitação Cardíaca. Objetivo: avaliar a capacidade funcional 
de indivíduos com doenças cardiovasculares, segundo os testes de campo, teste de 
caminhada de seis minutos e teste de caminhada incremental. Métodos: Trata-se de um 
estudo observacional analítico transversal, que foi desenvolvido no Laboratório de 
Motricidade e Fisiologia Humana da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi 
(FACISA)/Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A estatística descritiva foi 
realizada através de frequências absolutas e relativas. Resultados: Foram avaliados 42 
indivíduos, onde 6 do sexo masculino (14,28%), e 36 do sexo feminino (85,71%), com 
idade média de 57 anos. O teste de caminhada de seis minutos apresentou média da 
distância percorrida de 442,13 m, distância prevista média de 525,87m e porcentagem 
da distância prevista média de 83,6%. O teste incremental da caminhada apresentou 
média da distância percorrida de 252,73m e o estagio máximo alcançado na média de 
4,07%. Conclusão: Os testes TC6’ e TCI apresentaram distância percorrida semelhante, 
e os indivíduos apresentaram boa qualidade da capacidade funcional. 

 
Palavras-chave: Doenças cardiovasculares; Fisioterapia; Reabilitação. 

TITLE: Functional capacity of individuals with cardiovascular disease according to field 

tests: six-minute walk test (6MWT) and incremental walk test (ICT). 

Abstract 

Introduction: Field tests as the six-minute walk test (6MWT) and incremental walking test 
(IWT) have become increasingly relevant in physical therapy evaluations, as well as 
screening for these individuals to be part of cardiac rehabilitation. Aim: To assess 
cardiovascular functional capacity with field test, six-minute walk test and incremental 
walk test. Methods: This is an observational cross-sectional study, which was developed 
at the Laboratório de Motricidade e Fisiologia Humana na Faculdade de Ciências da 
Saúde do Trairi (FACISA)/UFRN. Descriptive statistics were performed using absolute 
and relative frequencies. Results: Forty-two individuals were evaluated, 6 males 
(14.28%) and 36 females (85.71%), with a mean age of 57 years. The distance of 6MWT 
was 442.13 m, which is the average of 525.87 m as reference values, being 83.6% of 
functional capacity. The incremental test’ distance performed was 252.73 m and reached 
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the average of 4.07 % stage. Conclusion: The 6MWT and IWT showed similar distances, 
and the tests present good quality of functional capacity. 

 
Keywords: Cardiovascular Diseases, Physical Therapy Specialty, Rehabilitation. 

Introdução 

Doenças cardiovasculares (DCV) são ditas como às principais causas de mortes no 
Brasil e no mundo (MANSUR; FAVARATO, 2016; PIUVEZAM et al., 2015), 
considerando um importante problema na saúde pública mundial (SIQUEIRA; 
SIQUEIRA-FILHO; LAND, 2017). Segundo Jardim et al (2014), aproximadamente 23 
milhões de pessoas morrerão com o passar do tempo devido às DCV, no qual apresenta 
fatores de risco diretamente associados a mortalidade, como tabagismo, sedentarismo, 
dieta inadequada e consumo excessivo de álcool. 

Devido às repercussões das DCV, os indivíduos apresentam falta de condicionamento 
cardiorrespiratório, inúmeros limitações à prática de atividade física o que corroboram 
para comprometimentos na capacidade funcional e qualidade de vida de forma geral 
(MYRRHA, 2013). Os testes de campo como, teste de caminhada dos seis minutos 
(TC6’) e teste de caminhada incremental (TCI), tem ganhado cada vez mais relevância 
nas avaliações fisioterapêuticas, bem como na triagem para que estes indivíduos façam 
parte de Programas de Reabilitação Cardíaca conveniente ao seu baixo custo, 
aceitabilidade e aplicabilidade na prática clínica (TAYLOR, 2017). 

As atividades presentes na maioria das AVDs é o caminhar, onde o esforço requerido 
no teste corresponde a um exercício submáximo semelhante às demandas das AVDs, 
o TC6’ representa de maneira mais fidedigna o impacto das limitações funcionais na 
vida dos indivíduos, mostrando-se ser mais sensível do que testes em esteira 
(MORALES-BLANHIR et al., 2011). Segundo Parreira et al. (2014), vários estudos 
mostraram que a distância percorrida no TCI e no TC6’ estão fortemente 
correlacionadas, possuindo valores de correlação entre 0,68 e 0,91, o que demonstra 
boa associação entre as medidas, apesar de o VO2 pico e a escala de percepção de 
esforço de Borg terem sido maiores no TCI. 

Logo, considerando a alta incidência de DCV e sua relação com o declínio da 
capacidade funcional, a busca pelas melhores formas de avaliar sistematicamente o 
nível funcional desses indivíduos torna-se fundamental. Devido à complexidade de 
infraestrutura exigida pelo TCPE, onde a possibilidade de dispor de métodos de 
avaliação fáceis e reprodutíveis para a prática clínica pode proporcionar uma forma 
alternativa de avaliar o estado funcional destes pacientes de modo multidimensional. 

Desta forma, a pesquisa tem como objetivo avaliar a capacidade funcional de indivíduos 
com doenças cardiovasculares (doença arterial coronariana, síndrome coronariana 
aguda (pós-infarto agudo do miocárdio), angina estável, insuficiência cardíaca, 
hipertensão arterial sistêmica, doença arterial periférica e insuficiência venosa crônica) 
segundo os testes de campo, teste de caminhada de seis minutos e teste de caminhada 
incremental. 

 

Metodologia 
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Trata-se de um estudo observacional analítico transversal, que foi desenvolvido no 
Laboratório de Motricidade e Fisiologia Humana da Faculdade de Ciências da Saúde do 
Trairi (FACISA)/Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no período 
compreendido entre o período de agosto de 2018 a julho de 2019. Sendo a amostra do 
estudo formada por conveniência por indivíduos de ambos os gêneros, com diagnóstico 
clínico de doença cardiovascular. 

Onde foi incluído no estudo: (1) participantes com idade entre 45 e 80 anos, (2) com 
diagnóstico clínico de doença arterial coronariana, síndrome coronariana aguda (pós-
infarto agudo do miocárdio), angina estável, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial 
sistêmica, doença arterial periférica e insuficiência venosa crônica, (3) indivíduos com 
estabilidade hemodinâmica (pressão arterial sistólica ≥ 90 mmHg e ≤ 180 mmHg, 
pressão arterial diastólica ≥ 60 mmHg e ≤ 110 mmHg, frequência cardíaca ≥ 60 bpm e 
≤ 140 bpm, frequência respiratória ≤ 35 irpm, saturação periférica de oxigênio ≥ 85%) 
(HERDY et al., 2014); (4) Índice de Massa Corporal (IMC) entre 18,5 e 34,9 Kg/m²; (5) 
ausência de Infarto agudo do miocárdio recente (um mês antes da admissão na 
pesquisa), angina instável, arritmias e valvopatias graves, hipertensão arterial sistêmica 
descontrolada (PAS > 190 mmHg; PAD > 120 mmHg), insuficiência cardíaca 
descompensada, tromboflebite e tromboembolismo pulmonar ou sistêmico, (6) ausência 
de disfunções ortopédicas, reumatológicas ou neurológicas que impeçam a realização 
dos testes ou que representem algum risco ou desconforto ao paciente, tais como 
amputação, espasticidade severa, discrepância entre membros inferiores, imobilizações 
e fixadores externos, doenças neuromusculares e declínio cognitivo, (7) Assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). E como fator de exclusão, os 
indivíduos que apesentasse incapacidade de compreender e/ou realizar os 
procedimentos de coleta de dados ou recursasse à assinatura do TCLE, como também 
apresentasse alterações hemodinâmica de aumento de PAS > 25 mmHg de forma 

abrupta durante a realização dos teste de campos. 

Como instrumentos de coleta, tivemos o teste de caminhada de seis minutos (TC6’), 
teste submáximo simples que é utilizado para a avaliação da capacidade funcional e da 
eficácia de intervenções terapêuticas, Por apresentar baixo custo, boa reprodutibilidade 
e pouca taxa de intercorrência associadas, o teste constitui um instrumento seguro, 
válido, confiável e bem tolerado por pacientes com diversas condições clínicas, tais 
como doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, insuficiência cardíaca 
congestiva, entre outras (BRITTO; SOUSA, 2006; RONDELLI et al., 2009), no qual foi 
realizado em um corredor plano e firme com marca de 30 metros, pelo qual os 
participantes foram instruídos a caminhar com velocidade máxima sustentada, sem 
correr durante seis minutos, e como sinalização do ponto de inicio e termino da cada 
volta, foram utilizados dois cones disponíveis no laboratório, colocados a 0,5 m de cada 
ponto. A cada minuto os voluntários foram estimulados verbalmente pelo avaliador, 
utilizando frases padronizadas pela American Thoracic Society (ATS). Depois de 
finalizado o teste, será feito o cálculo da distância percorrida pelo participante, a qual 
será comparada com a distância prevista (DP) com base no gênero, peso, idade e altura 
através das fórmulas propostas por Enright e Sherrill (1998). 

Teste Incremental da Caminhada (TCI), é um teste de campo incremental usado para 
estimar a aptidão física e a capacidade funcional de pacientes com diversas condições 
de saúde, em especial as doenças cardíacas, respiratórias e vasculares. Este é 
considerado um teste simples, válido, confiável e bem tolerado pelos pacientes, cuja 
aplicação requer equipamentos de baixos custos, apresentando eventos adversos 
mínimos em pacientes cardiopatas (HANSON; MCBURNEY; TAYLOR, 2017; 
MONTEIRO et al., 2014). Realizado em um corredor com 10 metros de extensão 
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identificado por dois cones, colocados a 0,5 m de cada ponto final do percurso, e os 
participantes caminharam de um cone ao outro. O ritmo do deslocamento foi controlado 
por dois tipos de sinais sonoros (bipes): um único sinal indicava mudança de direção 
dos cones e um sinal triplo indicava mudança de direção e de estágio. 

O teste apresenta no total 12 estágios, com 1 minuto de duração cada, e à medida que 
os estágios vão mudando há um aumento gradual na velocidade. A velocidade inicial do 
teste é de 0,5 m/s e a cada estágio será aumentado 0,17 m/s (equivalente a 10 m/min) 
até chegar à velocidade máxima de 2,37 m/s. O teste era interrompido se os pacientes 
não alcançassem o cone subsequente por duas vezes consecutivas, dentro do tempo 
determinado pelos sinais sonoros, e/ou se o participante apresentar valores de 
frequência cardíaca superiores a 85% da máxima prevista ou queda da SpO2 
(MONTEIRO et al., 2014). Ao final do teste foi registrado o estágio, a velocidade máxima 
alcançada e o respectivo percurso em que o teste foi interrompido para calcular a 
distância máxima percorrida de cada paciente. Sendo utilizada a fórmula proposta por 
Dourado et al. (2013): TCI prev. = 347,7 – [7,2 x idade (anos)] – [3 x peso (kg)] + [472,3 
x altura (m)] + (137,2 x sexo), atribuindo o valor de 1 para o sexo masculino e de 0 para 
o sexo feminino. 

Em ambos os testes os participantes foram monitorados diante os sinais vitais (PA, FC, 
Índice R-R, SpO2 e FR) avaliados antes e após o teste, bem como a percepção do 
esforço para dispneia (Borg-D) e para fadiga de MMII (Borg-F). Durante o teste o 
avaliador monitorou FC, SpO2, Borg-D e Borg-F a cada volta durante o percurso do 
teste. Antes da realização dos testes de campo. Por meio de randomização do tipo 
simples, por sorteio com envelope opaco, será definida ordem de avaliação dos testes 
de campo respeitando intervalo de 30 minutos de repouso entre todos os testes. 

 
Resultados e Discussões 

 

A pesquisa foi realizada no período de agosto de 2018 à julho de 2019, com amostra de 
42 indivíduos, onde 6 do sexo masculino (14,28%), e 36 do sexo feminino (85,71%), 
com idade media de 57,0 anos. O teste de caminhada de seis minutos nos mostra a 
média da distância percorrida com 442,13m, distância prevista média de 525,87m e 
porcentagem da distância prevista média de 83,6% (Tabela 1). Para o teste incremental 
da caminhada a média da distância percorrida com 252,73m e o estagio máximo 
alcançado na média de 4,07%. (Tabela 2) 

 
Conclusão 

 
Logo em concordância com os dados apresentados o Teste de caminhada de seis 
minutos em correlação ao Teste de caminhada incremental apresenta distancia 
percorrida semelhante. Mostrando de tal forma que a capacidade funcional dos 
pacientes em ambos os testes é equitativamente. 
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TÍTULO: ALIMENTAÇÃO OFERTADA A RECÉM-NASCIDOS INTERNADOS EM UMA 

UNIDADE HOSPITALAR NEONATAL 

Resumo 

As necessidades nutricionais de um Recém-Nascido (RN) se alteram de acordo com 
fatores como o peso ao nascimento, a idade gestacional e a existência de doenças 
relacionadas, sendo o leite materno considerado o melhor alimento nos primeiros meses 
de vida. O objetivo do presente estudo foi verificar o perfil da alimentação ofertada a 
RNs internados em uma unidade hospitalar neonatal do interior do Rio Grande do Norte. 
Trata-se de um estudo quantitativo longitudinal desenvolvimento com RNs internados 
no Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB), situado no município de Santa Cruz/RN. 
Os RNs foram acompanhados a partir de uma ficha de acompanhamento nutricional que 
contemplava suas características gerais e antropométricas, bem como informações 
sobre a dieta ofertada durante o período de internação. Observou-se que a maioria dos 
RNs (72,4%; n = 55) conseguiu a adequação da dieta durante algum momento do 
internamento, sendo o tipo de dieta mais prevalente nesse momento o aleitamento 
materno ao seio exclusivo (AMSE) (23,7%; n=15) e o LMO (25,5%; n=14). Quanto à via 
de administração, as maiores prevalências foram para o seio e a SOG, correspondendo 
a 27,3% cada uma (n=15). Já no momento da alta hospitalar, 65,8% dos RNs estavam 
em AMSE (n=50). Tais resultados são bastante satisfatórios tendo em vista que poderão 
trazer consequências positivas pós alta hospitalar, pois o aleitamento materno é a 
melhor estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança. 
 
Palavras-chave: Recém-nascido, aleitamento materno, terapia intensiva neonatal 

TITLE: Food offered to newborn inness in a neonatal hospital 

Abstract 

The nutritional needs of a newborn (RN) change according to factors such as birth 
weight, gestational age and the existence of related diseases, and breast milk is 
considered the best food in the first months of life. The aim of the present study was to 
verify the profile of the diet offered to newborns admitted to a neonatal hospital in the 
interior of Rio Grande do Norte. This is a longitudinal longitudinal development study with 
newborns admitted to the Ana Bezerra University Hospital (HUAB), located in the 
municipality of Santa Cruz / RN. The newborns were followed from a nutritional 
monitoring form that included their general and anthropometric characteristics, as well 
as information about the diet offered during the hospitalization period. Most newborns 
(72.4%; n = 55) were able to adjust their diet during some time of hospitalization, and the 
most prevalent type of diet at that time was exclusive breastfeeding (AMSE) (23, 7%; n 
= 15) and the LMO (25.5%; n = 14). Regarding the route of administration, the highest 
prevalences were for breast and SOG, corresponding to 27.3% each (n = 15). Already 
at hospital discharge, 65.8% of the newborns were in AMSE (n = 50). These results are 
quite satisfactory as they may have positive consequences after hospital discharge, 
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because breastfeeding is the best natural strategy for bonding, affection, protection and 
nutrition for the child. 
 
Keywords: Newborn, breastfeeding, neonatal intensive care 

Introdução 

As necessidades nutricionais de um Recém-Nascido (RN) se alteram de acordo com o 
peso ao nascimento, a idade gestacional e a existência de outros fatores, como doenças 
relacionadas, as quais por si só já constatam a necessidade de uma atenção e 
recomendações individuais ao RN (BRASIL, 2016). A finalidade nutricional na 
abordagem de RNs internados em unidades neonatal, que em sua maioria apresentam 
prematuridade (<37 semanas de gestação) e/ou baixo peso ao nascer (<2500 gramas), 
é conseguir um crescimento pós-natal adequado, sem deficiências nutricionais, efeitos 
metabólicos indesejáveis ou toxicidade causada por uma excessiva oferta nutricional 
(DAMASCENO, 2014). 
  
Por causa de suas características nutricionais e imunológicas, o leite materno é 
considerado o melhor alimento para os RNs nos primeiros meses de vida. No entanto, 
aqueles que precisam de cuidados especiais podem ter dificuldade em estabelecer uma 
correta amamentação, sendo necessária uma alimentação por via enteral ou parenteral. 
A alimentação enteral tem como objetivo propiciar crescimento e fornecer nutrientes 
semelhantes à fase intrauterina, prevenir morbidade associada à alimentação e 
melhorar os resultados nutricionais. Já a nutrição parenteral é indicada na 
impossibilidade da alimentação enteral, para estabelecer uma nutrição precoce e atingir 
rapidamente as ofertas nutricionais adequadas para o RN (SAÚDE, 2015). 
  
Em geral, a via enteral é a mais utilizada na impossibilidade de amamentação ao seio, 
e em relação ao tipo de leite a ser ofertado, para os RNs com peso de nascimento maior 
que 1500 gramas e para os de muito baixo peso que já atingiram 2000 gramas a primeira 
opção é leite materno da própria mãe, seguido do Leite Humano Pasteurizado (LHP) e 
da fórmula láctea infantil. Para o neonato de muito baixo peso só o leite materno pode 
não ser suficiente para suprir suas necessidades, sendo preciso que o leite materno ou 
LHP seja enriquecido com suplementos e que na falta do leite materno/LHP seja usada 
fórmula láctea especial para prematuro (SAÚDE, 2015). Diante disso, o objetivo do 
presente estudo foi verificar o perfil da alimentação ofertada a RNs internados em uma 
unidade hospitalar neonatal do interior do Rio Grande do Norte. 
 
Metodologia 

 

Estudo longitudinal, quantitativo com análise descritiva dos dados, desenvolvido com 
RNs internados entre Setembro de 2018 e Junho de 2019 na Unidade de Cuidados 
Intermediários Neonatal (UCI-NEO) e/ou Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI-
NEO) do Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB), situado no município de Santa 
Cruz, no interior do Rio Grande do Norte, Brasil. No referido hospital, geralmente são 
admitidos na UCI-NEO, RNs prematuros, de baixo peso, com desconforto respiratório, 
que requerem ventilação mecânica, monitoração contínua, nutrição orogástrica e 
controle de exames mais frequentes. Quando o quadro clínico melhora, os bebês são 
transferidos para o alojamento conjunto. 

A pesquisa iniciou-se após anuência da direção geral do hospital, assim como após 
aprovação pelo comitê de ética e pesquisa. O presente projeto foi aprovado (CAAE nº 
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79623417.0.0000.5568) pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 
Faculdade de Ciências do Trairí (FACISA), campus da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte que se localiza no centro do município de Santa Cruz – RN. 

Foram incluídos na pesquisa os RNs internados na UCI-NEO e/ou UTI-NEO do HUAB 
durante o pós-parto imediato e cujas respectivas mães permaneceram como 
acompanhantes no período de internação e autorizaram a utilização dos dados para 
pesquisa a partir da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
Foram excluídos da pesquisa RNs com malformações congênitas, erros inatos do 
metabolismo e/ou RNs com mães em situações que impossibilitam a amamentação 
(HIV/HTLV, uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação, infecção 

herpética, varicela, abcesso mamário, doença de chagas e uso de drogas). 

Durante o internamento, os RNs foram acompanhados a partir de uma ficha de 
acompanhamento nutricional que contemplava as características gerais e 
antropométricas do RN (sexo, idade gestacional, peso ao nascimento/ganho de peso 
diário, comprimento, perímetro cefálico, diagnóstico/motivo de internamento), bem como 
informações sobre a dieta ofertada durante o período de internação hospitalar (tipo de 
dieta [fórmula infantil ou leite materno (LM)], via de administração [oral – copo, chuca ou 
seio, enteral – sonda orogástrica ou parenteral], volume e valor energético). 

Para classificação do estado nutricional do RN foram utilizados os parâmetros definidos 
pela OMS (2006). As necessidades energéticas dos RNs foram calculadas de acordo 
com o preconizado pela Organização Mundial de Saúde (2004) para lactentes menores 
de 3 meses de 120kcal/kg/dia. Com relação às recomendações para prematuros ou 
recém-nascidos de muito baixo peso foi utilizado o preconizado pela ILSI (2016) de 110 
kcal/kg/dia. 

Para o cálculo do Valor Energético Total (VET) da dieta, quantificou-se o volume total 
ofertado via sonda orogástrica (SOG), chuca ou copo, bem como o volume médio 
ofertado de cada etapa, por meio da divisão entre o volume total diário e o número de 
etapas por dia. Não considerou-se a alimentação por meio do aleitamento materno ao 
seio (AMS) no cálculo do VET, devido a dificuldade em quantificar o volume ingerido 
pelo RN. Após os cálculos foi verificado a % de adequação do VET da dieta ofertada 

em relação às necessidades energéticas (GET) dos RNs. 

A dieta oferecida aos RNs foi considerada adequada quando alcançava 100% ou mais 
das necessidades calóricas calculadas ou 50% ou mais das necessidades calóricas, 
quando complementada pelo AMS. Além disso, todos os RNs que estavam em AMS 
exclusivo (AMSE) também foram considerados em adequação energético-nutricional. 
Os RNs alcançaram adequação da dieta em períodos diferentes do internamento, dessa 
forma, considerou-se nas análises o número de dias que os RNs passaram 
hospitalizados até atingir uma adequação calórica; qual era o tipo de dieta e a via de 

administração nesse momento. 

A amostra foi analisada de modo descritivo. Primeiramente, avaliou-se a normalidade 
das variáveis numéricas a partir do teste estatístico Kolmogorov-Smirnov, considerando-
se α > 0,05. Nos casos de distribuição simétrica, os resultados foram expressos em 
média e desvio padrão. Quando a distribuição amostral foi assimétrica, estes foram 
apresentados como mediana e valor mínimo e máximo. Também se realizou a análise 
de frequência dos dados. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 159 

 

 
Resultados e Discussões 

 

Foram incluídos no estudo 76 RNs, sendo 53,9% (n=41) do sexo feminino e 46,1% 
(n=35) do sexo masculino. A maioria nasceu por meio de parto cesáreo (59,2%; n=45). 
Em relação aos motivos da internação, a maioria foi internada por causa de afecções 
respiratórias exclusivamente (14,5%; n=11) ou associadas a outras intercorrências 
como prematuridade (35,5%; n=27), icterícia (19,7%; n=15), icterícia e prematuridade 
(10,5%; n=8) e anemia (4,0%; n=3) (Tabela 1). 

A idade gestacional mediana de nascimento foi de 34 (27 – 42) semanas e de peso ao 
nascer foi de 2105g (1085 – 4290), sendo que 79,0% (n=60) estavam com o peso 
adequado para a idade gestacional. Os RNs permaneceram de 1 a 72 dias internados 
(mediana = 14,5) (Tabela 1). 

Quanto às características da alimentação dos RNs no primeiro dia de internamento, a 
oferta de LHP ocorreu com maior prevalência (42,1%; n=32), seguida da presença de 
dieta zero (30,3%; n=23). Em relação à via de administração daqueles que receberam 
algum tipo de dieta, a mais prevalente foi a sonda orogástrica (SOG) (61,8%; n=47) 
(Tabela 2). 

De acordo com os cálculos das recomendações nutricionais, a mediana do GET no 
primeiro dia de internamento dos RNs foi de 231,55 kcal (119,40 – 592,80). Em relação 
ao VET, a mediana foi de 12,53 kcal (0,00 – 243,60). Nenhum RN atingiu adequação 
energética no primeiro dia de internamento, sendo a mediana da adequação da oferta 
calórica de 5,44% (0,00 – 64,49) (Tabela 2). 

A mediana de dias para alcançar a adequação da dieta foi de 10 dias (1 – 51), sendo 
que a maioria dos RNs (72,4%; n=55) conseguiram a adequação em algum momento 
durante o internamento. O tipo de dieta mais prevalente no momento da adequação foi 
o aleitamento materno ao seio exclusivo (AMSE), correspondendo a 27,3% do total dos 
que atingiram a adequação (n=15), seguido do LMO (25,5%; n=14). Quanto à via de 
administração, as maiores prevalências foram para o seio e a SOG, correspondendo a 
27,3% cada uma (n=15). Já no momento da alta hospitalar, 65,8% dos RNs estavam 
em AMSE (n=50). 

Assim como foi verificado na presente pesquisa, outros estudos mostram que a 
prematuridade e os problemas respiratórios estão entre os principais motivos para o 
internamento de RNs. O estudo de Martins et al., (2013), que visou identificar a 
prevalência dos tipos de alimentação no primeiro ano de vida de RNs de baixo peso 
egressos de uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, mostrou que 90,9% dos RNs 
eram prematuros, sendo a prematuridade e a síndrome do desconforto respiratório as 
duas principais causas da internação. 

Do mesmo modo, o estudo de Damian, Waterkemper e Paludo (2016), que teve como 
objetivo traçar o perfil de nascimento e atendimento de recém-nascidos internados, em 
2013, em unidade de tratamento intensivo neonatal de hospital da região nordeste do 
Rio Grande do Sul, mostrou que a prematuridade e as complicações respiratórias foram 
as principais causas da internação. Além disso, nesse mesmo estudo foi verificado que 
a maioria das crianças nasceu de parto cesáreo (84,9%), assim como foi encontrado na 

presente pesquisa (59,2%). 
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Com relação à dieta dos RNs, sabe-se que no caso daqueles internados em Unidades 
de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), além dos cuidados específicos, a alimentação é 
uma questão muito importante. O leite materno é a alimentação mais adequada, devido 
seu teor nutricional, fisiológico, biológico, imunológico e também econômico, por isso, o 
aleitamento materno é considerado a forma mais segura e natural para alimentar e 
contribuir para o desenvolvimento do RN (PACHU, VIANA; 2018). No entanto, o perfil 
de RNs internados geralmente acarreta em dificuldades em estabelecer uma adequada 
amamentação, destacando-se aqueles que apresentam prematuridade, muito baixo 
peso, cardiopatia, pneumonia, alterações neurológicas ou malformações congênitas. De 
toda forma, mesmo que não seja possível o aleitamento materno ao seio, o leite materno 
ordenhado da própria mãe continua sendo o leite de escolha, o qual pode ser 
enriquecido com suplementos de acordo com a necessidade do infante. Na falta de LMO 
e na impossibilidade de usar LHP, deve-se optar pela fórmula infantil (SAÚDE, 2015). 

No início da internação é comum que os RNs não recebam nenhum tipo de alimentação. 
No entanto, sua oferta depende da evolução clínica, sendo preconizado que os RNs 
recebam leite materno o mais brevemente possível, de modo a atender suas 
necessidades proteico-energéticas e imunológicas (MARTINS et al., 2013). Na presente 
pesquisa a maioria dos RNs receberem LHP no primeiro dia de internamento (42,1%), 

embora outros tenham permanecido em dieta zero (30,3%). 

Ao iniciar a alimentação, o método mais utilizado é a nutrição enteral, mantida até o 
momento em que os RNs sejam capazes de coordenar a sucção, a deglutição e a 
respiração (MARTINS et al., 2013). Na presente pesquisa a SOG foi a via de 
administração mais utilizada para aqueles que receberam algum tipo de dieta no 
primeiro dia de internação (61,8%). É recomendável a alimentação enteral seja iniciada 
o mais precocemente possível, desde que o quadro clínico do RN seja estável, haja 
evidência de boa motilidade intestinal e ausência de sinais de intolerância alimentar 

(SAÚDE, 2015). 

No presente estudo a maioria dos RNs alcançaram adequação calórica da dieta em 
algum momento durante o período de internamento (72,4%), sendo mais prevalente 
neste momento o AMSE ou a oferta de leite ordenhado da própria mãe, administrado 
por meio de SOG ou copo. O uso do copo consiste em uma forma alternativa para 
alimentar RNs quando não é possível o AMSE e a criança possui maturidade fisiológica 
para receber a alimentação via oral. Sua utilização foi proposta pelo Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF) de modo a evitar a introdução de bicos artificiais e 
trazer possíveis prejuízos ao aleitamento materno (BURGEMEISTER, SEBASTIÃO; 
2013). 

As recomendações de necessidades energéticas para os RNs são baseadas no peso, 
idade gestacional (corrigida, se for o caso) e condição clínica, sendo que tanto a falta 
como o excesso de oferta energética são prejudiciais à saúde dos RNs. Para o 
prematuro na fase estável de crescimento, uma oferta energética entre 110 e 135 
kcal/kg/dia é considerada satisfatória, sendo adotada no presente estudo a 
recomendação de 110 kcal/kg/dia para as crianças prematuras e de 120 kcal/kg/dia para 
as não prematuras (BRASIL, 2016). Os achados do presente estudo mostram que 
mesmo usando recomendações baixas não é fácil conseguir a adequação energética 
para os RNs internados, pois 27,6% não conseguiram a adequação da dieta durante a 
internação, o que pode ter sido influenciado principalmente por suas condições clínicas. 
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Já no momento da alta hospitalar, a maioria dos RNs estava em AMSE (65,8%). O 
estudo de Pachu e Viana (2018) que investigou a prevalência do aleitamento materno 
em UTIN na alta hospitalar de RNs, a partir da caracterização quanto ao sexo, peso no 
nascimento, idade gestacional, média de dias de internação e tipo de alimentação na 
alta hospitalar, também obteve resultados semelhantes. Nesse estudo, 76,64% dos RNs 
estavam sendo alimentados por meio do AMSE no momento da alta hospitalar. 

Tais resultados são bastante satisfatórios, tendo em vista que poderão trazer 
consequências positivas no desenvolvimento das crianças pós alta hospitalar. De 
acordo com o Ministério da Saúde (2015), o aleitamento materno é a melhor estratégia 
natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança, bem como é a mais eficaz 
intervenção para a redução da morbimortalidade infantil. Além disso, amamentar 
envolve interação profunda entre a mãe e o filho, repercutindo na habilidade deste de 
se defender de infecções, em sua fisiologia, no seu desenvolvimento cognitivo e 
emocional e na saúde geral a longo prazo, por isso deve ser mantida de forma exclusiva 

até o 6º mês de vida da criança (SAÚDE, 2015). 

 
Conclusão 

 

Com a presente pesquisa foi possível perceber que no início do internamento o uso da 
SOG foi a via mais utilizada para administrar a alimentação aos RNs, sendo ofertado 
com mais prevalência o leite humano pasteurizado ou ordenhado da própria mãe. Isso 
se deve principalmente ao quadro clínico dos RNs ao serem admitidos em UCI-NEO 
e/ou UTI-NEO, pois em sua maioria apresentam prematuridade, baixo peso e problemas 
respiratórios e consequentemente não possuem maturidade fisiológica suficiente para 

receber a alimentação por via oral ou o AMSE. 

Uma limitação do estudo é o fato de não ter sido quantificado a ingestão calórica quando 
os RNs estavam sendo amamentados ao seio, o que impossibilitou identificar o VET 
daqueles que estavam em AMS complementado ou AMSE. De toda forma, o mesmo 
pode contribuir com o conhecimento científico por evidenciar os principais motivos que 
levam os RNs a serem internados em UCI-NEO e/ou UTI-NEO, bem como a importância 
de uma alimentação adequada no desenvolvimento e recuperação desse público. 
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TÍTULO: Variáveis hemodinâmicas medidas durante o teste de caminhada de seis 

minutos (TC6’) e teste de caminhada incremental (TCI) em indivíduos com doenças 

cardiovasculares 

Resumo 

Introdução: Os testes de campo são largamente utilizados na prática clínica 
fisioterapêutica, a fim de promover uma criteriosa avaliação da capacidade funcional em 
indivíduos com doenças cardiovasculares (DCV). Estes testes produzem alterações 
hemodinâmicas importantes para o entendimento da prescrição de exercícios para esta 
população. Objetivo: Avaliar e comparar as variáveis hemodinâmicas durante a 
realização dos TC6’ e TCI: pressão arterial (PA), frequência cardíaca (FC), saturação 
periférica de oxigênio sanguíneo (SpO2), percepção de esforço de dispneia e fadiga 
(Borg) em indivíduos com doenças cardiovasculares. Metodologia: Estudo 
observacional analítico transversal, com amostra por conveniência, com indivíduos de 
ambos os gêneros, que apresentaram o diagnóstico clínico de doença cardiovascular. 
Foi utilizada estatística descritiva, além Teste t student pareado para comparação entre 
os testes (p<0,05), através do Graphpad Prism versão 5.0. Resultados: Amostra 
composta por 42 indivíduos, 6 do sexo masculino (14,28%) e 36 do sexo feminino 
(85,71%) com dados analisados em repouso, final do teste, um minuto e dois após 
ambos os testes. Comparando os dados do final do teste com 1’ e 2’ após, no TC6 a 
variação foi de aproximadamente 5 mmHg na PAS, já no TCI a PAS foi de 20mmHg, 
sendo está a variável mais significativa (p<0,05). Conclusão: De acordo com os dados 
analisados, o TCI apresentou maior variação na pressão arterial sistólica comparando 
com o teste de caminhada de 6'. 
 
Palavras-chave: Doenças cardiovasculares;Monitorização hemodinâmica;Teste de 

caminhada 

TITLE: Hemodynamic variables measured during the six-minute walk test (6MWT) and 

incremental shuttle walk test (SWT) in individuals with cardiovascular disease 

Abstract 

Background: Field tests are widely used in clinical and physical therapy practice, in order 
to promote a careful assessment of functional capacity in individuals with cardiovascular 
diseases (CVD). Aim: To evaluate and compare hemodynamic variables during the Six 
minutes’ walk Test (6MWT) and Incremental Walking Test (IWT). The variables were 
blood pressure (BP), heart rate (HR), peripheral blood oxygen saturation (SpO2), 
perception of dyspnea and fatigue (Borg Scale) in individuals with cardiovascular 
diseases. Methods: Cross-sectional, observational, observational study with individuals 
of both genders who presented the clinical diagnosis of cardiovascular. Descriptive 
statistics was used, as well as Student's t-test for comparison between field tests (p 
<0.05), using Graphpad Prism version5.0. Results: A sample of 42 individuals, 6 males 
(14.28%) and 36 females (85.71%) with data analyzed at rest, end of the test, one minute 
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and two after both tests. Comparing the data at the end of the test with 1 'and 2' after, in 
the 6MWT the variation was approximately 5 mmHg in the systolic blood pressure, while 
in the IWT there was 20 mmHg of the variation, being the most significant variable (p 
<0.05). Conclusion: According to the data analyzed, the IWT presented greater variation 
in systolic blood pressure compared to the 6M6MWT. This can be explained because 
IWT is a maximal test with progressive velocity, where there is greater hemodynamic 
variation. 
 
Keywords: Cardiovascular diseases; Hemodynamic monitoring; Walk test. 

Introdução 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 17,7 milhões de pessoas 
morreram por DCV em 2015, sendo 7,4 milhões devido à doença arterial coronariana e 
6,7 milhões devido à acidente vascular cerebral. No Brasil, pelo menos 20% dos óbitos 
de pessoas com mais de 30 anos de idade se deve às DCV (MANSUR; FAVARATO, 
2016), alcançando em 2012 aproximadamente 28% do total de mortes no país, dentre 
as quais 31,1% ocorreram por doenças isquêmicas cardíacas e 30,1% por doenças 
cerebrovasculares (VILLELA; KLEIN; OLIVEIRA, 2016). Diante da alta incidência de 
DCV, essas doenças representam um importante problema para a saúde pública 
mundial ocasionando custos cada vez mais elevados (SIQUEIRA; SIQUEIRA-FILHO; 
LAND, 2017). De acordo com estes autores, os custos diretos e indiretos com as DCV 
no Brasil aumentaram no período entre 2010 e 2015, especialmente com 
medicamentos, previdência social e morbidade. Além disso, tendo em vista o aumento 
da expectativa de vida no Brasil e considerando o envelhecimento um importante fator 
relacionado com a maior incidência dessas doenças, existe uma tendência de aumento 
dos custos socioeconômicos relacionados às DCV no país, que pode ser observada 
através dos gastos crescentes com internações hospitalares por causa de DCV 
(SIQUEIRA; SIQUEIRA-FILHO; LAND, 2017). Esses indivíduos são assistidos de forma 
geral, através de acompanhamento multiprofissional, aderindo a tratamentos 
combinados, farmacológico, através das medicações anti-hipertensivas, e não-
farmacológico, sendo inseridos em programas de reabilitação cardiopulmonar e 
metabólica. Nestes, são assistidos de maneira integral com prioridade de prática de 
atividade física supervisionada para controle das variáveis hemodinâmicas e ganho de 
desempenho cardiorrespiratório (JARDIM et al., 2014). A avaliação e monitorização das 
variáveis hemodinâmicas, durante o exercício físico, são de extrema importância para 
propiciar que os exercícios produzam efeitos metabólicos imediatos e tardios, 
melhorando o condicionamento do indivíduo, interferindo de forma benéfica em sua 
qualidade de vida (VII DIRETRIZ, 2016). As estratégias de monitorização destas 
variáveis, tais como, pressão arterial, frequência cardíaca, saturação periférica de 
oxigênio sanguíneo e a variabilidade da frequência cardíaca, atreladas a estratégias de 
educação em saúde, estimulam a adesão ao tratamento da hipertensão arterial e outras 
doenças, colaborando para o controle da hipertensão e para minimizar os novos casos 
da doença. Com interação entre profissionais, alunos e usuários, a implementação de 
educação continuada repercute positivamente na redução da taxa de morbimortalidade 
por doenças associadas à hipertensão arterial refletindo na minimização dos custos com 
assistência (PIERIN et al., 2011). Com isso, a presente pesquisa teve como objetivo 
avaliar as variáveis hemodinâmicas durante a realização dos TC6’ e TCI: pressão 
arterial (PA), frequência cardíaca (FC), saturação periférica de oxigênio sanguíneo 
(SpO2), variabilidade da frequência cardíaca (Índice R-R), percepção de esforço de 
dispneia e fadiga (Borg) em indivíduos com doenças cardiovasculares. 
 

Metodologia 
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Trata-se de um estudo observacional analítico transversal, desenvolvido no Laboratório 
de Motricidade e Fisiologia Humana da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi 
(FACISA)/Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no município de Santa Cruz, 
entre agosto de 2018 a julho de 2019. A amostra foi por conveniência, composta por 
indivíduos de ambos os gêneros, que apresentaram o diagnóstico clínico de doença 
cardiovascular de forma isolada ou combinada. Foram incluídos na pesquisa: (1) 
participantes com idade entre 25 e 75 anos, (2) com diagnóstico clínico de doença 
arterial coronariana, síndrome coronariana aguda (pós-infarto agudo do miocárdio), 
angina estável, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial sistêmica, doença arterial 
periférica e insuficiência venosa crônica, (3) indivíduos com estabilidade hemodinâmica 
(pressão arterial sistólica ≥ 90 mmHg e ≤ 180 mmHg, pressão arterial diastólica ≥ 60 
mmHg e ≤ 110 mmHg, frequência cardíaca ≥ 60 bpm e ≤ 140 bpm, frequência 
respiratória ≤ 35 irpm, saturação periférica de oxigênio ≥ 85%) (HERDY et al., 2014); (4) 
Índice de Massa Corporal (IMC) entre 18,5 e 34,9 Kg/m²; (5) ausência de Infarto agudo 
do miocárdio recente (um mês antes da admissão na pesquisa), angina instável, 
arritmias e valvopatias graves, hipertensão arterial sistêmica descontrolada (PAS > 190 
mmHg; PAD > 120 mmHg), insuficiência cardíaca descompensada, tromboflebite e 
tromboembolismo pulmonar ou sistêmico, (6) ausência de disfunções ortopédicas, 
reumatológicas ou neurológicas que impeçam a realização dos testes ou que 
representem algum risco ou desconforto ao paciente, tais como amputação, 
espasticidade severa, discrepância entre membros inferiores, imobilizações e fixadores 
externos, doenças neuromusculares e declínio cognitivo, e (7) Assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Sendo excluído aqueles que apresentaram 
incapacidade de compreender e/ou realizar os procedimentos de coleta de dados ou 
recusa à assinatura do TCLE. Os participantes foram monitorados através de 
instrumentos previamente calibrados. Para verificar a pressão arterial foi usado o 
esfigmomanômetro aneroide da marca Premium® (modelo ESFS50N), com precisão de 
± 3 mmHg, verificado e aprovado pelo INMETRO, e um estetoscópio da marca 
Premium® (modelo Rappaport), na qual o participante foi instruído em adotar a posição 
sentada com o braço esquerdo apoiado. Para monitorar a frequência cardíaca e a SpO2 
foi utilizado um oxímetro de pulso (Modelo CMS50N – Contec, São Paulo, Brasil), 
posicionado no dedo indicar. A frequência respiratória foi monitorizada através da 
contagem dos ciclos respiratórios durante o intervalo de 1 minuto, e para avaliar a 
percepção do esforço durante a realização dos testes de campo será utilizada a escala 
modificada de Borg. Este instrumento consiste em uma escala vertical graduada de 0 a 
10 com expressões correspondentes ao aumento progressivo do nível de percepção do 
esforço, sendo 0 equivalente a nenhum esforço e 10 equivalente ao máximo esforço 
possível. As medidas da PA, FC e FR, Borg-D e Borg-F foram feitas antes, 
imediatamente após, após 1 minuto e após 2 minutos da finalização de ambos os testes, 
e as medidas de FC, Índice R-R, Borg-D e Borg-F foram avaliados durante a realização 
dos testes pelo mesmo avaliador. 
 

Resultados e Discussões 

 
A amostra da pesquisa foi composta por 42 indivíduos avaliados no Laboratório de 
Motricidade de Fisiologia Humana da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi 
(FACISA/UFRN) realizado no período de agosto de 2018 á julho de 2019, sendo 6 do 
sexo masculino (14,28%) e 36 do sexo feminino (85,71%) com média de idade 57,0 (+-
10,81) (Tabela 1). Para os dados de repouso a Pressão Arterial Sistólica (PAS) dos 
participantes foi em média foi 125,35 mmHg; Pressão Arterial Diastólica foi em média 
80,71mmHg; Frequência Cardíaca (FC) média 75,92 bpm ; Saturação de Oxigênio 
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(SpO2) média 97,42 %; Frequência Respiratória (FR) 18 irpm; e Borg para Dispneia e 
Fadiga média próxima de 1. (Tabela 2) Para o teste de caminhada de 6 minutos a média 
final das variáveis foram PAS 144,28 mmHg; PAD 84,88 mmHg; FC 99 bpm; SpO2 97%; 
FR 22 irpm; e Borg para fadiga e dispneia 3. Comparando os dados com 1’ após o teste 
e 2’ após, a variação foi de aproximadamente 5 mmHg na PAS e no que diz respeito a 
PAD se manteve com média 80 mmHg. (Tabela 4). No teste de caminhada incremental 
comparando os dados das variáveis houve uma variação na PAS de 20mmHg do final 
do teste para após 2’, sem alteração na PAD, mantendo média de 80 mmHg.(Tabela 3) 
Os demais dados não apresentaram critério para interromper os testes. 
 

Conclusão 

 
De acordo com os dados analisados o TCI apresentou maior variação na pressão 
arterial sistólica comparando com o TC6’. Isso pode ser explicado pela diferença dos 
testes, sendo o TCI com velocidade progressiva através de uma estimulação sonora e 
o TC6 caminhada com ritmo contínuo e velocidade constante próprio do paciente. 
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TÍTULO: Efeito do estímulo do probe vaginal do manômetro na propriocepção dos 

músculos do assoalho pélvico 

Resumo 

Introdução: O tratamento de cinesioterapia para fortalecimento dos MAP é o mais 
indicado para pacientes com IU. Entretanto para que este tratamento seja eficiente é 
necessário que a mulher tenha uma boa propriocepção dos MAP. Objetivo: Avaliar o 
efeito do estímulo com o probe do manômetro na propriocepção dos músculos do 
assoalho pélvico. Metodologia: Trata-se de um estudo longitudinal realizado na Clínica 
Escola da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, no ano de 2018. Que incluiu 
pessoas do sexo feminino, que assinaram o TCLE, com idade igual ou superior a 35 
anos, queixa de IU e não realizaram tratamento fisioterapêutico. O estímulo 
proprioceptivo foi feito através da introdução do probe vaginal do manômetro, por 40 
segundos, sem orientação para a contração dos MAP. A avaliação da função e pressão 
dos MAP foi feita em seguida através da AFA e manometria. Resultados: A amostra foi 
composta por 21 mulheres, No presente estudo, não houve diferença significativa em 
relação à avalição do efeito do estímulo com o probe vaginal na função dos MAP 
avaliada pelo AFA (p<0,05), Power (p=0,102); Endurance (p=0,153); Repeat (p=0,454) 
e Fast (p=0,465). Entretanto foi verificado com aumento da pressão de contração dos 
MAP após a realização do estímulo (p=0,045). Conclusão: Houve uma melhora na 
pressão de contração dos MAP após o estimulo com o probe vaginal em mulheres 
incontinentes urinárias. Em relação às etapas da avaliação da função dos MAP, não foi 
encontrada diferença. 
 
Palavras-chave: Assoalho Pélvico, Incontinência Urinária, Manometria, Propriocepção 

TITLE: Effect of vaginal pressure gauge probe stimulation on proprioception of pelvic 

floor muscles 

Abstract 

Introduction: Kinesiotherapy treatment to strengthen PFM is the most suitable for UI 
patients. However, for this treatment to be effective, the woman must have a good 
proprioception of PFM. Objective: To evaluate the effect of stimulation with the pressure 
gauge probe on the proprioception of the pelvic floor muscles. Methodology: This is a 
longitudinal study conducted at the Clinical School of Trairi Health Sciences College, in 
2018. It included female individuals who signed the informed consent form, aged 35 
years or older, complaining of UI and did not undergo physical therapy treatment. 
Proprioceptive stimulation was performed by introducing the manometer vaginal probe 
for 40 seconds, without orientation for contraction of PFM. MAP function and pressure 
were then evaluated by AFA and manometry. Results: The sample consisted of 21 
women. In the present study, there was no significant difference regarding the evaluation 
of the effect of stimulus with the vaginal probe on the PFM function evaluated by the AFA 
(p <0.05), Power (p = 0.102). ); Endurance (p = 0.153); Repeat (p = 0.454) and Fast (p 
= 0.465). However, it was verified with increase of the contraction pressure of the PFM 
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after the stimulus (p = 0.045). Conclusion: There was an improvement in MAP 
contraction pressure after vaginal probe stimulation in urinary incontinent women. 
Regarding the stages of the evaluation of the PFM function, no difference was found. 
 
Keywords: Pelvic Floor, Urinary Incontinence, Manometry, Proprioception 

Introdução 

A Incontinência Urinária (IU) é definida como qualquer perda involuntária de urina 
(HAYLEN et al., 2010) e é considerada como uma das mais comuns disfunções dos 
músculos do assoalho pélvico (MAP) acometendo cerca de 61% das mulheres 
brasileiras (MENEZES et al., 2012). Apesar dessa alta prevalência a IU ainda é 
subrrelatadas, considerada como um processo do envelhecimento e a população 
feminina desconhece as possibilidades de tratamento (MARQUES, 2015). O tipo mais 
frequente de IU é a incontinência urinária de esforço (IUE) que é a queixa de perda 
involuntária de urina em esforço físico, como atividades esportivas ou em espirros ou 
tosse (HAYLEN et al., 2010). Além da IUE, existe a incontinência urinária de urgência 
(IUU) que é definida como queixa de perda involuntária de urina associada à urgência 
miccional (HAYLEN et al., 2010) e a incontinência urinária mista (IUM) que é a 
associação da IUE e IUU, onde há tanto a perda involuntária de urina na urgência 
miccional, quanto ao realizar esforço físico, como espirrar ou tossir (HAYLEN et al., 
2010). Atualmente a Sociedade Internacional de Continência (ICS, 2010) recomenda 
que a Fisioterapia seja considerado como a primeira opção de tratamento para mulheres 
incontinentes urinárias, e diversos são os tipos de avaliações utilizadas, como os 
questionários de qualidade de vida (PARK et al, 2018), de severidade da IU (ZINCIR et 
al., 2018), além da avaliação física em que é realizada por meio da: avaliação funcional 
dos MAP, importante para avaliar a contração e os tecidos dos MAP; manometria os 
MAP, que avalia a pressão deste grupo muscular em repouso e durante a contração 
voluntárias; a eletromiografia que registra o potencial elétrico gerado pela 
despolarização das fibras musculares; a dinamometria que é um equipamento para 
avaliar a força; e o teste do absorvente que quantifica a quantidade de urina perdida 
durante o teste por meio da diferença no peso final e inicial do absorvente (BO et al., 
2016). JUSTIFICATIVA De acordo com DUMOULIN et al., (2014) o tratamento de 
cinesioterapia para fortalecimento dos MAP é o mais indicado para pacientes com IU, 
tendo como vantagem o custo e a pequeno risco de efeitos adversos (QASEEM et al. 
(2014). Entretanto para que este tratamento seja eficiente é necessário que a mulher 
tenha uma boa propriocepção dos MAP. Estudos indicam que de 30 a 50% das 
mulheres com disfunção dos MAP, incluindo as mais jovens, apresentam dificuldade de 
contrair corretamente os MAP comprometendo (BO et al., 2012; PINHEIRO et al., 2012), 
desta forma, os resultados do tratamento fisioterapêutico. Diante disso, se dá a 
importância de se realizar estudos com a finalidade de utilizar tratamentos que 
melhoram a propriocepção dos MAP. Atualmente, em pacientes com dificuldade 
proprioceptiva é indicado o uso de terapias adjuvante como a eletroterapia, manometria 
e eletromiografia dos MAP (BO et al., 2016). Estes tratamentos são realizados 
orientando a contração dos MAP, entretanto são intervenções que necessitam de 
equipamentos específicos e esterilização, aumentando o custo e dificultando o acesso 
a esse tipo de tratamento. Uma hipótese dos autores é que a presença do probe vaginal 
já poderia ser capaz de melhorar a propriocepção da contração dos MAP, sendo assim 
se justifica a necessidade do presente estudo que avaliou se apenas a presença do 
probe vaginal do manômetro, sem a orientação para realizar a contração dos MAP, seria 
capaz de promover um efeito proprioceptivo, melhorando capacidade da contração dos 
deste grupo muscular. OBJETIVOS OBJETIVO PRIMÁRIO Avaliar o efeito do estímulo 
com o probe do manômetro na propriocepção dos músculos do assoalho pélvico. 
OBJETIVOS SECUNDÁRIOS • Avaliar o efeito do estímulo com o manômetro na função 
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dos MAP avaliada pelo AFA; • Avaliar o efeito do estímulo com o manômetro na pressão 
de contração dos MAP; • Comparar o efeito do estímulo com a manometria dos MAP 
em mulheres com e sem IU 
 
Metodologia 

 
Tipo de estudo Trata-se de um estudo longitudinal realizado na Clínica Escola da 
Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, no ano de 2018. Os critérios de inclusão 
foram aceitar participar da pesquisa e assinar o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (Apêndice I), mulheres com mais de 35 anos, com e sem queixa de IU e 
que não realizaram tratamento fisioterapêutico para IU. Foram excluídas do estudo 
mulheres: obesas com IMC acima de 30 kg/m² (JEFFREYS et al., 2003; CALLE et al., 
1999; WHO, 2010), infecção urinária ou vaginal no momento da avaliação; prolapso de 
órgãos pélvicos maior que grau II (BOURCIER et al., 2005); desordens cognitivas e 
neurológicas; hipertensão arterial descontrolada; incapacidade de realizar a avaliação e 
que façam uso de terapia de reposição hormonal (BØ, 1998; BADEN e WALKER 1972; 
PARKKINEN et al., 2004; URDAN, 2005). Coleta As coletas eram realizadas em dois 
dias: onde no primeiro dia era realizada a avaliação inicial de ambos os grupos e no 
segundo dia, após 48 horas foi realizado o estímulo com o probe vaginal e reavaliação 
da função e pressão dos MAP, por meio da Avaliação Funcional do Assoalho pélvico 
(AFA) e manometria, respectivamente. Avaliação Inicial No primeiro dia todas as 
voluntárias realizaram uma anamnese composta de informações do histórico 
ginecológico, obstétrico e urológico da paciente (Apêndice II), onde responderam os 
questionários King’s Health Questionnaire - KHQ (KELLEHER, 1997) (Anexo I) e o 
Incontinence Severity Index Questionnaire - ISI-Q (SANDVIK, 1993) (Anexo I), e 
também o teste do absorvente de uma hora e por fim a avaliação funcional do assoalho 
pélvico (AFA) (Apêndice III) e manometria dos MAP. O questionário KHQ avalia a 
qualidade de vida em mulheres com IU, foi desenvolvido e validado em inglês 
(KELLEHER et al., 1997). Este instrumento contém 21 questões, sendo dividido em oito 
domínios: percepção geral da saúde, impacto da IU, limitação de atividades diária, 
físicas e sociais, relacionamento pessoal, emoções, sono/disposição (KELLEHER et al., 
1997; TAMANINI et al, 2003). Foi traduzido e validado para o português e se mostrou 
ser um instrumento específico, confiável e válido para avaliar a qualidade de vida de 
mulheres com IU. O ISI é um instrumento sucinto, desenvolvido por Sandvik et al. (1993) 
traduzido e validado para o português por Pereira et al. 2012. Este questionário é 
composto por duas questões a respeito da frequência e quantidade da perda urinária 
(SANDVIK et al., 1993; FELDNER et al.,2002). A primeira pergunta é “Com qual 
frequência você apresenta perda de urina?” e a pontuação da resposta varia de 1 a 4. 
A segunda questão é “Qual quantidade de urina você perde cada vez?” e a pontuação 
varia de 1 a 3. O escore final deste questionário é obtido a partir da multiplicação dos 
escores da frequência pela quantidade da perda urinária, isso possibilita que a IU seja 
classificada em leve (escore final 1-2), moderada (escore final 3-6), grave (escore final 
8-9) ou muito grave (escore final 10-12) (PEREIRA et al., 2012). Na AFA, a voluntária 
ficou na posição supina com 45º de flexão de quadril e joelho, em seguida a avaliadora 
introduziu dois dedos até um terço distal do canal vaginal e orientou a voluntária para 
contrair os MAP o mais forte possível, sendo essa contração classificada de acordo com 
Escala Modificada de Oxford de 6 pontos (LAYCOCK; JERWOOD, 2001). Na 
manometria dos MAP foi utilizado equipamento (Quark - Perina Biofeedback, com 
graduação de 0-48 cmH20, Piracicaba - Brasil). As participantes foram posicionadas em 
posição supina com flexão de quadril e joelho. O probe do perineômetro foi recoberto 
com um preservativo masculino (Preservativo não lubrificado Ginec. Madeitex), em 
seguida introduzido 3,5cm na cavidade vaginal e calibrado. Posteriormente, as 
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participantes foram orientadas e motivadas verbalmente a realizarem três contrações 
de três segundos dos MAP com o máximo de força que conseguirem. As participantes 
também foram instruídas a evitar a contração abdominal, glútea e de adutores de quadril 
durante a contração dos MAP, para que seja possível isolar e verificar somente a 
contração dessa musculatura. O pico das três contrações foi usado na análise deste 
estudo. Intervenção No segundo dia, após 48 horas, as voluntárias ficaram na posição 
supina, com flexão de quadril e joelho e estímulo proprioceptivo foi realizado por meio 
da introdução do probe vaginal do manômetro, por 40 segundos. Como a finalidade foi 
apenas de promover um estímulo local, as voluntárias não foram orientadas a realizar a 
contração dos MAP. Após o estímulo utilizando probe vaginal do manômetro, foi 
realizada a reavaliação por meio da AFA e manometria dos MAP, seguindo o mesmo 
protocolo da avaliação inicial. Análise dos dados Todas as análises estatísticas foram 
realizadas com o programa Statistica statistical software 7.0 (StatSoft Inc., Tulsa, United 
States). O Teste de Shapiro–Wilk usado para avaliar distribuição dos dados, o teste T-
student para amostras pareadas ou Wilcoxon para a análise intragrupo, o teste t ou 
Mann_whitney para a análise intergrupo. O nível de significância adotado foi de 5%. 
DESFECHO A suposição do presente estudo era que apenas a presença do probe 
vaginal do manômetro será suficiente para melhorar a propriocepção dos MAP 
TAMANHO AMOSTRAL E AMOSTRAGEM Para o cálculo do tamanho amostral, o 
programa G*Power 3.1.9.2 foi utilizado, tendo como parâmetros, tamanho do efeito 0,50, 
α = 0,05, poder amostral β = 0,85. Segundo o cálculo realizado, é necessário um total 
de 29 indivíduos para a realização do estudo. Habilidades Adquiridas As participantes 
tiveram conhecimento sobre sua força de contração dos MAP, podendo realizar o 
tratamento fisioterapêutico para IU na clínica escola. A relevância desse projeto se dá, 
por se tratar de uma futura possibilidade de tratamento com custo baixo e acessível. Os 
alunos tiveram condições de atrelar os conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas 
com a prática. 
 
Resultados e Discussões 

 
A amostra foi composta por 21 mulheres, com idade entre 35 e 67 anos e média de 
idade de 48,52 anos. Destas voluntárias, 11 (52,4%) eram da raça branca, 10 (47,6%) 
tinham nível superior completo, 14 (66,7%) delas tinham cônjuge (Tabela 1). Tabela 1 - 
Perfil sociodemográfico de mulheres com incontinência urinária. Variáveis n % Idade 
(Anos) 35-45 7,00 33,33 46-55 11,00 52,38 56-65 2,00 9,52 66-75 1,00 4,76 
Escolaridade Primário incompleto 2,00 9,50 Primário completo 3,00 14,30 Ginásio 
completo 4,00 19,00 Colegial completo 1,00 4,80 Superior incompleto 1,00 4,80 Superior 
completo 10,00 47,60 Raça Branca 11,00 52,40 Negra 4,00 19,00 Parda 5,00 23,80 
Oriental 1,00 4,80 Estado Civil Com vida conjugal 14,00 66,70 Sem vida conjugal 7,00 
33,30 Com relação às características obstétricas, ginecológicas e urológicas, as 
incontinentes urinárias tiveram uma média de 2,29±1,19 gestações, em que 63,16% 
tiveram parto vaginal, 9,25% foram submetidas a episiotomia e 90,5% delas não tiveram 
complicações nesse período. O principal tipo de IU foi a IUE (66,70%) (Gráfico 1), 
47,61% delas não passaram pela menopausa e apenas 6 (27,30%) faziam visitas 
regulares ao médico ginecologista e 20 (95,2%) delas faziam acompanhamento regular 
com o médico uroginecológico (Tabela 2). Tabela 2 – Características obstétricas, 
ginecológicas e urológicas. Variáveis Média±DP n % Número de gestações 2,29±1,19 
Número de filhos 0 2,00 9,52 1 a 3 18,00 85,71 4 a 6 1,00 4,76 Tipo de parto Vaginal 
12,00 63,16 Cesárea 4,00 21,05 Ambos os partos 3,00 15,79 Tipos de IU IUE 14,00 
66,70 IUU 3,00 14,30 IUM 4,00 19,00 Visitas ao médico GO Sem visitas regulares 15,00 
71,40 Com visitas regulares 6,00 28,60 Visitas ao médico uroginecologista Sem visitas 
regulares 1,00 4,80 Com visitas regulares 20,00 95,20 IU na gestação Nulíparas 1,00 
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4,80 Sim 7,00 33,30 Não 13,00 61,90 Complicações gestação/parto Nulíparas 1,00 4,80 
Sim 1,00 4,80 Não 19,00 86,40 Epsiotomia no parto Nulíparas 1,00 4,77 Sim 2,00 9,52 
Não 18,00 85,71 Menopausa Sim 10,00 47,61 Não 11,00 52,39 Anos que entrou na 
menopausa 1-5 anos 5,00 50,00 6-10 anos 3,00 30,00 11-15 anos 2,00 20,00 DP = 
Desvio Padrão; IU = Incontinência Urinária; GO = Ginecologista Obstétrico; IUE = 
Incontinência urinária de esforço; IUU = Incontinência urinária de urgência; IUM = 
Incontinência urinária mista. Figura 1 – Gráfico com a representação do percentual de 
mulheres de acordo com o tipo de incontinência urinária. Valores em % Legenda: IUE: 
Incontinência urinária de esforço; IUU: Incontinência urinária de urgência; IUM: 
Incontinência urinária mista. Em relação à avalição do efeito do estímulo com o 
manômetro na função dos MAP avaliada pelo AFA é possível verificar que não houve 
diferença entre a avaliação inicial e final, sendo Power (p=0,102); Endurance (p=0,153); 
Repeat (p=0,454) e Fast (p=0,465). Já em relação aos valores da manometria dos MAP, 
ocorreu um aumento na pressão de contração após a realização do estímulo do probe 
(p=0,045) (Tabela 3). Tabela 3 – Valores referente a função e manometria dos MAP. 
Avaliação Inicial Avaliação Final Valor de p Média±DP Mediana Média±DP Mediana 
Power 1,95±1,12 2,00 2,14±1,31 2,00 0,102 Endurance 2,09±1,18 2,00 2,38±1,43 2,00 
0,153 Repeat 3,09±1,81 4,00 3,382,20 3,00 0,454 Fast 4,48±2,58 5,00 4,67±2,90 5,00 
0,465 Manometria (cmH2O) 22,35±24,50 10,67 26,16±26,11 14,67 0,046 Legenda: DP= 
desvio padrão Infelizmente não houve pacientes continentes urinárias que tiveram 
interesse de participar do estudo, impossibilitando responder o terceiro objetivo deste 
projeto de pesquisa. DISCUSSÃO O presente estudo teve por objetivo, avaliar o efeito 
do estímulo com o probe do manômetro na propriocepção dos músculos do assoalho 
pélvico, além disso, comparar o efeito desse estímulo em mulheres continentes e 
incontinentes. Nesse estudo, a faixa etária mais prevalente entre as mulheres com perda 
urinária foi entre 46 e 55 anos. Dentre os fatores para a ocorrência de IU em mulheres, 
está a idade avançada, com a ocorrência do climatério e menopausa (Oliveira et al., 
2015). Oliveira et al., 2015 observaram ainda em seu estudo com 233 mulheres, que 
56,3% delas eram casadas corroborando com o perfil desse estudo (66,7%), em sua 
maioria eram pardas 45,8% e apenas 27,1% haviam terminado o ensino médio, 
diferente desse estudo, onde a maioria das participantes 52,4% se declararam da raça 
branca e 47,6% tinham nível superior completo. Quanto aos dados obstétricos do 
presente estudo, 63,16% dessas mulheres tiveram parto vaginal, sugerindo ser essa via 
de parto, um fator de risco para o desenvolvimento da IU (Oliveira et al., 2015), a média 
de gestações foi de 2,29±1,19 e 85,1% tinha entre 1 e 3 filhos. No presente estudo, não 
houve diferença significativa em relação à avaliação do efeito do estímulo com o probe 
vaginal na função dos MAP avaliada pelo AFA (p<0,05), Power (p=0,102); Endurance 
(p=0,153); Repeat (p=0,454) e Fast (p=0,465). Entretanto foi verificado com aumento da 
pressão de contração dos MAP após a realização do estímulo com o probe do 
manômetro (p=0,045). A análise entre mulheres continentes e incontinentes não foi 
possível, devido a falta de voluntárias continentes urinárias interessadas em que 
participar do estudo. Durante a coleta de dados foram contatadas dez mulheres 
continentes, onde, sete se negaram participar por falta de interesse e três delas faltaram 
por três vezes às avaliações, sem justificar o motivo, comunicando posteriormente que 
tinham desistido de participar da pesquisa. É importante ressaltar que a avaliação dos 
MAP em mulheres continentes urinária é necessário para avaliar se esta mulher tem 
dificuldade na propriocepção e na contração deste grupo muscular, afinal sabe-se que 
30% das mulheres apresentam dificuldade de realizar essa contração corretamente (BØ 
et al., 2005), que a fraqueza dos MAP seria um fator de risco para o desenvolvimento 
futuro de IU e que o tratamento fisioterapêutico preventivo das mulheres continentes 
pode evitar complicações ginecológicas, urinárias e gastrointestinais posteriores 
(Barreto et al., 2018). Atualmente nota-se uma dificuldade na coleta de dados e no 
tratamento clínico relacionado as disfunções dos MAP. De acordo com a Organização 
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Mundial de Saúde (OMS) a adesão a um determinado tratamento envolve um processo 
complexo, dinâmico e multifatorial determinados pela interação de cinco dimensões que 
incluem: fatores sociodemográficos, equipe de saúde; fatores relacionados ao sistema; 
fatores relacionados à terapia; fatores relacionados ao paciente; fatores relacionados a 
elementos associados à doença específica que o paciente está enfrentando (Venegas 
et al, 2017). De acordo com o estudo de Venegas et al. (2017) verificou-se que a idade 
avançada e nível superior são fatores que melhoram a adesão ao tratamento da IU. 
Assim como a gravidade e frequência dos sintomas, maior paridade e status 
ocupacionais são fatores que afetam o comprometimento, motivação dos pacientes e 
eficiência dos exercícios (Venegas et al, 2017). Nosso estudo verificou que a maioria 
das mulheres que participaram tinham entre 46 e 55 anos, com média de 3 filhos, e 
possuíam ensino superior completo, fatores que de acordo com o estudo de Venegas 
et al, 2017 melhoram a adesão ao tratamento. E uma hipótese para a dificuldade de 
adesão das continentes urinárias ao estudo pode ser a falta de motivação devido não 
apresentarem queixas e/ou incômodos relacionados à IU. Entretanto, esse não foi 
objetivo deste estudo. Na literatura não foi encontrado estudos que avaliassem o efeito 
do estímulo com o probe do manômetro na propriocepção dos músculos do assoalho 
pélvico. Os estudos (FITZ et al., 2017; OZIU et al, 2017) relatam a realização do uso da 
manometria associado à orientação de contração dos MAP. Esses estudos (FITZ et al., 
2017; OZIU et al, 2017) verificaram que houve uma melhora na propriocepção da 
contração desse grupo muscular. No presente estudo, o objetivo era verificar se a 
presença apenas do probe dentro da cavidade vaginal seria suficiente para melhorar a 
contração dos MAP, e verificamos que as mulheres apresentaram uma melhora na 
contração dos MAP após o estímulo com o probe mesmo sem a orientação da contração 
desse grupo muscular, sugerindo assim, que apenas a presença do pobre vaginal é 
capaz de melhorar a contração, sem que haja a necessidade do uso de todo o 
equipamento da manometria. Esse estudo apresentou como limitação a falta de um 
grupo de mulheres continentes que pudesse ter seus resultados comparados com as 
mulheres incontinentes, a variação do número de gestações entre as mulheres, assim 
como o fato de ter avaliado mulheres que estão e que não estão na menopausa. Futuros 
estudos poderão comparar o efeito do estímulo com o probe vaginal em mulheres 
incontinentes e continentes urinárias e reavaliação das pacientes após um período a fim 
de verificar a manutenção dos resultados obtidos com o uso apenas do probe. Também 
é necessário mais estudos que analisem os motivos de negação e participação das 
voluntárias aos estudos. 
 
Conclusão 

 
Houve uma melhora na pressão de contração dos MAP após o estimulo com o probe 
vaginal em mulheres incontinentes urinárias. Em relação às etapas da avaliação da 
função dos MAP, não foi encontrada diferença. 
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TÍTULO: Como aferir a capacidade de imaginar em pacientes pós-AVC? 

Resumo 

 

O objetivo do presente estudo é verificar se a capacidade de imaginar por escalas auto-
relatadas como Movement Imagery Questionnaire (MIQ-RS) e Kinesthetic and Visual 
Imagery Questionnaire (KVIQ-10) correlaciona-se com a capacidade de atribuir 
pensamento ao outro mensurada através da Theory of mind task battery (ToM). Trata-
se de um estudo observacional, transversal com oito pacientes pós-AVC. Os sujeitos 
passaram por uma única sessão de avaliação das seguintes escalas: Theory of Mind 
Task Battery (ToM) e dois questionários de capacidade de imaginação - MIQ-RS e 
KIVIQ- 10. Os resultados mostram uma fraca correlação entre as escalas auto-relatas e 
a ToM, desta forma, conclui-se que as habilidades medidas pela ToM, não implicam, 

obrigatoriamente, em indivíduos com uma boa capacidade de imaginação motora. 

 
 
Palavras-chave: Imaginação. AVC. Reabilitação. 

TITLE: How to measure the ability to imagine in post stroke patients? 

Abstract 

 

The aim of the present study is to verify whether the ability to imagine through self-
reported scales such as Movement Imagery Questionnaire (MIQ-RS) and Kinesthetic 
and Visual Imagery Questionnaire (KVIQ-10) correlates with the ability to attribute 
thought to another measured through from Theory of Mind Task Battery (ToM). This is 
an observational, cross-sectional study with eight post-stroke patients. The subjects 
underwent a single evaluation session of the following scales: Theory of Mind Task 
Battery (ToM) and two imagination ability questionnaires - MIQ-RS and KIVIQ- 10. The 
results show a weak correlation between the self-reported scales and ToM, therefore, 
concludes that the skills measured by ToM do not necessarily imply in individuals with a 

good motor imagination ability. 

 
 
Keywords: Imagination. Stroke. Rehabilitation. 

Introdução 
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A teoria da mente é a capacidade de atribuir pensamentos e emoções a si mesmo e a 
terceiros com base em sentimentos internos. É uma característica inerente ao ser 

humano que permite o desenvolvimento e compreensão das relações sociais. 

Nesse contexto, para avaliar a teoria da mente Wimmer e Perner (1983) introduziram o 
experimento clássico com a tarefa Sally-Anne em crianças, posteriormente, estes 
experimentos foram aprimorados em diversos estudos, e, direcionados a outros 
escopos populacionais, incluindo, indivíduos com transtorno do Aspectro Autista e 
síndrome de Down. 

Há ainda evidências de que indivíduos que possuem uma maior capacidade de 
imaginação, aumentam sua performance motora mais que outros (JACKSON et al., 
2004), sendo de suma importância estudos voltados para essa temática. Desta forma, 
diversos instrumentos são elaborados para medir essa capacidade. 

O Questionário de Imaginação do Movimento – Versão revisada (MIQ–RS) é um 
questionário elaborado para avaliar a habilidade para realizar a imaginação motora, o 
qual pode ser administrado em indivíduos com limitações motoras (GREGG; HALL; 
BUTLER 2007). O MIQ-RS permite avaliar a habilidade para imaginar movimentos 
grossos relacionados aos membros superiores e inferiores e incluem movimentos 
referentes as atividades de vida diária (AVD´s). 

A avaliação da capacidade de imaginação pode ser medida pelo Questionário de 
Imaginação Visual e Cinestésica, Versão Reduzida (KVIQ-10). Foi desenvolvida por 
Malouin et al. (2007) e avalia a capacidade imaginativa dos indivíduos nos domínios 
visual e cinestésico. Ou seja, determina o quão vividamente o indivíduo é capaz de 

visualizar e sentir os movimentos imaginados. 

Foi desenvolvido para ser administrado em pessoas com mobilidade reduzida ou com 
deficiência física. É composto por 10 itens (KVIQ-10), cuja pontuação varia de 1 a 5 
pontos, tanto na escala de imaginação visual quanto na escala de imaginação 

cinestésica (MALUOIN et al., 2007). 

Estudos sugeriram que a prática mental orientada a tarefas funcionais específicas pode 
favorecer a neuroplasticidade (SHARMA; POMEROY; BARON, 2006; PAGE et al., 
2009; PAGE; LEVINE; LEONARD, 2007). Provavelmente, o treinamento motor baseado 
em Prática Mental de tarefas que são significativas para os indivíduos poderão gerar 
maior modificação cortical (GUILLOT et al., 2008), favorecendo o aprendizado motor. 

Outros estudos demostraram que essa prática gerou modificações em desempenho 
motor (SCHUSTER et al., 2009; JACKSON et al., 2004) e que pode ser usada como 
uma abordagem preparatória, uma vez que aumenta a eficiência do treinamento físico 
subsequente. 

Em indivíduos hemiparéticos pós-AVC foi diagnosticado melhora na habilidade de 
sentar e levantar após uma única sessão de imaginação associada à prática física 

(MALOUIN et al., 2004a; 2004b). 

Estimular a plasticidade neural é o princípio básico da reabilitação motora, facilitando os 
ganhos nas habilidades motora. Assim, a estratégia cognitiva pode beneficiar a 
aquisição de habilidades motoras em indivíduos em fase de reabilitação de lesões 
decorrentes de lesões neurológicas. 
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Desta forma, o presente estudo tem como objetivo verificar se a capacidade de imaginar 
por escalas auto-relatadas (MIQ-RS e KIVIQ-10) correlaciona-se com a capacidade de 
atribuir pensamento ao outro Theory of Mind Task Battery (ToM) em indivíduos pós-
AVC. 

 
Metodologia 

 

É caracterizado como um estudo observacional e transversal (CAMPANA et al., 2001), 
no qual a amostra consistiu de pacientes cadastrados na clínica escola de fisioterapia 
com diagnóstico clínico de AVC, residentes no município de Santa Cruz/RN ou em 
regiões circunvizinhas. Os voluntários que aceitaram participar da pesquisa, e 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), foram submetidos as 
avaliações iniciais. 

Para realização deste estudo foi observada as devidas orientações para pesquisa com 
seres humanos, conforme a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), 
sendo o estudo aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Faculdade de 
Ciências da Saúde do Trairi-(FACISA)/Universidade Federal do Rio Grande do Norte-
(UFRN) sob o parecer 1.978.586. 

Foram inclusos no estudo, os indivíduos com diagnóstico clínico de AVC, isquêmico ou 
hemorrágico, há mais de 6 meses decorrido o tempo de lesão, idade acima de 18 anos, 
acometimento unilateral independente do hemicorpo afetado e com capacidade de 
realizar a preensão manual de objetos. 

Foram excluídos da pesquisa aqueles que não apresentavam as características 
supracitadas, bem como condições dolorosas que afetavam a capacidade de execução 
dos exercícios propostos e espasticidade maior que 3 avaliada por meio da escala de 
espasticidade de ashworth (ASHWORTH,1964). 

Os sujeitos passaram por uma única sessão de avaliação com uso das seguintes 
escalas: Theory of Mind Task Battery (ToM) e dois questionários de capacidade de 

imaginação - MIQ-RS e KIVIQ- 10. 

A ToM é uma bateria que contém 15 tarefas especificas com níveis de dificuldade 
crescente que avalia a teoria da mente. Essas tarefas incluem aspectos relacionados a 
identificação e percepção de emoções, desejos e crenças, é uma escala cuja pontuação 
máxima equivale a 15 pontos. Para sua aplicação, os avaliadores foram previamente 
treinados com uso da escala, em conformidade com as instruções contidas no manual 
de aplicação traduzido e adaptado para o Português-Brasil (CHAGAS; CHAGAS; 
OSÓRIO, 2017). 

Os participantes foram alocados individualmente em salas silenciosas, e foram 
previamente informados sobre o procedimento de aplicação, e só então iniciada a 
avaliação com uso da ToM. Por tratar-se de uma escala que não requer 
necessariamente o componente verbal, os voluntários foram instruídos a realizarem a 
aplicação da escala por meio do apontamento manual, e só então, por meio deste, o 
avaliador pontuou as respostas do participante. 
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O MIQ-RS é composto por duas sub-escalas, a visual e a cinestésica, e cada uma tem 
sete itens. Cada item é avaliado em uma escala de 7 pontos, variando de 1=muito difícil 
para sentir/ver a 7= muito fácil de sentir/ver. Assim, para cada sub-escala, foi 
considerado o escore máximo de 49 pontos. Adequadas propriedades psicométricas 
foram relatadas por Gregg, Hall e Butler (2007). 

Para avaliar a capacidade de imaginação dos indivíduos acometidos por AVC por meio 
do KVIQ-10, foi solicitado aos voluntários que imaginassem os movimentos contidos no 
instrumento: um de tronco, um proximal e um distal tanto para membros inferiores 
quanto para membros superiores. Respeitando a ordem dos itens apresentados no 
questionário, de forma que os movimentos fossem imaginados tanto com o lado do 

corpo mais afetado e contralateral. 

Para avaliação, foram analisados os seguintes itens: (a) o sujeito deveria assumir a 
posição inicial sentado em uma cadeira da forma mais ereta possível; (b) o examinador 
demonstrava o movimento e então o sujeito deveria executá-lo fisicamente uma única 
vez (indivíduos incapazes de executar o movimento com o membro afetado deveriam 
usar o membro não afetado); (c) o sujeito retornava à posição inicial e imaginava o 
mesmo movimento que tinha acabado de executar; (d) o examinador pedia ao sujeito 
para marcar o quão vívida foi sua capacidade de visualizar ou sentir o movimento com 

base numa escala de 1 a 5 pontos (MALUOIN, et al., 2007). 

Os dados foram tabulados e analisados através do software Biostat 5.0. Foram usadas 
as medianas, 1º e 3º intervalos interquartis, para definir os dados de caracterização da 
amostra. Para as correlações foi utilizado o teste de Correlação de Spearman. 

 
Resultados e Discussões 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O estudo foi concluído por oito participantes, distribuídos da seguinte forma: um do sexo 
feminino e sete do sexo masculino, sendo cinco indivíduos diagnosticados com AVC 
isquêmico e três com AVC hemorrágico. Destes, cinco tinham o hemicorpo esquerdo 
acometido, enquanto que os outros três eram acometidos à direita. 

A tabela 1 expõe a caracterização da amostra, levando em consideração a idade, o 
tempo de lesão e as pontuações nas escalas de ToM, MIQ-RS e KVIQ-10 dos 

indivíduos.  

A amostra foi caracterizada por idosos com mediana de idade equivalente a 58,5 ± 1,36 
anos, em fase crônica, com tempo de lesão de 14,5 ± 3.23 meses, submetidos à 
aplicação escalas: ToM, MIQ-RS e KVIQ-10, tendo como escores máximos, 15, 98 e 50 

pontos, respectivamente. 

Os resultados apresentados neste estudo revelaram que os participantes que possuíam 
um tempo de acometimento equivalente a 45,75 meses, obtiveram maiores escores no 
instrumento de avaliação da capacidade de imaginação motora MIQ–RS, quando 

comparados aos voluntários com menor tempo de lesão 8,75 meses. 
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Em estudo realizado por Caldas, 2017 enfatiza que a prática mental pode contribuir para 
aquisição de alguma habilidade motora, havendo a necessidade da utilização de 
instrumentos específicos para esta finalidade, dentre estes o MIQ-RS. Além disso, os 
indivíduos inclusos no estudo supracitado também apresentaram tempo de lesão similar 
ao nosso estudo. 

Ainda na tabela 1, verifica-se também uma melhor pontuação dos indivíduos com maior 
tempo de lesão na avaliação da capacidade de imaginação dos mesmos, por meio do 
Questionário de Imaginação Visual e Cinestésica, Versão Reduzida (KVIQ-10), obtendo, 
em média, um escore de 36,25 pontos e os demais, com média de 27,75. 

O mesmo cenário aplica-se para a (ToM), tendo média de escore de 7,25 pontos para 
os sujeitos com maior tempo de acometimento, 4 pontos para aqueles com um tempo 
menor. 

A Tabela 2 traz o teste de Correlação de Spearman da ToM e KVIQ-10, bem como entre 
a ToM e a MIQ-RS.  

Os achados que avalia a intensidade entre a relação entre duas variáveis por meio do 
Coeficiente de Spearman (rs), sugere uma fraca correlação entre as escalas auto-
relatadas e a capacidade de atribuir pensamento ao outro Theory of mind task battery 
(ToM), por apresentar valor bem inferiores a 1. Além disso, os valores de P de Spearman 
denotam fraca correlação em ambos os instrumentos. Porém, o resultado da correlação 
entre a ToM e MIQ-RS foi melhor do que a comparação entre a ToM e KVIQ-10. 

Estudos têm demonstrado que o córtex motor primário é ativado durante a imaginação, 
apesar de ser em menor grau do que quando os movimentos são realizados 
(BEISTEINER, et al., 1996; LANG et al., 1996; SCHINIRZLER et al.,1997; LEONARDO 
et al., 1995; ROTH et al., 1996; LOTZE et al., 1999). Isso sugere que os indivíduos 
engajados na imaginação podem fortalecer suas condições neurais para certos 
movimentos facilitando sua execução física. 

Para muitos indivíduos com lesão no sistema nervoso central, executar determinados 
movimentos é muito difícil e muitas vezes até impossível, o que afeta diretamente a sua 
participação ativa no processo de reabilitação. Alguns estudos sugerem que estimular 
o cognitivo pode ser um instrumento terapêutico importante para facilitar a recuperação 
motora nestes indivíduos (SHARMA; BARON; ROWE, 2009; SHARMA; POMEROY; 
BARON, 2006; JACKSON et al., 2001). 

Desta forma, associar tarefas com imaginação pode favorecer a ativação de áreas 
corticais, permitindo gerar novas conexões neurais, facilitando o aprendizado 
(HUBBARD et al., 2009), sendo de suma importância aferir essa capacidade de 
imaginar. 

É necessário a utilização de instrumentos capazes de avaliar o nível de imaginação dos 
indivíduos. O estudo presente sugere que não há relação entre a ToM e as escaldas 
auto-relatadas (KVIQ-10 e MIQ-RS), ou seja, obter uma alta pontuação na ToM, 
indicando uma boa capacidade de inferir no pensamento do outro, não significa, 
necessariamente, ter uma boa capacidade de imaginar, de acordo com os instrumentos 
utilizados para a avaliação. 
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Conclusão 

 

A capacidade de deduzir o pensamento do outro, que indica uma boa pontuação na 
ToM, não tem correlação com uma boa capacidade de imaginar, medida pelas escalas 
KVIQ-10 e MIQ-RS. Desta forma, conclui-se que as habilidades medidas pela Teoria da 
Mente, não implicam, obrigatoriamente, em indivíduos com uma boa capacidade de 
imaginação motora. 

É de suma importância estudos e pesquisas direcionados para uma terapeuta associada 
à imaginação, de forma que, enfatize os benefícios para os pacientes pós-AVC e de 
lesões neurológicas de maneira geral. 

 

Referências 

 

ASHWORTH B. Preliminary trial of carisprodol in multiple sclerosis. Practitioner, v. 192, 
p. 540-543, 1964. 

BEISTEINER, R et al. Mental representations of movements. Brain potentials associated 
with imagination of hand movements. Electroencephalography and Clinical 

Neurophysiology, v.96, p; 183-193, 1996. 

Campana, A. O. et al. Investigação científica na área médica. 1st ed. Sao Paulo: Manole; 
2001 

CHAGAS, Marcos Hortes N.; CHAGAS, Natalia Mota de S.; OSÓRIO, Flávia de Lima. 
Translation and transcultural adaptation to Brazilian Portuguese of the theory of mind 
task battery for assessment of social cognition in the elderly. Arch. Clin. Psychiatry, São 
Paulo, v. 44, p.30-31, jan./feb. 2017. 

GREGG, M.; HALL, C.; BUTLER, A. The MIQ-RS: A Suitable Option for Examining 

Movement Imagery Ability. eCAM Advance Access, 2007. 

GUILLOT A. et al. Functional neuroanatomical networks associated with expertise in 
motor imagery. NeuroImage, v. 41, p. 1471–1483, 2008. 

HUTCHINS,T.L; PRELOCK, P.A.;BONAZINGA, L. Psychometric Evaluation of the 
Theory of Mind Inventory (ToMI): A Study of Typically Developing Children and Children 
with Autism Spectrum Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, v. 42, 
n.3, p. 327-341, 2012. 

JACKSON, P. L. et al. The efficacy of combined physical and mental practice in the 
learning of a foot-sequence task after stroke: a case report. Neurorehabilitation and 
Neural Repair, v. 18, n. 2, 2004. 

LANG, W. et al. Electric and magnetic fields of the brain accompanying internal 
simulation of movement. Brain Research. Cognitive Brain Research, v. 3, 125-129, 1996. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 183 

 

LEONARDO, M. et al. A functional magnetic resonance imaging study of cortical regions 
associated with motor task execution and motor ideation in humans. Human Brain 

Mapping, v. 3, p. 83-92, 1995. 

LIN, S.H.; KEYSAR, B.; EPLEY, N. Reflexively mind blind: using theory of mind to 
interpret behavior requires effortful attention. Journal of Experimental Social Psychology. 
v. 46, n. 3, p. 551–6, 2010. 

LOTZE, M. et al. Activation of cortical and cerebellar motor áreas during executed and 
imagined hand movements: na fMRI study. Journal of Cognitive Neuroscience, v. 11, p. 
491-501, 1999. 

MALOUIN, F; RICHARDS, CL; DOYON, J; DESROSIERS, J; BELLEVILLE, S. Training 
mobility tasks after stroke with combined mental and physical practice: a feasibility study. 
Neurorehabilitation and Neural Repair, 18 (2): 2004a. 

MALOUIN, F; BELLEVILLE, S; RICHARDS, CL; DESROSIERS, J; DOYON, J. Working 
memory and mental practice outcomes after stroke. Archives of Physical Medicine and 

Rehabilitation, 85: 177-183, 2004b. 

MALOUIN, F. et al. The Kinesthetic and Visual Imagery Questionnaire (KVIQ) for 
Assessing Motor Imagery in Persons with Physical Disabilities: A Reliability and 
Construct Validity Study. Journal of Neurologic Physical Therapy, v.31, n.1, p. 20-29, 

2007. 

ROTH, M. et al. Possible involvement of primary motor cortex in mentally simulated 
movement: a functional magnetic resonance imaging study. Neuroreport, v. 7, p. 1280-
1284, 1996. 

SCHINIRZLER, A. et al. Involvement of primary motor córtex in motor imagery: a 
neuromagnetic study. Neuroimage, v. 6, p. 201- 208, 1997. 

SCHUSTER C. et al. Comparison of embedded and added motor imagery training in 
patients after stroke: study protocol of a randomised controlled pilot trial using a mixed 

methods approach. Trials. 2009. 

SHARMA, N.; BARON, E.-C.; ROWE, J. B. Motor Imagery After Stroke : Relating 
Outcome to Motor Network Connectivity. Annals of Neurology, v. 66, n. 5, p. 604– 616, 
2013. 

SHARMA, N.; POMEROY, V. M.; BARON, J. C. Motor imagery: A backdoor to the motor 
system after stroke? Stroke, v. 37, n. 7, p. 1941–1952, 2006. 

PAGE SJ; LEVINE P; LEONARD A. Mental practice in chronic stroke results of a 
randomized, placebo-controlled trial. Stroke, v. 38, p. 1293-1297, 2007. 

PAGE, S. J. et al. Cortical plasticity following motor skill learning during mental practice 
in stroke. Neurorehabilitation and neural repair, v. 23, n. 4, p. 382–388, 2009. 

WIMMER, H.; PERNER, J. Beliefs about beliefs: representation and constraining 
function of wrong beliefs in young children's understanding of deception. Cognition, v.13, 

n.1, p.103-128, 1983. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 184 

 

YANG, D.Y.J.; ROSENBLAU, G.; KEIFER, C.; et al. An integrative neural model of social 
perception action observation, and theory of mind. 

Neuroscience&BiobehavioralReviews, v. 51, p. 263-275, 2015. 

 
Anexos 

 

 

Tabela 1 Caracterização da amostra 

 
 

Tabela 2 Teste de Correlação de Spearman 
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TÍTULO: Influência da alimentação na incidência das infecções respiratórias e 

gastrointestinais em crianças residentes no município de Santa Cruz-RN 

Resumo 

Uma alimentação adequada seguindo orientações nutricionais de acordo com a idade 
propicia o desenvolvimento saudável da criança contribuindo na prevenção de doenças. 
O objetivo deste trabalho foi analisar a influência dos alimentos na incidência das 
infecções respiratórias e gastrointestinais em crianças residentes no município de Santa 
Cruz - RN. Trata-se de um estudo longitudinal, quali-quantitativo, composto por amostra 
de 30 crianças de 0 a 12 meses. A coleta de dados foi dada entre Agosto de 2018 a 
Julho 2019 por meio de entrevistas. As puérperas foram abordadas no Hospital 
Universitário Ana Bezerra e convidadas a participar do projeto. Para acompanhar o 
crescimento e desenvolvimento das crianças foi utilizada uma ficha de 
acompanhamento mensal com informações relacionadas a alimentação, sinais vitais, 
adoecimentos e internações. Os determinantes apontados pelas mães entrevistadas 
para a introdução da alimentação complementar foram: retorno ao trabalho, opção 
materna, hipogalactia e rejeição do seio pelo bebê. Ao comparar os resultados obtidos 
pode-se constatar que o grupo em introdução alimentar (21 crianças) possui maior 
número de crianças com episódios de doenças respiratórias (57,1%) e gastrointestinais 
(19%), sugerindo que as mesmas podem estar mais vulneráveis aos fatores 
desencadeantes dos episódios. Esses dados preliminares mostram a necessidade de 
um maior tempo de acompanhamento e a ampliação do número amostral para busca 
de fatores associados às infecções. 
 
Palavras-chave: Alimentação infantil. Saúde coletiva. Epidemiologia. Nutrição 

TITLE: Influence of food on the incidence of respiratory and gastrointestinal infections in 

children living in Santa Cruz-RN 

Abstract 

Proper nutrition following nutritional guidelines according to age enables the healthy 
development of children contributing to the prevention of disease. The objective of this 
study was to analyze the influence of food on the incidence of respiratory and 
gastrointestinal infections in children living in Santa Cruz - RN. This is a longitudinal, 
qualitative and quantitative study, composed of a sample of 30 children from 0 to 12 
months. Data collection was conducted from August 2018 to July 2019 through 
interviews. The mothers were approached at the Ana Bezerra University Hospital and 
invited to participate in the project. To monitor the growth and development of the 
children, a monthly follow-up form with information related to food, vital signs, illnesses 
and hospitalizations was used. The determinants mentioned by the interviewed mothers 
for the introduction of complementary feeding were: return to work, maternal choice, 
hypogalactia and breast rejection by the baby. When comparing the results obtained, it 
can be seen that the group on food introduction (21 children) has a higher number of 
children with episodes of respiratory (57.1%) and gastrointestinal (19%) disease, 
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suggesting that they may be more vulnerable. the triggering factors of the episodes. 
These preliminary data show the need for longer follow-up and the increase in the 
sample number to search for factors associated with infections. 
 
Keywords: Infant feeding. Public health. Epidemiology. Nutrition 

Introdução 

No Brasil, as doenças e infecções respiratórias agudas é uma das principais causas de 
morbimortalidade de crianças menores de 2 anos de idade. A pneumonia, bronquiolite, 
asma, gripe, otite média aguda e laringite são citadas como as causas mais frequentes 
de hospitalizações de menores de um ano de idade (MACEDO et al. 2007). O sistema 
imunológico tem a função de proteger o nosso organismo contra agentes invasores, 
porém os recém-nascidos apresentam uma resposta imunológica imatura, apesar de 
estruturalmente formado (MACHADO, 1995). Enquanto o processo de maturação 
imunológica ocorre, a proteção é realizada pela imunidade passivamente adquirida da 
mãe através do leite materno, o qual contém predominantemente o anticorpo IgA, 
importante na proteção da mucosa (VIEIRA, et al. 2003). A primeira defesa contra os 
agentes infecciosos é a barreira formada pelo tecido epitelial das mucosas com ação 
inicial da imunidade inata, e, posteriormente, da imunidade adquirida que responde de 
forma específica e vigorosa a cada antígeno, produzindo anticorpos e memória 
imunológica (MUSSI-PINHATA; REGO, 2005). Porém, como supracitado, a imunidade 
dos recém-nascidos ainda não responde de forma eficiente a eliminação de patógenos. 
Sendo assim, o leite materno é sem dúvida a melhor forma de proteger as crianças 
nessa fase inicial de suas vidas, pois além de suprir todas as necessidades nutricionais 
ainda tem efeito protetor devido a sua composição rica em compostos imunológicos, 
como imunoglobulinas, fatores anti inflamatórios e imunoestimuladores. Tal composição 
complementa a imunidade secretora dos lactentes e estimula a maturação imunológica 
nas superfícies das mucosas protegendo contra diversas doenças, enquanto outros 
tipos de leite como o de vaca, fórmulas ou alimentos não contém tais componentes 
protetores e podem causar doenças no lactente (MACHADO, 1995; PASSANHA et al., 
2010). O estudo de Strassburger e colaboradores (2010) demonstra que o consumo 
precoce de leite de vaca por crianças antes dos quatro meses de vida aumenta em três 
vezes mais as chances delas terem asma aos quatro anos de idade, independente de 
outros fatores de risco como aqueles reconhecidamente associados à asma e o 
desmame antes dos seis meses, o qual está potencialmente associado às alergias. A 
introdução de alimentos adequados a partir dos seis meses é tão importante quanto à 
prática do aleitamento materno exclusivo até essa idade (CÔRREA et al., 2009), pois 
sabe-se que o déficit de micronutrientes e compostos orgânicos essenciais estão 
relacionados a uma série de efeitos deletérios com o aumento da taxa de 
morbimortalidade, além de agravos na saúde (PEDRAZA; QUEIROZ, 2011). A 
organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde recomendam o 
aleitamento exclusivo nos primeiros seis meses de vida, e sua complementação até os 
dois anos de idade ou mais (BRASIL, 2009). O aleitamento materno exclusivo no 
primeiro semestre de vida protege contra infecções respiratórias e gastrintestinais. A 
sua ausência gera impactos devido à imaturidade do sistema imunológico e a maior 
permeabilidade intestinal (VIEIRA et al., 2003). A alimentação saudável é essencial para 
o pleno crescimento e desenvolvimento da criança e para a manutenção da saúde 
(VALLE; EUCLYDES, 2007). Diante do exposto, o trabalho teve como objetivo analisar 
a influência dos alimentos na incidência das infecções respiratórias e gastrointestinais 
em crianças residentes no município de Santa Cruz - RN. A realização desse estudo 
justifica-se, pois ao se conhecer melhor esses fatores e sua relação com essas doenças 
é possível também traçar um perfil geral das crianças do município e posteriormente 
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planejar ações condizentes com as necessidades apresentadas e realizar intervenções 
que possam prevenir e melhorar a qualidade de vida das mesmas. 
 
Metodologia 

 

ÁREA DE ESTUDO 

Este estudo foi conduzido no município de Santa Cruz localizado a 111 km de Natal, 
capital do estado do Rio Grande do Norte. Este estado, situado na região nordeste do 
Brasil, apresenta uma extensão territorial de 52.811,110 km², e possui quatro 
mesorregiões: Agreste Potiguar, Leste Potiguar, Central Potiguar e Oeste Potiguar 
(IBGE, 2017). O município de Santa Cruz está situado no agreste potiguar, em uma 
região denominada Trairí. Apresenta uma área territorial de 624.356 km² e população 
estimada de 39.667 habitantes (IBGE, 2017). A cidade se organiza em oito bairros, os 
quais são agrupados em áreas de acordo com as Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
em que são atendidos. Assim, este município apresenta cinco áreas, sendo elas: Centro 
(que abrange os moradores do bairro Centro), Paraíso (que abrange os moradores do 
bairro Paraíso), Maracujá (que abrange os moradores dos bairros Maracujá e Aluísio 
Bezerra), DNER (que abrange os moradores dos bairros DNER, Barro Vermelho e 
Miguel Pereira Maia) e Cônego Monte (que abrange os moradores do bairro Cônego 
Monte). 

CÁLCULO DA AMOSTRA E PROCESSO AMOSTRAL 

A presente pesquisa se enquadra em um estudo do tipo longitudinal, com caráter quali-
quantitativo. O público-alvo compreendeu as crianças nascidas no HUAB e suas 
respectivas mães que estão realizando pré-natal nas Unidades Básicas de Saúde no 
município de Santa Cruz. As mães que aceitaram participar foram incluídas na pesquisa 
após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de acordo com a 
resolução nº 466/12 do conselho nacional de saúde do Ministério de Saúde – Brasília – 
DF. Portanto, temos um estudo cuja amostra foi por conveniência, porém obedecendo 
aos critérios de inclusão, onde a mãe e a criança deveriam ser moradores da cidade de 
Santa Cruz, sendo excluídas aquelas que não são moradores. 

COLETA DE DADOS 

eto sendo exposto da forma mais clara possível, com a linguagem adequada, para que 
o entendimento pela participante seja de forma integral. Assim, as participantes foram 
esclarecidas sobre os objetivos do estudo, a importância de sua colaboração, os 
possíveis benefícios e os riscos. Desta forma, as informações epidemiológicas foram 
coletadas por meio de entrevistas, utilizando-se um questionário desenhado para o 
estudo. Tal questionário foi aplicado no primeiro momento de contato com a gestante, 
em local tranquilo e isolado, de forma a não gerar constrangimento diante das perguntas 
e mensalmente durante as visitas domiciliares. 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Foi utilizado o programa Epidata (versão 3.1) para gerar um banco de dados com base 
nas informações obtidas nos questionários. Para análise dos dados foi utilizado os 
programas STATA versão 10.0 e Epi-Info (versão 3.2.). 
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Resultados e Discussões 

 
Um total de 30 crianças de 0 a 12 meses foram estudadas entre os anos de 2018 a 
2019, dentre estas 9 (30,0%) ainda estavam em aleitamento materno exclusivo e 21 
(70,0%) já iniciaram o consumo de outros alimentos (Figura 1). Observou-se uma maior 
prevalência de introdução de outro alimento do quinto ao sexto mês de vida da criança 
por 11 mães (52,4%), as demais mães, 6 (28,6%) o fizeram do terceiro ao quarto mês 
de vida, 3 (14,3%) do menos de dois meses de vida e 1 (4,8%) depois do sexto mês de 
vida do lactente (Figura 2). Os determinantes para introdução de outros alimentos 
apontados pelas mães no presente estudo foram: retorno ao trabalho, opção materna, 
rejeição do seio pelo bebê e ainda hipogalactia (ausência de leite). Na literatura, a volta 
da mãe ao trabalho é um dos principais fatores para a introdução alimentar precoce 
(LIMA, et al., 2011; GALVÃO, 2011). Este argumento, apesar de coerente é passível de 
mudança que poderia ocorrer caso as mães recebessem instruções a respeito do 
correto armazenamento do leite, garantindo que a criança recebesse o leite mesmo em 
sua ausência (ROCCI; FERNANDES, 2014). Essa Intervenção necessitaria também do 
apoio de profissionais de saúde, principalmente os atuantes na Atenção Básica de 
Saúde, pela proximidade com a comunidade e consequentemente um maior contato 
com as mães após o parto (ROCCI; FERNANDES, 2014). A opção materna, traduz os 
valores culturais envolvidos no aleitamento materno já que se acredita que esta não 
procede de eventuais problemas pela falta de conhecimento das mães podendo também 
ter influência de outras pessoas próximas a mãe (avós, conhecidos, vizinhos) (LOPES, 
2014). A rejeição do seio pela criança, como motivo para introdução de outros alimentos 
pode estar relacionada, na maioria das vezes, pela má interpretação do ato por parte da 
puérpera, que ocorrer devido à influência cultural ou mesmo pela ausência do amparo 
de profissionais neste momento desafiador (POLIDO et al, 2011). Esse problema pode 
ser resolvido por meio do ensinamento da forma correta de amamentar, onde o lactente 
deve não somente abocanhar o mamilo,porém também a aréola o máximo possível e 
ter um bom posicionamento em relação à mama para um pega completa (LOPES, 
2014). A inserção de alimentos complementares ao aleitamento materno de forma 
precoce pode trazer diversos danos à saúde da criança o que aumenta o risco de 
morbimortalidade, tendo em vista que a deixa mais suscetível a desenvolver diarréias, 
infecções respiratórias e gastrintestinais, e ainda desnutrição, comprometendo também 
seu crescimento e desenvolvimento (DIAS, et al., 2010; BRAGA, et al., 2008). Abaixo, 
a listagem dos principais alimentos relatados pelas mães desta pesquisa no início da 
introdução alimentar (Figura 03). As mães entrevistadas foram questionadas a respeito 
da manifestação de doenças respiratórias e gastrointestinais por seus filhos. Na tabela 
01 podemos observar que somente 33,3% das crianças em aleitamento materno 
manifestaram doenças respiratórias até o momento da entrevista, não apresentando 
nenhuma infecção gastrointestinal. Já 57,1% das crianças em introdução alimentar 
apresentaram algum tipo de doença respiratória e 19% tiveram doenças 
gastrointestinais. Entre as principais doenças citadas pelas mães estão gripe e diarréia 
que podem ter sido influenciada por diversos fatores, dentre eles a alimentação precoce 
ou não da criança. Esse resultado corrobora com o que é afirmado por Lopes (2014) em 
seu estudo, onde o aleitamento materno até o sexto mês de vida é tido como fator de 
proteção à comorbidades respiratórias e com Dias (2010) quando se refere a doenças 
gastrointestinais. Passanha, et al. (2010) ainda ressalta que mesmo o aleitamento 
materno é um fator de proteção a todas as causas de mortalidade na infância se 
realizado pelo menos de zero a três meses de vida. 
 
Conclusão 
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Uma boa alimentação é de extrema importância na manutenção da saúde e estado 
nutricional da criança. O aleitamento materno previne o surgimento de inúmeras 
doenças, dentre elas as respiratórias como gripe e as gastrointestinais como a diarréia. 
Em condições normais, o leite da mãe é capaz de suprir toda a demanda nutricional da 
criança até os seis meses de vida. Sendo assim, a alimentação complementar só deve 
ser iniciada quando o leite materno não for suficiente para atingir sozinho às suas 
necessidades nutricionais. Uma dieta adequada seguindo todas as orientações 
nutricionais de acordo com a idade propicia o crescimento, desenvolvimento, 
mecanismos imunológicos e de maturação adequados. Ao comparar o percentual entre 
os resultados obtidos nos dois grupos (crianças em aleitamento materno e que já 
passaram por introdução alimentar) pode-se constatar que o grupo em introdução 
alimentar possui maior número de crianças com episódios de doenças respiratórias e 
gastrointestinais, sugerindo que as mesmas podem estar mais vulneráveis aos fatores 
que desencadeiam estes episódios. No entanto, acreditamos que este seja um início 
para um maior aprofundamento no assunto, fazendo-se necessária a ampliação do 
número de participantes para podermos achar significância estatística. 
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Anexos 

 

 

Figura 01: Gráfico mostrando porcentagem de crianças em aleitamento materno 
exclusivo e em introdução alimentar. 

 
 

Figura 2: Gráfico mostrando a ocorrência da introdução alimentar em diferentes faixas 
etárias. 

 
 

Figura 03 : Principais alimentos relatados no início da introdução alimentar. 

 
 

Tabela 01: Infecções respiratórias e gastrointestinais em crianças residentes do 

município de Santa Cruz-RN 
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TÍTULO: Influência da Depressão na recuperação sensoriomotor e funcional em 

pacientes pós Acidente Vascular Cerebral 

Resumo 

Introdução: O Acidente Vascular cerebral é uma doença que está sendo bem estudada, 
porém ainda há algumas lacunas na literatura sobre a influência da depressão na 
recuperação sensoriomotor e funcional nesses indivíduos. Objetivo: Avaliar a influência 
da depressão na recuperação sensório motora e funcional de pacientes com AVC na 
cidade de Santa Cruz e cidades circunvizinhas. Metodologia: O estudo é de caráter 
transversal, do tipo observacional. Foram avaliados 22 pacientes pós-AVC atendidos na 
clínica escola de fisioterapia (Facisa/UFRN) de Santa Cruz e cidade vizinhas com 
aplicação dos questionários: Mini Exame do Estado Mental (MEEM), Medida de 
Independência Funcional (MIF), FES- I- Brasil, Fugl-Meyer, Nottingham (ASN), e o 
inventário de Depressão de Beck (BDI-II), Resultados: BDI apresentou uma baixa 
correlação negativa com a FM motora total e a ASN, e uma moderada correlação 
negativa com a FIM total, com a FIM motora, com a FM membro superior e inferior. 
Conclusão: A depressão e a recuperação sensório motora foram observadas neste 
estudo, porém não apresentaram significância ou uma boa correlação entre os 
instrumentos. 
 
Palavras-chave: Acidentes Vascular Cerebral, depressão, qualidade de vida, 

recuperação 

TITLE: Influence of depression on sensorimotor and functional recovery in patients after 

stroke 

Abstract 

Introduction: Stroke is a disease that is being well studied, but there are still some gaps 
in the literature about the influence of depression on sensorimotor and functional 
recovery in these individuals. Objective: To evaluate the influence of depression on 
motor and functional sensory recovery of stroke patients in the city of Santa Cruz and 
surrounding cities. Methodology: This is a cross-sectional, observational study. We 
evaluated 22 post-stroke patients treated at the physiotherapy school clinic (Facisa / 
UFRN) of Santa Cruz and neighboring city with the application of the questionnaires: 
Mini Mental State Examination (MMSE), Functional Independence Measure (FIM), FES-
I- Brazil, Fugl-Meyer, Nottingham (ASN), and Beck Depression Inventory (BDI-II), 
Results: BDI showed a low negative correlation with total motor FM and ASN, and a 
moderate negative correlation with total FIM. , with FIM motor, with FM upper and lower 
limb. Conclusion: Depression and motor sensory recovery were observed in this study, 
but did not present significance or a good correlation between the instruments. 
 
Keywords: stroke, depression, quality of life, sensorimotor and functional rec 

Introdução 
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O Acidente Vascular Cerebral (AVC) ocorre quando há uma restrição parcial ou total do 
fluxo sanguíneo ao cérebro, desencadeando assim lesões a nível celular e danos 
neurológios, ocorrendo em indivíduos jovens, adultos e idosos1. Segundo as 
estimativas do ministério da saúde até 2030, o AVC será responsável por 12,2% de 
mortes por ano e continuará a ser a 2° maior causa de morte no mundo2. Já no Brasil 
anualmente de cada 100 mil habitantes 108 sofre alguma incapacidade decorrente do 
AVC3. Há dois tipos de AVC, o isquêmico com 85 % dos casos ocasionado por alguma 
diminuição abrupta do fluxo sanguíneo em artérias cerebrais e o hemorrágico que ocorre 
devido o rompimento de um vaso gerando extravasamento de sangue na área cerebral1. 
Desencadeando prejuízos motores, cognitivos e/ou perceptivos de acordo com a 
extensão, localização da área afetada e/ou a rapidez do atendimento hospitalar 4 Os 
prejuízos desencadeadas pelo AVC muitas vezes acabam deixando os indivíduos 
dependentes do uso de algum dispositivo auxiliar seja por um curto período de tempo 
ou até permanentemente5. Pois a recuperação funcional e motora pode ocorrer ou não, 
seja por meio de terapias empregadas ou de forma natural 6. Dentro desse processo de 
recuperação o individuo passa diferentes estágios de enfrentamento da doença muitas 
vezes possuindo sintomas depressivos em até 5 anos após a lesão7 Estudos mostram 
que apesar do tratamento médico e independente do grau de deficiência e incapacidade 
a depressão está afetando indivíduos pós-AVC ainda nas fases iniciais, detectando o 
humor deprimido em até 90 dias após o evento8. Quanto a fase crônica (3 meses após 
o AVC) descobriu-se que a baixa qualidade de vida esta associada a depressão em 
períodos pontuais que são em 3, 6 e 12 meses pós-AVC9. Os indivíduos podem 
apresentar também diferentes graus de depressão como perturbação de humor leve, 
depressão clinica limítrofe que é um transtorno de personalidade no qual o individuo 
possui uma instabilidade quanto ao humor, relacionamentos interpessoais e 
comportamental, depressão moderada, grave, ou depressão extrema. Esses fatores 
influenciam diretamente na recuperação funcional e na vontade do individuo de 
aprender a descobrir novas formas de se adaptar a sua nova condição de saúde10. A 
depressão em pacientes pós-AVC possuí uma variância (entre 5 a 65%) estando 
associada à redução da qualidade de vida e da independência funcional, 
desencadeando desmotivação, limitando a aprendizagem motora e gerando uma 
grande probabilidade do insucesso da terapia, ocasionando assim alterações na 
recuperação sensória motora e funcional dos indivíduos afetados11. Alguns fatores de 
risco que estão associados a pacientes pós-AVC com depressão são: jovens, mulheres, 
histórico prévio de depressão, AVCs anteriores, localização do AVC, nível de educação, 
estado civil, ocupação etc. Possuindo, no entanto poucos estudos sobre alterações 
sensório motoras, funcionais, a qualidade de vida12. Desta forma, o objetivo do presente 
estudo é avaliar a influência da Depressão na recuperação sensoriomotor e funcional 
em pacientes pós Acidente Vascular Cerebral. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo de caráter transversal prospectivo, do tipo observacional com 
amostra por conveniência e foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Faculdade 
de Ciências da Saúde do Trairi, conforme a resolução 466/12 do Conselho Nacional de 
Saúde, parecer: 2.622.853 no dia 26 de Abril de 2018. Os critérios de elegibilidade: 
Pacientes com diagnóstico clínico de Acidente Vascular Cerebral, ter idade igual ou 
maior de 18 anos, atendidos no Ambulatório de Fisioterapia da Clínica Integrada da 
Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi - Facisa/UFRN e que concordaram e 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram excluídos os 
pacientes que apresentaram outras condições clínicas e/ou cirúrgicas associadas e 
alterações ortopédicas, além de comprometimento cognitivo verificado pelo Mini Exame 
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do Estado Mental (MEEM) com pontuação menor que 13 pontos para analfabetos, 18 
pontos para 1 a 7 anos de escolaridade e 26 pontos a partir de 8 anos de escolaridade. 
A seleção dos pacientes aconteceu a partir dos dados coletados na lista de pacientes 
do Ambulatório de Fisioterapia da Clínica integrada da FACISA e por meio de contato 
telefônico, obtendo-se informações sobre a idade, diagnóstico clínico e funcional, 
interesse e disponibilidade para participar do estudo. A avaliação foi realizada mediante 
o aval do CEP-UFRN. O paciente foi avaliado de maneira individual. As sessões foram 
marcadas previamente, tendo duração média de 60 minutos sendo realizadas na Clínica 
Integrada da Facisa/UFRN. Na admissão, após a confirmação do diagnóstico clínico, 
todos os pacientes foram avaliados pelos instrumentos clínicos. São eles: Ficha de 
avaliação sócio demográfica, o nível cognitivo, independência funcional, depressão, 
equilíbrio, risco de quedas, função motora e sensitiva. 2.1 INSTRUMENTOS DE 
MEDIDA O Mini Exame do Estado Mental (MEEM), tem o objetivo de avaliar a 
capacidade cognitiva do indivíduo. O escore varia de 0 a 30 pontos, tendo escore distinto 
para indivíduos não alfabetizados. O escore 30 representa função cognitiva 
preservada19. A medida de independência funcional (MIF) verifica o desempenho do 
indivíduo para a realização de um conjunto de 18 tarefas, referentes as subescalas de 
autocuidados, controle esfincteriano, transferências, locomoção, comunicação e 
cognição social. Cada item pode ser classificado em uma escala de graus de 
dependência de sete níveis, sendo o valor zero correspondente à dependência total e o 
valor sete correspondentes à normalidade na realização de tarefas de forma 
independente20. 2.2 INSTRUMENTOS PARA O ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL: 
A escala de desempenho físico de Fugl-Meyer, que avalia cinco dimensões do 
comprometimento: a amplitude do movimento articular, dor, sensibilidade, 
comprometimento motor das extremidades superior e inferior e equilíbrio. Os dados são 
classificados em uma escala ordinal de 3 níveis (0 = sem desempenho, 2 = desempenho 
completo) para cada item. A pontuação motora total é igual à soma dos pontos da 
extremidade superior (66 itens) e inferior (34 itens). A pontuação total, incluindo os 
demais itens corresponde a 226 pontos21. Avaliação Sensitiva de Nottingham (ASN) 
trata-se de um instrumento validado no Brasil, e no qual avalia a extremidade superior 
pós-AVE, nas posições supina e sentada, nas seguintes modalidades sensoriais: 
sensação tátil (pressão, toque leve, sensibilidade térmica, dolorosa e toque simultâneo 
bilateral), propriocepção consciente, estereognosia e discriminação entre dois ponto22. 
2.3 INSTRUMENTOS PARA AVALIAÇÃO DE DEPRESSÃO Para a avaliação será 
utilizado o inventário de depressão de Beck (Beck Depression Inventory, BDI-II), que 
consiste de um questionário de auto-relato com 21 itens de múltipla escolha. É um 
instrumento utilizado para medir a severidade dos episódios depressivos. O BDI 
compreende 21 premissas referentes ao atual momento do sujeito, que são 
quantificados em uma escala de quatro pontos de intensidade (0 a 3). A pontuações 
variam de zero até 63 pontos, onde zero indica não existe nenhum traço de depressão, 
enquanto o escore mais alto indica maior gravidade da depressão23,24. 2.4 
PROTOCOLO DE PROCEDIMENTOS: O estudo terá três etapas: inicialmente será 
realizada a triagem dos pacientes com AVC; a segunda e terceira etapas, contará da 
seleção e avaliação dos indivíduos (que obedecerá aos critérios de inclusão exclusão, 
citados anteriormente). A seleção dos pacientes acontecerá a partir dos dados coletados 
na lista de pacientes do atendidos na Clínica de Fisioterapia da FACISA. 2.5 ANÁLISE 
DOS DADOS Os dados coletados foram armazenados e analisados por meio do 
programa BioEstat 5.3. Foi aplicado o teste de Shapiro-Wilk para analisar a normalidade 
dos resultados e a análise descritiva com o objetivo de caracterizar a amostra. O teste 
de Spearman foi realizado para avaliar a associação entre as variáveis mensuradas. O 
coeficiente de correlação foi interpretado, de acordo com Munro (2004)(25), que adotou 
como valores entre 0,00-0,25 pequena ou nenhuma correlação, 0,26 a 0,49 baixa 
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correlação, 0,50 a 0,69 correlação moderada, 0,70-0,89 alta correlação, 0,90-1,00 
correlação muito alta. Foi adotado como nível de significância p < 0.05 
 
Resultados e Discussões 

 
A seleção dos participantes da pesquisa. Inicialmente 39 pessoas foram elegíveis para 
participar do estudo, entretanto após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão 
restaram 22 participantes. Do total de indivíduos que fizeram parte da amostra, a média 
de idade foi 62,90±12,66 anos, e o sexo feminino constituído 55 % da amostra. O AVC 
isquêmico foi o mais prevalente (68%), assim como o hemicorpo esquerdo foi o mais 
afetado (55%), com 90% da amostra no estágio crônico (mais de 6 meses de lesão). Os 
pacientes apresentaram uma mediana de 21,50(1º e 3º quartil: 18,25/24,00) no MEEM, 
um MIF total de 114,00(84.50/122.50), e FM motora total de 197,00(130.25/218.00) 
mostrando também que 40% dos pacientes possuem um comprometimento motor 
severo, nos domínios FM (MS) 54,500(16.00/60.50) de uma score total 66 pontos e FM 
(MI) 28.00(17.00/34.00) de um total de 34 pontos. Quanto ao nível de comprometimento: 
Severo <50 (9(40%)), marcante 51-84 (3(14%)), moderado 85-95 (5(23%)), leve 96-99 
(5(23%)). A sensibilidade foi avaliada pela NSA, e demonstrou uma mediana de 
236,00(177.75/239.00) nos domínios sensibilidade tátil, hemicorpo não afetado 
90,00(90.00/90.00), hemicorpo afetado 108,00(108.00/108.00), propriocepção 
21,00(18.00/21.00), estereognosia 17,50(12.00/20.75), discriminação entre dois pontos 
1,500(1.00/2.00). Já a depressão, avaliada pela BDI foi observada a mediana total 
(4,50(0.250/10.50)) e que nas subdivisões: Grave 30-63 (0(0%)) nenhum indivíduo 
alcançou essa pontuação, Moderada 17-29 (2(9%)), Leve 10-16 (4(18%)), Mínimo 0-9 
(16(73%)). As correlações entre os instrumentos clínicos (MIF, FM, NSA) com o BDI e 
os respectivos p-valores. A MIF (total) não apresentou correlação (p-valor 0.6611; rs 
0.0990), MIF (motora) não mostrou-se significativo e uma nenhuma correlação com o 
instrumento de depressão (p= 0.8403; rs=0.0456;), FM (motora total) e FM (MS) uma 
correlação negativa (p=0.6704; rs= -0.0961 e p= 0.7289; rs= 0.07284), FM (MI) não 
houve correlação e não mostrou significativo (p= 0.9734; rs= 0.0076) e ASN uma baixa 
correlação (p= 0.2389; rs=0.2619). No presente estudo nota-se que houve uma 
prevalência de 75% de depressão mínima reafirmando assim os achados já 
observados27,28. Outro dado importante é uma maior porcentagem de mulheres com 
depressão pós-AVC sendo 55% em comparação aos valores no sexo masculino que 
foram de 45%, corroborando com o que é encontrado na literatura29,30. O estudo de 
MD, Chen, Qi,31 2019 observou que os pacientes por ele avaliados e tratados com 
fisioterapia convencional após quatro semanas melhoraram os escores de limitações 
funcionais e saúde em geral, com exceção da dor corporal, vitalidade saúde mental 
entre outros corroborando com este estudo que mostrou uma baixa correlação negativa 
entre os questionários de depressão BECK e de desempenho físico de Fugl-Meyer e 
ASN reforçando a possibilidade que a depressão pós-AVC não se limita a sequelas 
físicas, havendo possibilidade de ser outras variáveis como é apresentado no estudo de 
G. et al. (2016)27, a relação com histórico de depressão ou ansiedade anterior a doença, 
ausência de apoio familiar e social, fadiga, fatores genéticos, idade, sexo entre outros. 
Este estudo apresentou limitações que merecem ser mencionadas, como a ausência do 
cálculo amostral e a quantidade de pessoas. Além do mais, os instrumentos utilizados 
podem não ter sido sensíveis suficiente para identificar associações entre as variáveis 
analisadas, entretanto esses instrumentos são importantes, pois são frequentemente 
utilizados na prática clínica. 
 
Conclusão 
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A depressão e a recuperação sensório motora foram observadas neste estudo, porém 
não apresentaram fatores associados ou uma alta correlação entre os instrumentos, 
sendo necessário a realização de mais estudos para compreender como estes fatores 
influencia na vida dessas pessoas após a doença. 
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TÍTULO: As residências multiprofissionais em Saúde da Família e a mudança nas 

práticas profissionais: experiências brasileiras 

Resumo 

O projeto teve como objetivo principal Realizar uma revisão de literatura sobre as 
experiências de Residências Multiprofissionais em Saúde da Família no contexto 
brasileiro; e específicos: Mapear os novos modos de gestão do cuidado e gestão de 
trabalho desenvolvidos a partir dessas experiências. Para isso, a pesquisa foi 
desenvolvida no portal acadêmico scielo, no qual, foram utilizados três descritores, que 
são eles: formação, ciência e saúde, a fim de obter os resultados esperados. não teve 
um recorte temporal, sendo considerados todos que enquadravam-se em experiências 
brasileiras. Diante da necessidade de analisar os novos modos de gestão em trabalho, 
procurou-se identificar quais seriam as principais dificuldades e avanços da instalação 
dos programas de residências multiprofissional em saúde da família. As principais 
dificuldades dizem respeito ao processo formativo da graduação, por não ser adequada 
para a atuação no SUS, a precaridade da atenção básica e do trabalho. Já os avanços 
são direcionados para a transformação tanto da formação, quanto do processo de 
trabalho. Relacionado a gestão do cuidado, os principais resultados relacionam-se com 
a integralidade do cuidado, agora centrado nas famílias, não mais na doença, assim 
como o cuidado enquanto competência que precisa ser desenvolvida para o 
estreitamento de vínculos entre todos. Pode-se concluir que a pesquisa permitiu 
conhecer sobre a realidade da implantação de residências. 
 
Palavras-chave: Formação; Saúde; Residência 

TITLE: The multiprofessional residences in family health and the changes in professional 

practices: brazilian experiences 

Abstract 

The main objective of the project was to conduct a literature review on the experiences 
of Multiprofessional Family Health Residencies in the Brazilian context; and specific: Map 
the new modes of care management and work management developed from these 
experiences. For this, the research was developed in the scielo academic portal, in which 
three descriptors were used: education, science and health, in order to obtain the 
expected results. did not have a time frame, being considered all that fit into Brazilian 
experiences. Given the need to analyze the new management modes at work, we sought 
to identify what would be the main difficulties and advances in the installation of 
multiprofessional family health residency programs. The main difficulties relate to the 
graduation process, as it is not adequate for SUS work, the precariousness of primary 
care and work. Already the advances are directed to the transformation of both training, 
and the work process. Related to the management of care, the main results are related 
to the integrality of care, now centered on families, no longer on disease, as well as care 
as a competence that needs to be developed to strengthen bonds between all. It can be 
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concluded that the research allowed to know about the reality of the implantation of 
residences. 
 
Keywords: Formation; Health; Residence 

Introdução 

O Sistema Único de Saúde apresenta-se como uma política pública e como um 
movimento de horizonte democrático e participativo, e para isso ser efetivado, 
precisamos fortalecer estratégias eficazes de mobilização de todos os atores sociais, de 
modo que estes possam ser coadjuvantes na construção do sistema. Neste cenário, 
ganham destaque algumas Políticas de incentivo à mudança de formação e de processo 
de trabalho em saúde, como a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 
(PNEPS) e a Política Nacional de Humanização em Saúde (PNH), iniciativas voltadas 
para fortalecer mudanças nas práticas e formação dos profissionais de saúde. As 
mudanças na rede assistencial da saúde, a partir dos anos 2000, foi estabelecida 
nacionalmente a Política Nacional da Atenção Básica. Nela, a principal estratégia de 
atendimento é através da Estratégia de Saúde Família, tem buscado mudanças no 
modelo de atenção à saúde, centrado na doença e organizado pela demanda e oferta 
de serviços. A proposta é fortalecer a equipe interprofissional, com foco nas 
necessidades dos usuários, nas especificidades do território, entre outros. A criação do 
SUS assegurou o compromisso social do Estado com as políticas públicas para 
reorganizar o antigo modelo hospitalocêntrico e reorientá-lo a partir do conceito 
ampliado de atenção integral à saúde. Dessa forma, houve a necessidade e o desafio 
de capacitar os profissionais da área para promover um cuidado integral e generalista 
(SAMPAIO, 2016). O Art. 200, inciso III da Constituição Federal de 1988, determina que 
compete ao SUS ordenar a formação de recursos humanos em saúde, no entanto, 
existem dificuldades para conciliar as políticas de educação e as políticas de saúde. 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). Essas dificuldades e incompatibilidades entre a 
estrutura de saúde e a de formação em saúde passaram a ficar cada vez mais evidentes 
quando em 1993 foi criado o Programa de Saúde da Família e o sistema foi se 
organizando através da Atenção Básica, dessa forma, houve a necessidade de contratar 
profissionais que fossem capacitados para atuar dentro desse novo modelo 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). Assim, nasceu em 1999 a proposta de criar um novo 
padrão de Residência Multiprofissional, através do Departamento de Atenção Básica, 
da Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde. Dentro desse novo modelo 
não haveria interferências nas especialidades das profissões participantes, mas uma 
área comum seria formada para contemplar aspectos como a promoção da saúde, a 
integralidade da atenção e o acolhimento (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). No ano de 
2002 houve a criação de 19 Residências Multiprofissionais em Saúde da Família com o 
intuito de abranger de modo integrado todas as profissões da saúde. Também criou-se 
a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) e coube ao 
Departamento de Gestão da Educação o desenvolvimento de ações fundamentado na 
Política Nacional de Formação e Desenvolvimento para o SUS: Caminhos para a 
Educação Permanente em Saúde, aprovada pelo CNS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
2006). Desse modo, no final de 2005 foram aprovadas 438 novas vagas de Residência 
em Medicina de Família e Comunidade e em novembro do mesmo ano, a Portaria 
Interministerial MEC/MS nº 2.117 instituiu a Residência Multiprofissional em Saúde. Em 
dezembro, em parceria com a CIRH/CNS e com a CNRM/MEC, a SGTES realizou em 
Brasília, o I Seminário Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, 2006). 
 

Metodologia 
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A concepção deste projeto tem como referências a análise institucional como uma 
modalidade de pesquisa-intervenção e problematização das políticas instituídas no 
campo da saúde coletiva (Lourau, 1975; L’abbate, 2013). A tarefa da Análise 
Institucional é descobrir, desvelar o não dito das instituições, a partir da 
problematização, do questionamento às instituições ocultantes (Lourau, 1975). Outro 
objetivo importante da Análise Institucional seria desvelar a relação dialética instituinte-
instituído-institucionalização em todos os âmbitos sociais. Para isso, ela “pode intervir 
EM estabelecimentos e COM dispositivos, mas sempre visando apreender a instituição 
em seu sentido ativo” (Rodrigues; Souza, 1987, p. 34). Nesse sentido, faremos o que 
Lourau (1975) identificou como análise institucional no papel, identificando a partir da 
revisão de literatura os principais avanços e desafios no que se refere a gestão do 
cuidado e do trabalho em equipe possibilitado pelas Residências Multiprofissionais em 
Saúde da Família no contexto brasileiro. A pesquisa foi desenvolvida no portal 
acadêmico scielo, no qual, foram utilizados três descritores, que são eles: formação, 
ciência e saúde, a fim de obter os resultados esperados. Dessa forma, foram 
encontrados 112 resultados, dos quais, 14 correspondiam aos objetivos da pesquisa, 
uma vez que apresentavam relato de experiência ou pesquisas que incluíam os 
Programas de Residência Multiprofissional em Saúde da Família (PRMSF), não tendo 
um recorte temporal, sendo considerados todos que enquadravam-se. Após a 
realização de leitura geral e parcial nos artigos encontrados, foram realizados 
fichamentos contendo as principais informações de cada texto, facilitando para o resumo 
de ideias e associações possíveis. Por último, foi realizada a discussão pela perspectiva 
da Análise Institucional. 
 
Resultados e Discussões 

 
* Perfil das experiências/pesquisas publicadas Dentre os 14 artigos encontrados, 6 
foram produzidos na região Sul do país, 4 na região Sudeste e 4 na região Nordeste, 
sendo maior parte produzidos entre 2010 e 2015. Os resultados encontrados podem ser 
divididos em três categorias de estudo. Na primeira, estão os principais apontamentos 
sobre a gestão do trabalho no contexto das residências, incluindo os dispositivos 
utilizados, as principais dificuldades e avanços a partir da instalação. Já na segunda 
estão os resultados referentes à gestão de cuidado, incluindo as metodologias ativas de 
cuidados e mudança na concepção de saúde-doença. Por fim, a terceira contempla as 
metodologias, como a Educação Permanente em Saúde (EPS) e a articulação entre 
ensino e serviço. * Gestão do trabalho (dispositivos/dificuldades dos 
programas/avanços) Diante da necessidade de analisar os novos modos de gestão em 
trabalho, procurou-se identificar quais seriam as principais dificuldades e avanços da 
instalação dos programas de residências multiprofissional em saúde da família. As 
principais dificuldades dizem respeito ao processo formativo da graduação, por não ser 
adequada para a atuação no SUS, a precaridade da atenção básica e do trabalho. Já 
os avanços são direcionados para a transformação tanto da formação, quanto do 
processo de trabalho. Um dos desafios expostos na literatura consultada foi a fragilidade 
da formação dos profissionais nos cursos de graduação, cujo percurso educativo não 
abarca os conhecimentos e habilidades necessárias para uma atuação consoante com 
os princípios do SUS, impactando, desse modo, na qualificação do trabalho pela falta 
de embasamento teórico para maior compreensão do processo de trabalho (e.g. Brites, 
Weiller, Silveira, Françóis, Rosa e Righi, 2014; Vasconcelos, Souza, Lira, Dias e Silva. 
2015; Bezerra, Falcão, Goes e Felisberto, 2016). Nesse sentido, Brites et al. (2014) 
relata que os residentes entrevistados ouviram falar pela primeira vez sobre Apoio 
Matricial ao estudar para o processo seletivo, sendo, por vezes, a primeira experiência 
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profissional na saúde pública, já na condição de residentes. Lembrando que Apoio 
Matricial diz respeito a uma metodologia de trabalho que tem como objetivo a retaguarda 
especializada, em que alguns profissionais apoiam o trabalho dos outros e oferecem 
suporte, assim como apoio técnico-pedagógico também (Cunha & Campos, 2011). 
Outro aspecto apontado é a precariedade da Atenção Básica no tocante a destinação 
de recursos para esse nível de atenção, influenciando na falta de equipamentos, 
insumos, protocolos de encaminhamentos e nos vínculos empregatícios instáveis. 
Assim, é recorrente a rotatividade dos profissionais, o que prejudica a manutenção dos 
vínculos entre os trabalhadores, residentes e usuários. Há, dessa maneira, muita 
incerteza quanto ao cotidiano do serviço, com deslocamento de trabalhadores para 
outras equipes devido, principalmente, as demissões e transferências, causando 
sofrimento em relação às condições de trabalho, destoando, destarte, com a política 
nacional de incentivo à consolidação e à expansão da ESF (Rossoni, 2015). Sobre a 
precariedade do vínculo de trabalho Gil (2005) constatou que os contratos “informais” 
eram predominantes nos quais, além de prejudicar a formação de vínculo, também 
dificultam o desenvolvimento de novas práticas na perspectiva da integralidade, 
impactando, nesse sentido, na comunicação, na possibilidade de espaços de 
discussões e pactuações (Brites et al., 2014). Ainda nesse ponto, o número diminuto de 
profissionais em relação a demanda é referido (Rossoni, 2015; Brites et al., 2014) como 
dificuldade, fazendo com que os profissionais do Apoio Matricial - incluí-se os residentes 
- operem na constituição das Equipes de Referências (Brites et al., 2014). Em 
contrapartida, as Residências Multiprofissionais em Saúde são apontadas como 
principal alternativa a formação tecnicista, fragmentada e compartimentalizada por 
seguir os princípios e diretrizes do SUS que priorizam a aproximação do trabalho e a 
formação, além da atuação multiprofissional integrada às necessidades locais (e.g. 
Brites et al., 2014; Vasconcelos et al., 2015; Bezerra et al., 2016). Assim, a atuação não 
se pauta apenas nos problemas biológicos de ordem individual, mas também, nas 
problemáticas coletivas, levando em consideração os territórios (Pagani & Andrade, 
2012). Para além disso, a perspectiva da educação permanente em saúde incentiva a 
reflexão sobre a prática, a problematização do que já está posto, de modo a possibilitar 
a transformação e ultrapassar os limites dados, objetivando a garantia da qualidade da 
atenção (Pagani & Andrade, 2012; Nascimento & Oliveira, 2010). Nesse sentido, 
estudos (e.g. Domingos, Nunes & Carvalho, 2015; Gadelha & Barreto, 2018) 
constataram a potencialidade da residência para a transformação do processo de 
trabalho que, outrora marcado pela intensa divisão e fragmentação de tarefas, após a 
implementação da residência, soluções em equipe e a colaboração interprofissional 
foram favorecidas. A presença de residentes de diferentes categorias profissionais 
proporcionou maior capacidade resolutiva e troca de saberes, fomentando discussões 
de casos e, por sua vez, a perspectiva de atenção à saúde mais integral. Assim, relata-
se a melhoria da qualidade do serviço no sentido da continuidade do tratamento na 
própria unidade, diminuindo a espera (Domingos, Nunes & Carvalho, 2015) e, também, 
a introdução de práticas inovadoras, como as práticas integrativas e complementares 
no contexto da ESF Gadelha & Barreto (2018). Ademais, também associado a 
implementação da residência e o fortalecimentos dos princípios da ESF, Gadelha & 
Barreto (2018) evidenciam a inserção dos residentes nos territórios, o que foi 
fundamental para a construção e fortalecimento de vínculos com a comunidade, entre 
os usuários e o serviço e os próprios trabalhadores. Com isso, percebe-se que os 
profissionais de saúde ainda sentem dificuldades ao adentrar nas residências 
multiprofissionais, pois os cursos de graduação não possibilitam a aproximação de 
conhecimentos relativos a atuação no SUS, uma vez que estão pautados ainda em 
hierarquizações dos saberes, voltados para atender demandas da classe média e alta. 
Sendo assim, isto é algo que está instituído, e a residência aparece enquanto 
movimento instituinte, uma vez que segundo Baremblitt (2002) este configura-se 
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enquanto transformação de instituição, possibilitando a mudança de normas e hábitos, 
incluindo-se aqui os processos formativos. Portanto, a residência em saúde da família 
permite a aproximação com a formação voltada ao sistema de saúde. * Gestão do 
cuidado Da mesma forma que o subitem anterior, este busca alcançar o objetivo 
específico referente aos processos de gestão de cuidado, a fim de compreender como 
estes modificaram e foram modificados em decorrência das residências. Os principais 
resultados relacionam-se com a integralidade do cuidado, centrado nas famílias, assim 
como o cuidado enquanto competência que precisa ser desenvolvida. A residência 
multiprofissional em saúde da família se apresenta enquanto importante instrumento 
para a produção de cuidado, em decorrência do trabalho multiprofissional e a 
consequente troca de conhecimento, por exemplo. Além disso, a residência, também, 
possibilitou maior enfoque do cuidado para as famílias, pois a atuação da equipe junto 
aos residentes tornou-se mais resolutiva e integral (Domingos, Nunes & Carvalho, 
2015). Importante destacar que isso se deve a metodologia da Equipe de Saúde da 
Família, que tem como foco a família, retirando o olhar do indivíduo e da doença. 
Segundo Tófoli e Fortes (2007), a tarefa de agir integralmente é difícil em um país em 
que os cuidados de saúde são simbolizados pela atenção hospitalar, onde são 
reforçadas a medicina privada e de grupo. As relações entre equipe e usuários 
possibilitou forças instituintes, para assim modificar a forma como o cuidado era 
exercido. Portanto, os chamado agentes, ou seja, os seres humanos são os 
responsáveis por estas transformações da realidade (Baremblitt, 2002). Com relação às 
competências dos profissionais, segundo Nascimento e Oliveira (2010) o cuidado 
aparece como valor profissional a ser seguido, uma vez que está diretamente 
relacionado ao estreitamento de vínculos. Assim como no que diz respeito à 
comunicação, esta que é indispensável no trabalho da equipe de saúde da família e na 
interação adequada no processo de cuidado da pessoa. *Metodologias Diante da 
necessidade em compreender as metodologias utilizadas, foram encontrados 
resultados relacionados a educação permanente em saúde, por meio da reflexão 
permanente das práticas e não a mera execução de tarefas, como também a articulação 
entre ensino-serviço. A residência multiprofissional em saúde da família apresenta-se 
enquanto importante estratégia em consonância com os princípios e diretrizes do SUS, 
uma vez que possibilita um estreitamento entre trabalho e formação (Bezerra, Falcão, 
Goes & Felisberto, 2016). Lembrando que a educação permanente se sobressai como 
fator que possibilita a mudança de perspectiva dessa adequação (Vasconcelos, Souza, 
Lira, Dias & Silva, 2015), já que essa preconiza que “a transformação das práticas 
profissionais esteja baseada na reflexão crítica sobre as práticas reais de profissionais 
reais em ação na rede de serviço” (Brasil, 2004, p. 09, citado por Pagani & Andrade, 
2012, p.96). Portanto, a residência não busca somente a formação dos residentes, mas 
também a promoção na reflexão de práticas desenvolvidas, assim como as 
possibilidades para mudar a realidade (Nascimento & Oliveira, 2010). Isto posto, é 
importante salientar que as residências multiprofissionais prezam pela utilização de 
metodologias ativas e participativas, incluindo além da educação permanente, o cuidado 
integral e atividades desenvolvidas de forma transdisciplinar (Miranda Neto, Leonello & 
Oliveira, 2015). Dessa forma, os trabalhadores/residentes, quando se deparam com as 
prescrições de trabalho e com a criatividade limitada por outros, passam a frustrar-se e, 
consequentemente, a vivenciar situações de sofrimento. Isto é, os residentes se 
deparam com o trabalho real, que foge das prescrições, que não é previsto, mas que 
precisa ser resolvido (Fernandes, Beck, Weiller, Viero, Freitas & Prestes, 2015). Isto é, 
os residentes se deparam com práticas já instituídas, que são resultados de um 
processo, e passam a frustar-se por não perceber formas de modificar a realidade, que 
seriam forças instituintes. Outra característica que aparece é a relação entre ensino e 
serviço. Sendo essa caracterizada como eixo norteador dos programas de residência, 
uma vez que conforme os residentes tomam conhecimento das questões cotidianas, 
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eles se aproximam de uma aprendizagem significativa (Domingos, Nunes & Carvalho, 
2015). Dessa forma, a partir do aumento de responsabilidades que são atribuídas aos 
trabalhadores em saúde, em decorrência da residência, e às mudanças promovidas nas 
relações de trabalho, tradicionalmente instituídas, eles são obrigados a repensar suas 
práticas e buscar novas formas de atuação (Fernandes, Beck, Weiller, Viero, Freitas & 
Prestes, 2015). Isto é, os espaços de discussão criados, entre residentes e profissionais, 
possibilitam debater sobre a implicação de responsabilidades, o que causa desconforto 
devido fazer emergir rotinas e processos de trabalho já estabelecidos (Domingos, Nunes 
& Carvalho, 2015). Portanto, os programas de residência devem estar direcionados a 
pensar de forma ampliada o processo saúde-doença, mesmo diante de dificuldades 
relacionadas a um paradigma que já está instalado. A partir da aproximação com essas 
novas práticas, será possível a construção de um modelo centrado no usuário, e 
adequado às reais necessidades da saúde da família. Como também cabe ressaltar que 
a ampliação da visão desse processo se dá pela forma de atuação da atenção primária, 
a qual preconiza a adequação do cuidado de acordo com as necessidades específicas 
do território (Nascimento & Oliveira, 2010). 
 
Conclusão 

 
A pesquisa permitiu conhecer sobre os principais avanços a partir da implantação dos 
programas de residência em saúde da família, que dizem respeito, principalmente, a 
transformação das práticas, antes centradas no adoecimento, por meio de atuações 
divididas e fragmentadas. A partir das residências, foi possível a reflexão da atuação, 
assim como a integração entre os saberes, a fim de proporcionar um cuidado 
integralizado, através de metodologias que permitem a relação entre ensino e serviço. 
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TÍTULO: Aspectos sociais, clínicos e nutricionais de idosos usuários de uma Clínica 

Escola na Região do Trairi/RN 

Resumo 

O objetivo do trabalho foi traçar um perfil socioeconômico, clínico e nutricional de idosos 
usuários de uma clínica escola na região do Trairi-RN. Trata-se de estudo transversal, 
descritivo, quantitativo, realizado com (n=37) idosos. Pesquisa aprovada pelo CEP da 
FACISA/UFRN, CAAE: 97398918.7.0000.5568. Aplicou-se questionário relacionado a 
caracterização social, clínica e aferição de medidas antropométricas para estado 
nutricional. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva e inferencial. 
Resultados revelaram faixa etária predominante entre 60-79 anos, com idade média de 
70 anos, (78,4%) sexo feminino e (50%) solteiros, divorciados ou viúvos. Quanto aos 
dados antropométricos, (51,4%) encontram-se com sobrepeso e (91,9%) adequados em 
relação a Circunferência da Panturrilha (CP), entretanto, (81,1%) apresentam risco 
muito elevado para o desenvolvimento de doenças crônicas/metabólicas. Além disso, 
encontrou-se associação significativa entre as classificações do IMC e da 
Circunferência da Panturrilha do grupo, com o valor significativo de (p=0,000: 
X²=15,525), bem como entre as classificações do IMC e da Circunferência Abdominal, 
onde obteve-se (p=0,006:X²= 14,307). O estudo fornece informações relevantes para o 
planejamento e implantação de ações em saúde direcionadas às necessidades 
específicas dos idosos, ressaltando-se a necessidade de mais investigações acerca do 
estado nutricional no envelhecimento considerando as condições nas quais estão 
inseridos. 
 
Palavras-chave: Envelhecimento. Saúde pública. Estado nutricional. 

TITLE: Social, clinical and nutritional aspects of elderly users of a school clinic in the 

Trairi/RN region 

Abstract 

The objective of this study was to draw a socioeconomic, clinical and nutritional profile 
of elderly users of a school clinic in the Trairi-RN region. This is a cross-sectional, 
descriptive, quantitative study conducted with (n = 37) elderly. Research approved by 
the FACISA / UFRN CEP, CAAE: 97398918.7.0000.5568. A questionnaire related to 
social, clinical characterization and measurement of anthropometric measures for 
nutritional status was applied. Data were analyzed using descriptive and inferential 
statistics. Results revealed a predominant age group between 60-79 years old, with an 
average age of 70 years old, (78.4%) female and (50%) single, divorced or widowed. 
Regarding the anthropometric data, (51.4%) are overweight and (91.9%) adequate in 
relation to the Calf Circumference (CP), however, (81.1%) have a very high risk for the 
development of chronic / metabolic diseases. In addition, a significant association was 
found between the BMI and Calf Circumference scores of the group, with a significant 
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value (p = 0.000: X² = 15.525), as well as between the BMI and Abdominal 
Circumference scores, where (p = 0.006: X 2 = 14.377). The study provides relevant 
information for the planning and implementation of health actions directed to the specific 
needs of the elderly, emphasizing the need for further investigations on nutritional status 
in aging considering the conditions in which they are inserted. 
 

Keywords: Aging. Public health. Nutritional status. 

Introdução 

Com a transição demográfica, tem-se observado nas últimas décadas o aumento da 
população idosa, em especial nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Neste 
contexto, o envelhecimento humano corresponde a um processo biológico natural no 
ciclo de vida de um indivíduo, e caracteriza-se por diminuições das funções biológicas 
do indivíduo, como danos a nível molecular e celular que consequentemente provocam 
perdas de suas funções fisiológicas e torna esse indivíduo mais susceptível e vulnerável 
a doenças e ao decorrer desta fase1,2. O censo de 2010, já apresenta esse aumento 
acelerado da população idosa, apresentando números que passam de 8,6% da 
população no ano de 2000 para 10,8% em 20103. O Brasil apresentará o dobro de 
idosos, em relação a população atual, até 2025, constituindo-se na sexta maior 
população de idosos do planeta. O envelhecimento demográfico, somado à transição 
epidemiológica, aumenta a prevalência das doenças crônicas não transmissíveis que, 
que está em paralelo ao declínio das doenças transmissíveis enquanto causas de morte, 
tornando-se as principais causas de morbimortalidade4. Idade, escolaridade e renda, 
ao lado das DCNT e de morbidades são fatores que têm apresentado associações com 
o estado nutricional dos idosos5. Nessa situação, estudos revelam que é possível 
prevenir, retardar ou reverter o aparecimento de muitos deles, modificando fatores de 
estilo de vida, como a dieta6,7. Ao mesmo tempo que é importante identificar padrões 
alimentares, além de componentes dietéticos que ofereçam proteção contra tais 
doenças crônicas que acometem os idosos8. No envelhecimento, os cuidados com a 
nutrição estão compreendidos entre as necessidades individuais e as enfermidades que 
acometem o indivíduo envelhecido. Sendo assim, a alimentação sob a perspectiva 
nutricional têm se tornado cada vez mais presente, à medida que os idosos são 
submetidos aos discursos de saúde, seja pela maior frequência do acompanhamento 
médico, seja pela divulgação por meio da mídia das “descobertas científicas”, seja pelo 
apelo publicitário9. Além da alimentação, o estado nutricional, que é completamente 
afetado pelas alterações fisiológicas do envelhecimento, também pode comprometer a 
capacidade funcional de idosos. Fatores como níveis de forca e resistência musculares, 
fator nutricional, manutenção da flexibilidade, motricidade e comorbidade influenciam 
nessa capacidade funcional10. Observa-se, desta forma, que a nutrição exerce uma 
participação expressiva na longevidade e qualidade de vida dos idosos. Sendo assim, 
justifica-se a importância de cada vez mais se ter estudos que possam ampliar 
informações que associem fatores relacionados ao envelhecimento e aspectos 
nutricionais. Portanto, o presente trabalho teve por objetivo traçar um perfil 
socioeconômico, clínico e nutricional de idosos usuários de uma clínica escola na região 
do Trairi-RN, avaliando o estado nutricional antropométrico do público alvo e identificar 
as doenças crônicas não transmissíveis que mais acometem o grupo, além de poder 
contribuir com a consolidação da realização de atividades acadêmicas universitárias. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo quantitativo de modelo transversal realizado com indivíduos de 
ambos os sexos com idade igual ou superior a 60 anos (n=37) cadastrados na Clínica 
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escola de Fisioterapia na Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí - FACISA no 
Município de Santa Cruz/RN. A Clínica oferta à comunidade assistência na atenção 
básica e secundária em saúde. Recebendo pacientes com necessidades nas diversas 
áreas da fisioterapia e tem por objetivo articular o ensino, pesquisa e atividades de 
extensão com as demandas da sociedade, além do comprometimento da comunidade 
acadêmica com os interesses e necessidades sociais. A pesquisa foi aprovada pelo 
Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA) pelo 
parecer de número 2.895.726/2018, CAAE: 97398918.7.0000.5568. A amostra foi 
recrutada utilizando-se os critérios de inclusão: idade igual ou superior a 60 anos, ser 
cadastrado em prontuários da Clínica Escola, possuir frequência semanal ativa nos 
atendimentos realizados no local, apresentar capacidade de locomoção e cognitiva para 
responder ao questionário. Os idosos que se propuseram a participar assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os dados foram coletados de 
acordo com a conveniência dos atendimentos na clínica, que ocorrem semanalmente 
no local, através da aplicação de duas etapas: na primeira etapa os participantes foram 
submetidos à aplicação de um questionário semi-estruturado que abordou dados 
pessoais, condições socioeconômicas e condições clínicas e a segunda etapa ocorreu 
por meio da realização da aferição das medidas antropométricas, obedecendo aos 
protocolos do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN)11, para avaliação 
antropométrica do estado nutricional destes. Para avaliação do estado nutricional a 
partir da antropometria realizou-se a verificação e análise do peso atual, altura, cálculo 
do IMC, calculado dividindo o peso (kg) pela altura (m) ao quadrado, e classificado de 
acordo com parâmetros de referência (baixo peso < 22 kg/m²; adequado ou eutrófico 
22-27 kg/m²; sobrepeso >27 kg/m2)12. Circunferência da Cintura (CC)13, e da 
Circunferência da Panturrilha (CP)14. Em caráter de coleta, os idosos no final da 
aplicação do questionário foram convidados a se dirigirem a uma área reservada 
designada para realização dessa etapa. No momento da aferição do peso e altura, 
solicitou-se que os idosos retirassem os sapatos, roupas pesadas e removessem 
acessórios e objetos que estejam no bolso. Para peso, pediu-se que eles subissem na 
balança com os dois pés apoiados na plataforma e o peso distribuído em ambos os pés. 
No momento da aferição da altura, o indivíduo foi indicado a ficar em pé, com os pés 
paralelos, braços relaxados e mãos voltadas para o corpo, encostando calcanhar, 
panturrilhas, nádegas, costas e a parte posterior da cabeça no equipamento, 
posicionando-a no plano de Frankfurt. Após a coleta, os dados foram tabulados 
construindo um banco de dados, utilizando o programa Excel 2007. Os dados foram 
analisados com o auxílio do software Statistical Package for the Social Science SPSS® 
versão 21.0. Os dados foram submetidos ao teste de Kolmogorov-Smirnov para 
verificação da normalidade, como observou-se normalidade para as variáveis 
empregou-se o teste Qui-quadrado de Pearson para comparação das classificações de 
IMC e CP, bem como, IMC e CA. Considerou-se significância estatística quando o valor 
de p≤0,05. 
 
Resultados e Discussões 

 

A tabela 1 mostra a caracterização dos idosos atendidos na Clínica Escola de 
Fisioterapia da Faculdade De Ciências da Saúde do Trairi (FACISA) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) revela o predomínio de participantes na faixa 
etária de 60-79 anos, (78,4%) do sexo feminino, aproximadamente (50%) dos idosos 
são solteiros, divorciados ou viúvos, (94,6%) com renda familiar mensal de até um a 
dois salários mínimos, sendo que (94,6%) dos lares uma ou duas pessoas contribuem 
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com as despesas, e 86,4% dos idosos reside com duas ou mais de três pessoas, uma 
parte dos idosos (29,7%) relataram serem analfabetos. 

Analisando as características sociodemográficas deste grupo, a predominância de 
mulheres reflete a realidade que acontece na maioria dos domicílios do país15. Fato 
este, que pode estar associado à maior sobrevivência do sexo feminino em relação ao 
masculino, mesmo quando da maior ocorrência de condições crônicas, como elevação 
de medidas antropométricas, sobrepeso e maior prevalência de doenças16. Além disso, 
esses resultados, associa-se ao fato de ser cultural, estando em uma cidade do interior, 
a maior procura pelos serviços de saúde por parte das mulheres, visto que este público 
se preocupa mais com a saúde. 

Estudo realizado no estado de Minas Gerais17 indica que esta característica econômica 
de baixa renda, pode estar associada a condições de vida mais desgastantes, que 
expõe os idosos a fatores de risco, e diminui o acesso destes à saúde, aumentando 
ainda mais a vulnerabilidade social destes, contribuindo para o comprometimento 
funcional. Atrelado a isso, a baixa escolaridade acarreta em perda da autonomia do 
indivíduo, o que reflete o aumento da dependência dos familiares, sendo assim todos 
esses fatores podem estar influenciando também na baixa adesão à dietas, nos casos 
de doenças como Hipertensão e Diabetes, aumentando assim a demanda nos serviços 

de saúde, como visto em estudo realizado em Paranoá, no Distrito Federal18. 

Ainda na tabela 1 podemos observar que o motivo pelo qual buscam o atendimento é 
para tratamento de patologias, e (40,6%) destes frequentam a clínica há mais de três 
anos, observou-se que (83,8%) maioria dos participantes faz uso de alguma medicação, 
para tratamento de doenças crônicas como hipertensão e diabetes, e/ou outras doenças 
associadas, apenas (18,9%) relataram não terem problemas de saúde, e quanto à 
autopercepção de saúde (29,7%) referiu saúde boa e muito boa, porém (48,7%) a 
considera regular. Entre os que referiram problemas de saúde, em (62,2%) dos casos a 

prevalência foi de várias doenças associadas. 

Todo contexto de saúde-doença encontrado neste grupo reflete a importância de 
reconhecer que os determinantes sociais do processo de envelhecimento é fundamental 
para fortalecer os modelos de atenção e educação em saúde. Além do mais, considerar 
a realidade social enfrentada pelos idosos e suas necessidades específicas, é de suma 
importância para determinar a tomada de decisão no cotidiano do serviço de saúde, 
resgatando a dimensão social do usuário e estabelecendo novas relações entre 
profissionais e usuários do serviço, visto que promover a autonomia funcional do idoso 
requer estratégias que favoreçam melhores escolhas em seu modo de viver e se 
cuidar18. 

Na figura 1 observa-se que no tocante à caracterização dos dados antropométricos, 
nota-se que de acordo com a classificação do índice de massa corporal (IMC), a maior 
parte dos entrevistados (51,4%) encontra-se com sobrepeso e três idosos apresentaram 
baixo peso. No estudo realizado no sul do país19 54,5 % dos pacientes apresentaram 
excesso de peso, mostrando assim que é um fato comum refletindo uma condição 
nacional nos nossos idosos, necessitando de maior cuidado e criar estratégias para 
reverter este quadro preocupante. 

Na figura 2 verificou-se que segundo a circunferência da panturrilha adequação em 
91,9% dos idosos, ou seja, 8,1% apresentam risco para sarcopenia, corroborando com 
resultado semelhante ao encontrado no presente estudo foi visto em estudo 
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semelhante10 mostrando um índice baixo para sarcopenia (<31 cm). Um mesmo 
resultado foi visto20, onde foi verificado que mais da metade dos idosos apresentaram 

massa magra preservada, sendo o valor igual para ambos os sexos. 

Na figura 3 mostra que em relação às medidas da circunferência abdominal 81,1% dos 
idosos apresentam risco muito elevado para o desenvolvimento de doenças crônicas e 
metabólicas, resultado semelhante também foi visto no estudo realizado em Minas 
Gerais5, onde 66,0% das idosas analisadas apresentavam excesso do peso e 84,0% 
demonstraram valores elevados de circunferência da cintura. 

Nas tabelas 2 e 3 mostram os resultados encontrados na pesquisa e para investigar se 
apresentam significância estatística, foi feito teste qui-quadrado, que mostrou a 
existência de associação entre as classificações do IMC e da Circunferência da 
Panturrilha no grupo, com o valor significativo de (p=0,000: X²=15,525). O mesmo 
resultado observou-se quando investigada a associação entre as classificações do IMC 
e da Circunferência Abdominal do grupo, onde obteve-se (p=0,006:X²= 14,307). 

Resultados similares foram encontrados21 onde 72,7% dos idosos avaliados estavam 
com excesso de peso de acordo com o IMC, identificando uma menor prevalência de 
magreza (6,06%), verificaram também que a média da circunferência da cintura dos 
idosos (92,6 cm) estava acima da faixa recomendada. 

Esses dados evidenciam a transição nutricional da população idosa brasileira. Ainda 
com relação ao estado nutricional, um estudo transversal realizado com idosos 
cadastrados em Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de Pelotas-RS 
encontrou que 71,3% dos idosos apresentaram excesso de peso, e valores acima do 
recomendado da média da circunferência da cintura, confirmando o risco elevado à 
saúde deste público22. 

Dentro deste contexto, considerando que a avaliação nutricional de idosos é necessária 
para garantir uma assistência adequada, bem como para o planejamento de ações de 
promoção da saúde, estudos também apontam evidências relativas à importância da 
alimentação como fator de risco ao desenvolvimento de doenças crônicas, deste modo 
a nutrição emerge como eixo fundamental diante das modificações fisiológicas 
relacionadas ao avançar da idade16. 

Diante do exposto e em relação ao desfecho da pesquisa, as limitações apresentadas 
neste estudo estão relacionadas principalmente ao pequeno número de participantes da 
amostra, sendo resultado da limitação de recursos humanos para coleta dos dados. 
Além disto, o diagnóstico de hipertensão arterial e/ou diabetes foram por relatos dos 
participantes de acordo com o conhecimento empírico dos idosos por meio de consultas 
médicas prévias. 

 
Conclusão 

 
Esses resultados fornecem informações relevantes para o planejamento e implantação 
de ações em saúde direcionadas ás necessidades específicas deste segmento 
populacional. Uma questão importante a ser considerada é que o estado nutricional 
destes precisa ser avaliado, visto que idosos tendem à baixa na capacidade funcional, 
bem como no consumo alimentar, acarretando em riscos nutricionais. Diante do 
exposto, os dados obtidos nesta pesquisa podem contribuir favorecendo uma discussão 
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ampla do processo saúde-doença de idosos, para incentivar e esclarecer os benefícios 
de cuidados na saúde e propor as estratégias para transformar a realidade não somente 
dos idosos, mas de suas famílias, e não somente avaliando isoladamente medidas 
antropométricas, para maior compreensão dos fatores determinantes do estado 
nutricional na velhice. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1 Perfil demográfico, socioeconômico e condições de saúde dos idosos 
atendidos na clínica escola de fisioterapia da FACISA no município de Santa Cruz/RN, 
2019 (n=37). 

 
 

Figura 1 Perfil antropométrico de acordo com classificação do IMC de Idosos atendidos 

em uma Clínica Escola, 2019 (n=37). 

 
 

Figura 2 Perfil antropométrico de acordo com classificação da CP de Idosos atendidos 

em uma Clínica Escola, 2019 (n=37). 

 
 

Figura 3 Perfil antropométrico de acordo com classificação da CA de Idosos atendidos 

em uma Clínica Escola, 2019 (n=37). 

 
 

Tabela 2 Correlação entre as médias das variáveis antropométricas (IMC, CP e CA) de 

Idosos atendidos em uma Clínica Escola, 2019 (n=37). 

 
 

Tabela 3 Correlação entre as classificações da CA e as Doenças crônicas mais comuns 

de Idosos atendidos em uma Clínica Escola, 2019 (n=37). 
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TÍTULO: Terapia nutricional e Estado nutricional antropométrico de pacientes 

portadores de obesidade 

Resumo 

A obesidade é uma condição multifatorial, entendida como uma epidemia mundial 
influenciada pelo perfil alimentar e atividade física. O objetivo desse estudo foi avaliar o 
estado nutricional antropométrico e a influência da terapia nutricional em um grupo de 
obesos localizado no município de Caicó/RN. Trata-se de um delineamento quase 
experimental de natureza descritiva com comparação entre os mesmos sujeitos nos 
períodos pré e após três meses da realização da intervenção. Aprovado pelo CEP da 
FACISA/UFRN, com parecer favorável de número 2.664.722, CAAE: 
87690118.0.0000.5568 e respeitando os preceitos éticos conforme preconiza a 
Resolução Nº466/2012, a pesquisa se deu nas Unidades Básicas de Saúde de 
Caicó/RN, com um total de 50 participantes (entre 18 e 69 anos) de ambos os sexos. O 
projeto ocorreu em quatro etapas com aplicação de questionário e sessões em grupo 
tendo os dados avaliados estaticamente pelo programa SPSS versão 20.0. Resultados 
mostraram uma prevalência do público feminino (86%), com idade média de 37,96 ± 
10,28 anos. Em ambos quesitos avaliados os resultados foram mais satisfatórios no 
grupo de alta adesão, tendo melhora nos estágios do modelo transteórico antes e após 
intervenção, além da melhora da percepção de imagem corporal, consumo alimentar e 
estado antropométrico. Com isso, percebeu-se a importância e eficaz aplicabilidade da 
TN como forma de intervenção em grupos terapêuticos, podendo ser uma eficaz 
ferramenta na atuação das equipes de saúde. 
 
Palavras-chave: Obesidade; Estado Nutricional; Terapia Nutricional. 

TITLE: Nutritional therapy and anthropometric status of obese patients 

Abstract 

Obesity is a multifactorial condition, understood as a worldwide epidemic influenced by 
dietary profile and physical activity. The aim of this study was to evaluate the 
anthropometric nutritional status and the influence of nutritional therapy in an obese 
group located in Caicó / RN. This is a quasi-experimental descriptive design with 
comparison between the same subjects before and after three months of the 
intervention. Approved by FACISA/UFRN CEP, with favorable opinion number 
2.664.722, CAAE: 87690118.0.0000.5568 and respecting the ethical precepts as 
recommended by Resolution Nº 466/2012, the research was conducted at the Basic 
Health Units of Caicó / RN, with a total of 50 participants (in between 18 and 69 years) 
of both sexes. The project took place in four stages with the application of a questionnaire 
and group sessions. Results showed a prevalence of the female public (86%), with a 
mean age of 37.96 ± 10.28 years. In both evaluated aspects, the results were more 
satisfactory in the high adherence group, with improvement in the transtheoretical model 
stages before and after intervention, besides the improvement of body image perception, 
food consumption and anthropometric state. Thus, we realized the importance and 
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effective applicability of TN as a form of intervention in therapeutic groups, and may be 
an effective tool in the performance of health teams. 
 
Keywords: Obesity; Nutritional status; Nutritional Therapy. 

Introdução 

A obesidade é uma doença multifatorial entendida como uma epidemia mundial, 
influenciada não só pelo estilo de vida, mas também por processos biopsicossociais, 
tornando-a atualmente um problema de saúde pública. Classificada pelo acúmulo 
excessivo de gordura e IMC ≥ 30 kg/m² além de outros parâmetros complementares, 
circunferência de cintura, dobras cutâneas, bioimpedância, relação circunferência 
cintura-quadril, nos últimos anos a prevalência da obesidade tem aumentado e afetado 
cada vez mais homens e mulheres no Brasil e no mundo (MENSORIO; JUNIOR, 2016; 
DIAS, et al., 2017; WHO, 2000). A praticidade dos dias atuais leva os indivíduos a 
preferirem alimentos industrializados com alto teor de açúcares, sódio e gorduras visto 
que estes demonstram maior facilidade de preparo e consumo. Além disso, o 
sedentarismo contribui fortemente para o ganho de peso. Diante disso, a obesidade 
torna-se também um fator de risco e agravante de comorbidades diversas como as 
doenças crônicas não transmissíveis – DCNT, sendo elas a diabetes, doenças 
cardiovasculares, hipertensão arterial, câncer de cólon, de reto e mama, cirrose e outras 
doenças (FERREIRA; SZWARCWALD; DAMACENA, 2019; ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE E DA SÍNDROME METABÓLICA, 
2016). Deste modo, reforça-se a importância de estratégias de Educação alimentar e 
nutricional, bem como mudanças de estilo de vida como forma de contribuir para 
qualidade de vida de indivíduos nestas condições. Todavia, nem sempre estas práticas 
são suficientes sozinhas para a real mudança de hábitos de vida. Na visão 
comportamental, por exemplo, esta envolve outros parâmetros que podem está 
relacionados com a dificuldade de perda de peso de um indivíduo que podem ir de 
históricos de ansiedade a quadros de compulsão alimentar (JUNIOR, et al., 2015). Neste 
sentido, a terapia nutricional permite uma abordagem para incentivar a adoção de uma 
alimentação mais saudável e equilibrada, com boa qualidade e variedade, melhorando 
assim, aspectos do comportamento alimentar destes indivíduos (BRASIL, 2014; BECK, 
2014). Já ao que diz respeito a relação com a comida e também com corpo e mente, a 
Terapia Cognitvo-Comportamental (TCC) parece ser bastante eficaz, visto que 
proporciona mudanças emocionais e comportamentais duradouras, fazendo com que o 
individuo passe a se conectar melhor consigo mesmo, conhecendo seus estímulos que 
levam a uma alimentação desregulada, bem como os facilitadores de mudanças de 
novos comportamentos (BRASIL, 2008;). Com isso, no âmbito da atenção básica um de 
seus cadernos corresponde a “Estratégias para o cuidado da pessoa com doença 
crônica: obesidade” no qual trás a importância da atenção básica no controle da 
obesidade de forma multiprofissional, tendo em vista que a obesidade envolve uma 
relação complexa entre corpo, saúde, alimento e sociedade, mudando ainda de 
individuo para individuo a depender do contexto no qual este se encontra inserido 
(BRASIL, 2014). Dentro deste cuidado, tem-se 5 estágios no qual o individuo pode se 
encontrar, como: 1º estágio - Pré-contemplação, fase em que não há total interesse de 
mudança; 2º estágio - Contemplação, momento em que se tem o desejo de mudar o 
comportamento em prazo inferior a seis meses; 3º estágio - Preparação, o indivíduo tem 
maior interesse de mudança e já acredita que conseguirá mudar em espaços de tempo 
mais curtos (um mês); 4º estágio -Ação, momento de adoção de novos comportamentos 
em um período inferior a seis meses; 5º estágio - Manutenção, permanecia dos novos 
comportamentos por mais de seis meses (TORAL; SLATER, 2007; BRASIL, 2014). 
Deste modo, diante do exposto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o estado 
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nutricional antropométrico e a influência da terapia nutricional em um grupo de obesos 
localizado no município de Caicó/RN. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo de delineamento quase experimental, de natureza descritiva com 
comparação entre os mesmos sujeitos nos períodos pré e após três meses da 
realização da intervenção. A pesquisa aconteceu nas Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) de Caicó, região do Seridó norte rio grandense a 282 km capital do estado, Natal. 
O projeto foi aprovado com parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da 
Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí/UFRN, de número 2.664.722, CAAE: 
87690118.0.0000.5568, seguindo os preceitos éticos que desrespeito a pesquisas 
realizadas com seres humanos conforme preconiza a Resolução Nº466/2012. Quanto 
ao número de participantes, incialmente o projeto contou com 59 indivíduos de ambos 
os sexos, onde 53 destes atenderam aos critérios de inclusão como: possuir idade entre 
18 e 69 anos, apresentar algum grau de obesidade (IMC ≥30 kg/m²) com presença ou 
não de comorbidades associadas, além de terem assinado o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE). Por apresentar algum dos critérios de exclusão como 
transtornos de desenvolvimento, psicóticos, por uso de substâncias, e ideação ou 
tentativa de suicídio no último ano, seis indivíduos foram retirados da pesquisa. Ainda, 
houve desistência de três usuários ao decorrer das atividades, tendo uma amostra final 
de 50 participantes. Inicialmente, realizou-se um levantamento bibliográfico sobre a 
temática para aprimoramento do conteúdo, bem como utilização ao longo da elaboração 
dos produtos científicos. Quanto às etapas de coleta, o estudo aconteceu em quatro 
etapas, sendo primeiramente a seleção de participantes; avaliação pré-intervenção – 
antes da realização do grupo terapêutico; Desenvolvimento do grupo terapêutico; e por 
fim, avaliação pós-intervenção, realizada após término do grupo. Com apoio de 
bolsistas, pesquisadores responsáveis, Equipes de Estratégia de Saúde da Família 
(ESF) e residentes da Residência Multiprofissional em Atenção Básica da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), foram realizadas buscas ativas a domicilio 
para apresentar o objetivo do estudo, seus riscos e benefícios e assim convidar os 
usuários para participação desta. Quanto à avaliação, estas aconteceram em salas 
reservadas nas UBS locais de modo a garantir a privacidade de cada participante. A 
respeito do levantamento de dados, este se deu a partir da aplicação de um questionário 
estruturado onde foram obtidas informações quanto aos dados sociodemográficos, 
estilo de vida e presença de comorbidades. Foram usados ainda nesta etapa alguns 
inquéritos para avaliação das atitudes comportamentais e alimentares, como: Avaliação 
de Estágios de Mudança na Perda de Peso (Modelo Transteórico) adaptado para 
pessoas com obesidade; Escala de Compulsão Alimentar Periódica (ECAP); Escala de 
Silhuetas de Stunkard; e o Questionário de Frequência Alimentar (QFA). Na segunda 
etapa foi realizada a avaliação antropométrica para avaliação do estado nutricional. 
Todas as medidas foram feitas em duplicata de modo a obter uma maior precisão na 
realização destas. Foram coletados dados de peso e estatura, para posterior calculo do 
Índice de Massa Corporal (IMC) e sua respectiva classificação. Coletou-se ainda, 
medidas referentes à Circunferência da Cintura (CC) e Circunferência Abdominal (CA) 
para avaliação do risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, e ainda para 
obtenção do percentual de gordura corporal (%GG) realizou-se dobras cutâneas 
(bicipital, tricipital, supra-ilíaca, sub-escapular). Quanto ao peso, este foi aferido com o 
uso de balança digital Welmy para adultos (capacidade máxima – 200 kg), e a estatura 
com o estadiômetro fixado à balança. Já as circunferências foram aferidas com uso de 
fita métrica inelástica (2 metros) e as dobras cutâneas com o auxilio do plicômetro 
(Cercorf), com regulação do “zero”. Na terceira etapa, deu-se inicio ao grupo terapêutico 
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“Peso Saudável”, sendo conduzido em especial pela profissional nutricionista residente, 
com participação em alguns momentos de fisioterapeuta, psicóloga e bolsista voluntário, 
ocorrendo ao longo de seis encontros, de 05 de novembro a 14 de dezembro, tendo 
uma sessão por semana com duração média de 90 minutos cada. Tais encontros 
utilizaram técnicas de terapia nutricional com base nas estratégias de Terapia Cognitivo-
Comportamental (TCC) segundo o livro Pense Magro de JUdth Beck. Com isso, foram 
abordados nas oficinas, conteúdos quanto ao âmbito alimentar e nutricional e já nos 
encontros, usou-se de estratégias comportamentais. Uma das estratégias mais 
utilizadas foi o uso de metas semanais com o intuito de promover mudanças de hábitos 
comportamentais e alimentares. As metas tinham o intuito de serem realizadas ao longo 
da semana até um novo encontro. O plano das ações realizadas ao longo dos seis 
encontros foi baseado no estudo Efeitos de Intervenção Interdisciplinar em Grupo Para 
Pessoas com Diagnóstico de Sobrepeso ou Obesidade. Por fim, na última etapa os 
participantes foram divididos em dois grupos para avaliação dos dados, tendo o Grupo 
sem/baixa adesão (n=26) incluindo indivíduos que participaram de zero a três encontros 
e o Grupo de alta adesão (n=24), composto por indivíduos que participaram de todos os 
encontros. Para a análise estatística, foi utilizado o Programa Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS), versão 20.0. A normalidade dos dados foi verificada com o 
teste de Shapiro-wilk, os dados paramétricos foram avaliados por meio de valores de 
média e desvio padrão e os não paramétricos através da mediana e intervalos 
interquartílicos, calculou-se também as frequências para descrição e representação de 
dados. Ao final, foram aplicados teste Qui-quadrado de Pearson e teste de Fisher para 
avaliação do consumo alimentar do SISVAN, e Test -t pareado e de Wilcoxon para 
análise de possíveis diferenças das variáveis antropométricas entre os momentos das 
intervenções, considerando significativamente estatístico valores de p<0,05 e o IC de 
95% 
 
Resultados e Discussões 

 
Dentre os 50 participantes do estudo, a maioria correspondia ao público feminino 
(86,0%), tendo uma média de 37,96 ± 10,28 anos e 60,0% dos indivíduos, casados. 
Quanto à escolaridade, 24,0% possuem ensino fundamental incompleto, e 22,0% 
ensino médio completo. 48,0% destes possui moradia própria e 52,0% com renda de 
até um salário mínimo. A respeito do estilo de vida, 94,0% relataram não fazer uso do 
tabagismo e 62,0% não consumiam bebidas alcoólicas. Observou-se ainda a presença 
de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) em alguns indivíduos, com 
hipertensão e diabetes (34,0% e 8%, respectivamente). Analisando o modelo 
transteórico, não observou-se diferença significativa no grupo sem/baixa adesão. 
Todavia, o grupo de alta adesão obteve uma evolução entre os participantes do estagio 
de preparação para o estágio de ação após realização da intervenção, observando que 
ao chegarem ao grupo à maioria encontrava-se em preparação e contemplação, o que 
foi observado também em um estudo realizado com 48 participantes de um ambulatório 
de Nutrição Clínica do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora - 
HU/UFJF, (LEÃO, et al., 2015). Já ao avaliar a compulsão alimentar, a maioria 
encontrou-se em grau mais grave durante a avaliação inicial, entretanto, este foi 
reduzido para um grau mais moderado na segunda fase da pesquisa no grupo de maior 
adesão a intervenção, o que se confirma na literatura visto que os autores apontam que 
indivíduos obesos costumam apresentar algum grau de compulsão alimentar, mas que 
com o uso de TN e TCC este grau pode ser modificado positivamente (NEUFELD; 
MOREIRA; XAVIER, 2012; LIMA; OLIVEIRA, 2016). A respeito da percepção corporal 
dos integrantes, a maioria possuía uma visão particular, vendo seu IMC igual ou superior 
ao que realmente apresentavam antropometricamente. Todavia, no momento pós-
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intervenção observou-se uma leve redução desta visão em ambos os grupos, em 
particular no grupo de alta adesão a intervenção. Em um estudo realizado em Belo 
Horizonte com 86 mulheres que participavam do Programa Academia da Saúde, 
percebeu-se a insatisfação corporal em ambos os grupos acompanhados, resultado 
comum em mulheres com excesso de peso e que realizam dietas com frequência 
(FREITAS, 2015). Diante disso, ressalta-se a importância dos profissionais de saúde e 
apoio da equipe no empoderamento e mudança de pensamento nesses indivíduos, o 
que contribui para uma melhor relação consigo mesmo, por exemplo. Tal apoio foi 
observado ao longo dos encontros do grupo terapêutico estudado. Quanto ao consumo 
alimentar, observou-se diferenças estatisticamente significativas para o consumo de 
salada crua, legumes e frutas (p=0.049, 0.030, 0.001, respectivamente), além de 
redução de cereais refiados e doces sem significância estatística, sendo observado que 
no grupo de alta adesão teve um aumento do consumo alimentar. Alguns estudos 
mostram que seus participantes também apresentaram diminuição do consumo de 
alimentos industrializados, carboidratos refinados e carnes vermelhas, tendo o aumento 
do consumo de verduras, leite e derivados e leguminosas (PEREIRA, et al., 2015; 
VANNUCHI, et al., 2016). Por fim, em relação às variáveis antropométricas de CC e CA, 
cálculos de IMC e percentual de gordura corporal, estas foram comparadas entre os 
valores obtidos na primeira e segunda avaliação, observando redução destas na 
segunda avaliação. Quanto ao IMC, os grupos foram classificados em obesidade grau 
II, já as medidas de CC e CA indicaram alto risco para o desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares e percentual de gordura muito elevado. Tais resultados mostraram-se 
significativos apenas no grupo de alta adesão a intervenção. Os resultados encontrados 
foram semelhantes a outros estudos que abordaram intervenções baseadas na terapia 
nutricional e comportamental, onde observou-se a diminuição das medidas 
antropométricas (peso, IMC e CC) entre os participantes que participaram de mais 
encontros do grupo (VANNUCHI, et al., 2016; NEUFELD; MOREIRA; XAVIER, 2012; 
FRANÇA, et al., 2012). Diante dos resultados encontrados foi possível perceber a 
importância e eficaz aplicabilidade da TN como forma de intervenção em grupos 
terapêuticos, visto que permite a mudança de hábitos alimentares e estilo de vida de 
forma mais sustentada com qualidade de vida, diminuindo também a desistência do 
tratamento visto que não usa de estratégias restritivas para alcance dos resultados 
esperados. 
 

Conclusão 

 
Com isso, foi possível perceber a influencia positiva da terapia nutricional sob o estado 
nutricional dos participantes, em particular naqueles pertencentes ao grupo de maior 
adesão, onde se puderam observar mudanças positivas quanto ao IMC, CC e CA, bem 
como a mudanças de hábitos alimentares, tendo o consumo de frutas e hortaliças 
aumentado e a diminuição de cereais refinados e doces na rotina alimentar. Viu-se 
também a importância do apoio profissional para desmistificar a percepção dos 
participantes quanto a sua imagem corporal, dando a estes empoderamento e 
fortalecendo a mudança de pensamento negativo destes indivíduos dentro do grupo 
terapêutico, fator este que contribui significativamente para melhor adesão e incentivo 
ao tratamento e mudanças de estilo de vida. O presente trabalho permitiu ainda, por em 
prática os preceitos da atenção básica ao que diz respeito ao tratamento à obesidade, 
mostrando-se como uma boa estratégia de intervenção, apresentando ainda resultados 
satisfatórios com outros estudos realizados na mesma vertente. Por fim, sugere-se a 
realização de novas pesquisas na área de modo a aprimorar as estratégias tomadas 
com esse público, como estudos feitos com grupo controle ou que envolvam maior 
número de encontros de modo a tornar a intervenção ainda mais eficaz e assim 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 217 

 

fortalecer a aplicação desta metodologia na redução da obesidade como fator de risco 
à saúde, melhorando a qualidade de vida dos indivíduos, bem como sua aplicabilidade 
no contexto das equipes de saúde. 
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Anexos 

 

 

Percentuais de Inquéritos Comportamentais: Modelo Transteórico, ECAP e Escala de 
Silhuestas (Imagem Corporal), entre os momentos pré e pós-intervenção, dos grupos 
segundo a adesão a intervenção. 

 
 

Diferenças das variáveis antropométricas, pré e pós grupo terapêutico, por grupos 
segundo adesão à intervenção. 
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TÍTULO: CORRELAÇÃO DA ATIVIDADE CORTICAL E FUNCIONALIADE DE 

PESSOAS IDOSAS 

Resumo 

O Projeto tem como objetivo avaliar os efeitos de um protocolo de cinesioterapia sobre 
o comportamento da atividade cortical de idosos durante atividades de dupla tarefa. A 
pesquisa será realizada na Clínica Escola de Fisioterapia da Faculdade de Ciências da 
Saúde do Trairí da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (FACISA/UFRN), no 
município de Santa Cruz-RN. A amostra do estudo será não probabilística, com 40 
idosos participantes do projeto de extensão “Atuação interdisciplinar no envelhecimento 
ativo: uma abordagem na educação e promoção em saúde” desenvolvido na FACISA. 
Serão incluídos para o estudo, idosos de ambos os sexos, com idade igual/superior 60 
anos, com condições cognitivas para o desenvolvimento adequado dos instrumentos da 
pesquisa; os que não apresentarem limitações funcionais ou presença de sequelas que 
comprometam os testes motores e que sejam hemodinamicamente estáveis. As 
avaliações serão individualmente, feitas por voluntários treinados, que não participarão 
da aplicação do protocolo de cinesioterapia. Após a aplicação dos instrumentos os 
idosos serão submetidos ao protocolo cinesioterapêutico do estudo, terá como 
componentes da sessão de treinamento de exercícios, a flexibilidade para membros 
superiores, inferiores e tronco por 5’, aquecimento com caminhada 5’, o fortalecimento 
muscular para os MMSS e inferiores 30’ e os exercícios de dupla tarefa motora e motora-
cognitiva 20’. 
 
Palavras-chave: Cinesioterapia, atividade cortical, envelhecimento 

TITLE: Effects of a kinesiotherapy protocol without cortical behavior in the elderly during 

dual task activities 

Abstract 

The project aims to evaluate the effects of a kinesiotherapy protocol on the cortical 
activity behavior of the elderly during dual task activities. The research will be carried out 
at the Clinical School of Physiotherapy, School of Health Sciences of Trairí, Federal 
University of Rio Grande do Norte (FACISA / UFRN), in Santa Cruz-RN. The study 
sample will be non-probabilistic, with 40 elderly participants in the extension project 
“Interdisciplinary Action in Active Aging: An Approach to Health Education and 
Promotion” developed at FACISA. Will be included in the study, elderly of both sexes, 
equal / over 60 years, with cognitive conditions for the proper development of research 
instruments; those without functional limitations or the presence of sequelae that 
compromise motor tests and are hemodynamically stable. Evaluations will be made 
individually by trained volunteers who will not participate in the application of the 
kinesiotherapy protocol. After the application of the instruments, the elderly will be 
submitted to the study kinesiotherapeutic protocol, will have as components of the 
exercise training session, the flexibility for the upper, lower limbs and trunk for 5 ', 
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warming with 5' walking, muscle strengthening for the upper limbs. and lower 30 'and the 
dual motor and cognitive-motor exercises 20'. 
 
Keywords: Kinesiotherapy, cortical activity, aging 

Introdução 

No cotidiano, a capacidade de se mover de forma independente ao meio ambiente, 
muitas vezes requer o desempenho de ações simultâneas, sendo elas motoras ou 
cognitivas, como caminhar enquanto conversa no telefone celular ou ultrapassa 
obstáculos. Essas habilidades em atividades concomitantes, desempenham um papel 
importante no funcionamento diário das pessoas mais velhas. Infelizmente, algumas 
dessas habilidades diminuem durante o processo de envelhecimento, em decorrência 
do declínio nas funções físicas e cognitivas que influenciam negativamente a 
capacidade de dupla tarefa (DT). Nesse contexto, o êxito na realização dessas tarefas 
é fundamental para a independência e segurança do idoso. Contudo, não há evidências 
do comportamento eletroencefalográfico após a aplicação de um protocolo de exercícios 
físicos associados a atividades de DT. Sendo assim, é importante desenvolver estudos 
que investiguem a influência do exercício físico na dinâmica do comportamento da 
atividade cortical e das alterações na mobilidade, quando atenção adicional é exigida 
por tarefas simultâneas motora e motora-cognitiva. Portanto, está investigação se faz 
necessária, ao acrescentar a esta lacuna no conhecimento, a compreensão acerca da 
influência do exercício físico a nível cortical em idosos, observando o padrão de ativação 
cerebral durante atividades de DT. Achado clinicamente relevante, ao servir como 
requisito fundamental para elaborar e implementar intervenções precoces, cada vez 
mais eficazes, para melhorar a saúde e intervir nas consequências socioeconômicas 
advindas do processo de envelhecimento, corroborando para que os idosos 
desenvolvam normalmente suas atividades de vida diária, preservando a sua qualidade 
de vida. 
 
Metodologia 

 
A presente pesquisa se caracteriza como um estudo prospectivo e descritivo, do tipo 
longitudinal. A pesquisa será realizada na Clínica Escola de Fisioterapia da Faculdade 
de Ciências da Saúde do Trairí da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(FACISA/UFRN), no município de Santa Cruz-RN. A população do estudo será 
constituída de idosos residentes na comunidade de Santa Cruz-RN. A amostra do 
estudo será não probabilística, constituída de 40 idosos participantes do projeto de 
extensão “Atuação interdisciplinar no envelhecimento ativo: uma abordagem na 
educação e promoção em saúde” desenvolvido na FACISA, pela profª Drª Thaiza 
Teixeira Xavier Nobre. Existem atualmente 40 idosos frequentadores no projeto. 
Critérios de inclusão dos participantes são os seguintes: serão incluídos para o estudo, 
idosos de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos, que apresentem 
condições cognitivas necessárias para o desenvolvimento adequado dos instrumentos 
empregados na pesquisa, os que não apresentarem limitações funcionais ou presença 
de sequelas que comprometam os testes motores e que sejam hemodinamicamente 
estáveis. Critérios de exclusão dos participantes são os seguintes: serão excluídos do 
estudo, todos os idosos que tiverem sido submetidos a intervenção por meio da 
atividade de dupla tarefa em um período anterior a seis meses da data do presente 
estudo, os que não atingirem o ponto de coorte do Mini Exame do Estado Mental e do 
Short Physical Performance Battery (SPPB). As avaliações dos participantes serão 
realizadas individualmente, por voluntários devidamente treinado, que não participaram 
da aplicação do protocolo de cinesioterapia. Os dados gerais dos voluntários serão 
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coletados por meio de uma ficha de avaliação fisioterapêutica, constituída por campos 
de identificação, dados sociodemográficos e de condições de saúde. O rastreamento 
cognitivo dos idosos será realizado por meio do Mini Exame De Estado Mental, protocolo 
amplamente difundido no âmbito da pesquisa e prática clínica. Consiste em um teste de 
triagem projetado para detecção rápida do funcionamento cognitivo, a partir da 
avaliação da orientação temporal e espacial, memória imediata, atenção e cálculo, 
evocação, linguagem e habilidade construtiva visual (Anexo 1) (BRUCKI et. al., 2003; 
FOLSTEIN; FOLSTEIN; MCHUGH, 1995).A avaliação da capacidade física, será 
realizada por meio da SPPB (GURALNIK et. al., 1994). Instrumento sensível e validado, 
de baixo custo e fácil aplicabilidade, que fornece informações objetivas sobre a função 
física de idosos, tanto no âmbito da pesquisa como da prática clínica (NAKANO, 2007). 
Para captar e avaliar o potencial da ativação cerebral funcional, durante as atividades 
de dupla tarefa, será utilizado o Emotiv EPOC, um sistema móvel de eletroencefalografia 
(EEG) de pesquisa de baixo custo, que utiliza sensores de contato, os quais deverão 
ser hidratados com solução salina, e que estão fixados em braços plásticos flexíveis, 
conectados a um “headset” sem fio, que envia as informações ao receptor acoplado a 
um computador. O headset tem 16 sensores, os quais deverão ser posicionados no 
couro cabeludo do participante no sentido de trás para frente e de cima para baixo de 
acordo com o sistema internacional 10-20 de posicionamento (ASPINALL et al., 2015; 
BADCOCK, et al, 2013). A avaliação da atividade de dupla tarefa motora será por meio 
do TUG-M 1 e 2, testes avaliativos rápidos, que vem sendo largamente utilizados em 
pesquisas. Para a avaliação da dupla tarefa motora-cognitiva será utilizado o TDF, que 
foi elaborado recentemente por Voos (2009) a partir de uma adaptação do Trail Making 
Test (TMT). O protocolo cinesioterapêutico que será utilizado no estudo, terá como base 
os componentes da sessão de treinamento de exercícios já utilizados no projeto que 
são: a flexibilidade para membros superiores (MMSS), inferiores, e tronco, por 5’ (cada 
alongamento será sustendo por 20’’), o aquecimento com caminhada, por 5’ o 
fortalecimento muscular para os MMSS e inferiores, por 30’ e acrescidos os exercícios 
de dupla tarefa motora e motora-cognitiva, por 20’ (1º Caminhada com marcha frontal, 
em linha reta falando em ordem crescente números e letras (1, A, 2, B, 3, C); 2º 
Caminhada com marcha frontal, em linha reta passando medicine ball ao redor do 
próprio corpo; 3º Ultrapassar e desviar de obstáculos com marcha frontal e lateral 
carregando bandeja com dois copos com água; 4º Ultrapassar e desviar de obstáculos 
com marcha frontal e lateral dizendo números de traz para a frente (do 25 ao 0), duas 
vezes por semana, com duração de uma hora. Os sinais vitais (SSVV), como pressão 
arterial (PA), frequência cárdica (FC) e saturação (SpO2), serão aferidos antes e após 
as intervenções terapêuticas. 
 

Resultados e Discussões 

 
Com o desenvolvimento desta pesquisa, espera-se, por meio dos dados cerebrais 
obtidos pelo equipamento de EEG, encontrar evidências de que o exercício físico 
associado a atividades de dupla tarefa, provoca alterações no comportamento da 
ativação cortical nas áreas das funções executivas de pessoas idosas. Corroborando 
com o meio cientifico na aplicação de medidas preventivas e reabilitativas para as 
alterações advindas do processo de envelhecimento que interferem na realização de 
tarefas simultâneas. O projeto de pesquisa segue em analises novas. 
 

Conclusão 

 
O seguinte projeto de pesquisa segue em andamento, com suas coletas, estudos. 
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TÍTULO: ATIVIDADE DE MARCHA ESTACIONÁRIA EM AMBIENTE VIRTUAL COM E 

SEM PLATAFORMA DE EQUILÍBRIO: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE 

PACIENTES PÓS-ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL E INDIVÍDUOS SAUDÁVEIS 

Resumo 

A terapia baseada em Realidade Virtual (RV) vem sendo amplamente utilizada para a 
reabilitação, partindo do princípio de que as habilidades praticadas no ambiente virtual 
serão transferidas para o mundo real. O estudo teve como objetivo comparar o 
desempenho e cinemática da marcha estacionária entre paciente pós AVC e indivíduos 
saudáveis entre os ambientes virtual com e sem a plataforma de equilíbrio. Participaram 
do estudo, 10 indivíduos saudáveis, sendo 7 homens e 3 mulheres e 10 pacientes que 
se encontravam em atendimento na clínica escola da universidade, sendo 7 homens e 
3 mulheres. Os participantes realizaram uma avaliação inicial para caracterização da 
amostra e foram submetidos à realização da marcha estacionária nos ambientes 
virtuais, por meio do jogo Wii Fit Plus, sendo a ordem de realização aleatorizada. Nessa 
avaliação, foram coletados dados cinemáticos do movimento do membro inferior numa 
vista lateral por meio do software editor de vídeo Kinovea 8.20, sendo o desempenho 
medido pela média das angulações de tornozelo, joelho e quadril, além da média de 
passos no 1º, 2º e 3º minuto. Os dados foram analisados por meio do Teste T pareado, 
não havendo diferença significativa entre os dois ambientes. Sendo assim, existe a 
possibilidade de que os treinos realizados nos ambientes virtuais com e sem plataforma 
tenham os mesmos efeitos para reabilitação. Há necessidade de novos estudos na área 
para que a RV seja mais conhecida e melhor utilizada. 
 
Palavras-chave: Realidade Virtual. Desempenho psicomotor. Cognição Motora. 

TITLE: STATIONARY GAIT ACTIVITY IN A VIRTUAL ENVIRONMENT WITH AND 

WITHOUT BALANCING PLATFORM: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN BRAIN 

POST-ACCIDENT AND HEALTHY INDIVIDUALS PATIENTS 

Abstract 

Virtual Reality (VR) based therapy has been widely used for rehabilitation, assuming that 
the skills practiced in the virtual environment will be transferred to the real world. The 
aim of this study was to compare steady gait performance and kinematics between post 
stroke patients and healthy individuals between virtual environments with and without 
the balance platform. The study included 10 healthy individuals, 7 men and 3 women 
and 10 patients who were in attendance at the university's school clinic, 7 men and 3 
women. Participants underwent an initial evaluation to characterize the sample and were 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 224 

 

submitted to the stationary gait in virtual environments, using the Wii Fit Plus game, and 
the order of performance was randomized. In this evaluation, kinematic data of lower 
limb movement were collected in a lateral view using the video editor software Kinovea 
8.20, and the performance was measured by the mean ankle, knee and hip angles, as 
well as the average steps in the 1st, 2nd and 3rd minute. Data were analyzed using the 
paired t test, with no significant difference between the two environments. Thus, there is 
the possibility that training in virtual environments with and without platform have the 
same effects for rehabilitation. Further studies in the area are needed to make VR better 
known and better used. 
 

Keywords: Virtual reality. Psychomotor performance. Motor Cognition. 

Introdução 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é definido como o surgimento agudo de um 
comprometimento cerebral, com duração maior do que 24 horas, resultado de uma 
insuficiência de suprimento sanguíneo cerebral, que interrompe o fornecimento de 
oxigênio e nutrientes, lesando o tecido (RAFFI; HILLIS, 2006).Essa patologia vem sendo 
considerada um importante problema de saúde pública e é a causa principal de 
mortalidade no Brasil (CANEDA et al., 2006, LOTUFO; BENSENOR, 2009), 
apresentando também o mais alto índice de morte da América Latina.O AVC é a 
principal causa de incapacidade a longo prazo entre os adultos, com até 50% dos 
sobreviventes apresentando déficits sensório-motoresresiduais (METROT et al., 
2013).O comprometimento mais prevalente nos pacientes é a hemiplegia/hemiparesia 
contralateral à lesão cerebral, podendo acometer, isoladamente ou de forma 
combinada, os membros superiores e inferiores e a face, ocasionando 
comprometimentos no controle motor (DESROSIERS et al., 2003, LANGHORNE; 
BERNHARDT, KWAKKEL, 2011).Os pacientes apresentam dificuldade para as 
atividades de alcance, preensão e manipulação de objetos, além das atividades de 
transferências, subir e descer escadas, sentar-se e levantar-se. No entanto, o 
comprometimento na marcha é considerado o mais significativo, sendo o déficit que 
mais os leva a procurarem a reabilitação (CHESTNUT, HAALAND, 2008).A reabilitação 
da marcha envolve a aquisição de padrões mais funcionais e o aumento da velocidade 
da caminhada (HSU; TANG, JAN, 2003). Porém, apenas uma pequena proporção de 
pacientes adquire habilidade suficiente para deambular de forma segura e eficaz na 
comunidade (YANG et al., 2005, 2007).Atualmente, estão disponíveis diversas 
abordagens para o tratamento da marcha hemiparética, dentre elas, está a terapia 
baseada em robótica e tecnologia de Realidade Virtual (RV) (SAPOSNIK; LEVIN, 2011, 
YANG et al., 2007). 
Nos últimos anos, houve um significativo aumento do uso de sistemas de RV na 
recuperação do membro inferior após o AVC, com resultados positivos não apenas na 
marcha, mas também em outras variáveis como o equilíbrio (LUQUE-MORENO et al., 
2015).A RV é uma simulação do ambiente real que é gerado através de software de 
computador e experimentado pelo usuário através de uma interface homem-máquina 
(BAUMEISTER et al., 2010), proporcionando repetições intensivas, complexas e 
direcionadas através de estímulos visuais e auditivos, criando um ambiente motivador 
e feedback imediato sobre o desempenho e os resultados, estimulando a aprendizagem 
de habilidades motoras e o controle (LAVER et al., 2015).A realidade virtual induz 
alterações plásticas dependentes do uso, recrutando o sistema de memória motora, que 
contém os programas motores armazenados. Assim, essas intervenções interativas 
estão baseadas na ideia de que a estimulação do sistema de processamento da ação, 
em contrapartida, ativa áreas corticais envolvidas na execução dos movimentos (ENG 
et al., 2007).As características dos jogos ativam o sistema de neurônios-espelho, os 
quais são ativados durante a execução ou observação de ações. Recentes evidências 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 225 

 

sugerem um papel importante desse sistema de neurônios para melhorar e mesmo 
explicar a recuperação motora de pacientes. Nesse sentido, a observação da ação em 
associação com o treino físico pode aumentar os efeitos do treino motor na reabilitação 
de pacientes com AVC (SAPOSNIK et al., 2010, BUCCINO; SOLODKIN; SMALL, 2006, 
CELNIK et al., 2008).O treinamento em ambiente virtual é baseado no pressuposto de 
que o conhecimento ou habilidades adquiridas em um mundo virtual serão transferidas 
para o mundo real. Desse modo, consoles de RV vêm sendo utilizados em variadas 
pesquisas com pacientes neurológicos, visando avaliarsua eficácia e efetividade 
(WALLER; HUNT; KNAPP, 1998).Estudos atribuem as melhoras funcionais de 
pacientes em terapias baseadas em realidade virtual devido ao aumento da 
 
Metodologia 

 
Foi realizado um estudo observacional, analítico e transversal na clínica escola de 
Fisioterapia da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi.A população do estudo foi 
composta por 10 pacientes com diagnóstico de AVC, residentes na cidade de Santa 
Cruz –RN e 10 pessoas saudáveis, pareadas quanto idade e sexo, onde os grupos 
foram constituídos por 7 homens e 3 mulheres cada.Foram selecionados para o estudo 
os pacientes que possuíam diagnóstico de primeiro episódio do AVC, lesão cerebral 
unilateral, tempo de lesão a partir de 6 meses e com até 70 anos de idade.Os pacientes 
não deviam possuir deficiência auditiva e visual primária não corrigidas, nem déficit 
cognitivo verificado por meiodos pontos de corte estabelecidos por Brucki et al. (2003) 
para o MEEM.Durante a avaliação e treinamento, nenhum participante apresentou 
sintomas de mal-estar, cansaço excessivo ou dor.O presente estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi sob parecer 
1.978.573/2017. Foram respeitados os aspectos éticos da Resolução no 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde. Os participantes assinaram o termo de consentimento 
livre e esclarecido –TCLE, concordando com a participação no estudo. Assinaram 
também o termo de autorização de uso de imagem.A avaliação do estado cognitivo dos 
participantes foi realizada por meio do Mini Exame do Estado Mental (MEEM), protocolo 
que vem sendo largamente utilizado em estudos, pesquisa e prática clínica. Fornece um 
escore que varia de 0 a 30, sendo 30 a ausência de comprometimento cognitivo 
(BRUCKI et al., 2003, FOLSTEIN; FOLSTEIN; MCHUGH, 1975).A avaliação motora dos 
pacientes foi realizada por meio da aplicação da Escala de Fugl-Meyer. Esta escala 
totaliza 226 pontos (FUGL-MEYER et al., 1975).A Escala de Equilíbrio de Berg (EEB) 
foi utilizada para avaliar o equilíbrio estático e dinâmico dos pacientes (MIYAMOTO et 
al., 2004).69 Essa escala avalia 14 atividades de equilíbrio, atribuindo pontuação de 0 
a 4, sendo o zero a inabilidade para executar a ação e quatro a independência para 
executar essa ação. Escores inferiores a 21 representam comprometimento no 
equilíbrio; escores entre 21 e 40 indicam equilíbrio aceitável e escores entre 41 e 56 
demonstram bom equilíbrio (BLUM; KORNER-BITENSKY, 2008).Foi realizada uma 
análise da cinemática do movimento do membro inferior afetado durante as tarefas de 
marcha estacionária nos ambientes virtuais com e sem plataforma de equilíbrio. Para 
essa análise foram colocados adesivos coloridos na parte lateral da cabeça do quinto 
metatarso, no maléolo lateral, na linha articular do joelho e no trocanter maior do fêmur. 
Foi feita uma gravação do vídeo por meio de uma câmera Sony Cyber-shot DSC-W560 
durante a realização da marcha. A câmera foi posicionada na lateral analisada do 
paciente a uma distância de 4 metros dele apoiada em um tripé ajustado em 1 m de 
altura.O dispositivo de RV utilizado foi o Nintendo Wii, o qual permite a interação do 
indivíduo com o ambiente virtual por meio de um controle ou por meio da plataforma de 
equilíbrio. Esse dispositivo foi ligado a uma TV de 52 polegadas.A marcha estacionária 
foi realizada com o indivíduo a 2,5 metros da televisão e por meio do jogo Wii FitPlus, 
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na modalidade corrida. Para a avaliação com o uso da plataforma de equilíbrio o 
participante ficou devidamente posicionado em cima da plataforma com um andador à 
sua frente e uma cadeira atrás para sua segurança e realizou a marcha estacionária. 
Para a avaliação sem o uso da plataforma de equilíbrio, o jogador ficou com o controle 
do Wii fixado no tronco por meio de uma faixa elástica, o movimento do controle no 
espaço determinou a realização do passo pelo avatar. As atividades testadas foram 
realizadas durante 3 minutos e sequência das atividades de marcha estacionária (virtual 
livre e virtual plataforma) foi sorteada pelo participante por meio de envelopes 
opacos.Para a avaliação cinemática utilizou-se o software Kinovea, na versão 8.20. Este 
é um software de domínio público, de edição e análise de vídeo direcionado ao desporto, 
projetado para analisar e estudar as imagens de vídeo de esportes, a fim de encontrar 
falhas, melhorar a técnica e ajudar no planejamento de treinos. Consiste em um sistema 
de avaliação cinemática bidimensional, o qual pode analisar dados que envolvem tempo 
e posição e variáveis como angulação, velocidade e aceleração do movimento 
(BLANCO-ORTEGA; GUZMAN; 2013). A medida de desempenho foi dada a partir da 
média da quantidade de passos do membro inferior avaliado no 1º, 2º e 3º minuto, além 
da média das angulações de tornozelo, joelho e quadril, sendo levado em consideração, 
o menor ângulo e o inicial de cada articulação em cada passo, nos dois ambientes. A 
frequência cardíacae a pressão arterial dos participantes foram aferidas antes, no 
intervalo de cada avaliação cinemática e após as avaliações.A análise dos dados foi 
realizada através do programa SPSS 20.0 (Statistical Package for the Social Science) 
atribuindo-se o nívelde significância de 5% para todos os testes estatísticos. 
Primeiramente, foi feita a análise descritiva das variáveis demográficas por meio das 
medidas de tendência central e dispersão. O teste de Kolmogorov-Smirnov com 
correção de Shapiro-Wilk foi usado para verificar a normalidade de distribuição dos 
dados. Foi aplicada o teste T pareado para comparações intra-grupo e o teste T não-
pareado para comparações entre os grupos. 
 
Resultados e Discussões 

 
A amostra foi constituída por 10 pacientes e 10 indivíduossaudáveis, sendo 3 mulheres 
e 7 homens em cada grupo. A tabela 1 mostra as variáveis demográficas de cada grupo. 
A tabela 2 demonstra a comparação por meio do teste t pareado das variáveis de 
desempenho e cinemática da marcha estacionária de pacientes noambiente virtual com 
e sem a plataforma de equilíbrio.Ao compararem-se os dados obtidos, contatou-se que 
não houveram diferenças significativas para nenhuma das variáveis analisadas, tanto 
nas de desempenho como também nas variáveis de cinemática do movimento para 
pacientes pós-AVC entre os ambientes virtuais com e sem plataforma.Esses achados, 
nos levam a crer que a RV nas modalidades avaliadas, aplicada nesse tipo de população 
não diferem quanto ao tipo de feedback motivacional dado ao paciente.A tabela 3 
demonstra a comparação por meio do teste t não pareado das variáveis de desempenho 
e cinemática da marcha estacionária em ambientes virtuais com plataforma (CP) e sem 
plataforma (SP) entre pacientes com AVC e indivíduos saudáveis.Os resultados 
apresentados nessa tabela, assim como os achados anteriores, não apresentaram 
diferença significativa quando comparados, reforçando mais uma vez a ideia de que os 
ambientes avaliados, não diferem quanto a motivação dada ao usuário durante a 
terapia. Contudo, houve uma variável que demonstrou uma diferença estatisticamente 
significante, que foi a de “Menor ângulo do joelho”, onde o grupo de pacientes tiveram 
uma média de angulação maior do que o grupo de pessoas saudáveis. Esse achado 
provavelmente deve-se ao fato de que pessoas com sequelas de AVC, realizam menor 
flexão de joelho durante a atividade da marcha.A partir dos resultados observados, é 
possível que o ambiente virtual disponível comercialmente (Wii) não aumente o 
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desempenho (medidanesse estudo através da quantidade de passos) em pacientes e 
pessoas saudáveis. Por fim, a utilização da Realidade Virtual na terapia apresenta 
grande vantagem ao ser comparada com as terapias convencionais, pois a mesma 
oferece ao usuário rápido feedback na realização das atividades, podendo gerar assim, 
uma maior autoaprendizagem (BANG et al. 2016). Entretanto, uma parcela mínima dos 
pacientes consegue adquirir habilidades suficientes para deambular de forma segura e 
eficaz na comunidade (YANG et al., 2005, 2007). 
 
Conclusão 

 
Conclui-se então que, não há diferenças no que diz respeito à realização da marcha 
estacionária nos ambientes real e virtual por sujeito saudáveis, quando levado em 
consideração os aspectos do desempenho e da cinemática. Dessa forma,é possível 
que, o treinamento realizado em ambientes virtuais não-imersivos não apresentem 
resultados superiores ao treinamento em ambiente real.Faz-se necessário o aumento 
de estudos nessa área, visto que a literatura é rica em abordagens associando a RV ao 
membro superior, porém poucos artigos falam sobre sua aplicação nos MMII, como 
possíveis benefícios ou avaliação cinemática e biomecânica do movimento.Deve-se 
levar em consideração ainda, o custo-benefício da aquisição de plataformas que tragam 
a interação com o ambiente virtual, tendo em vista que os achados do estudo apontam 
para uma não superioridade do treino com RV quando comparado ao ambiente real. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1. Dados demográficos dos participantes. 

 
 

Tabela 2.Comparação por meio do teste t pareado das variáveis de desempenho e 
cinemática da marcha estacionária de pacientes no ambiente virtual com e sem a 
plataforma de equilíbrio. 

 
 

Tabela 3. Comparação por meio do teste t não pareado das variáveis de desempenho 
e cinemática da marcha estacionária em ambientes virtuais com plataforma (CP) e sem 
plataforma (SP) entre pacientes com AVC e indivíduos saudáveis. 
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TÍTULO: Estimulação da área motora primária e seus efeitos na dor e funcionalidade 

em indivíduos com chikungunya: ensaio clínico randomizado triplo-cego 

Resumo 

Introdução:A Chikungunya caracteriza-se pela presença de dor crônica associada a 
deficiência funcional, exercendo forte influência sobre a qualidade de vida.A 
Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua é uma intervenção de baixo custo e 
fácil aplicação capaz de promover alterações na excitabilidade cortical. Nosso objetivo 
é analisar os efeitos da ETCC sobre a dor e funcionalidade em pacientes com 
CHIKV.Metodologia: Os participantes foram divididos em dois grupos: ETCC Sham 
(N=9) e ETCC ativo (GM=10). A ETCC anódica foi aplicada na área motora primária 
durante 10 dias com 2mA de intensidade por 20’. As variáveis analisadas foram: Escala 
Visual Numérica (EVN), funcionalidade e força de preensão manual. Resultados: não 
houve interação tempo x grupo significativa para a dor (p=0,321), mas foi observado 
significância para o tempo (p=0,0001) e não houve diferença significativa entre os 
grupos (p=0,57). Na 1º avaliação apenas o grupo ativo apresentou diminuição 
significativa (Ativo, p = 0,001; Sham, p = 0,22). O HAQ não apresentou interação tempo 
x grupo (p=0,3), porém houve interação tempo significativa (p=0,0001). A dinamometria 
não apresentou interação tempo x grupo (p=0,66), ou interação tempo (p=0,67). 
Conclusão: Conclui-se até o momento que a ETCC melhora os parâmetros de dor e a 
funcionalidade de na fase de crônica de CHIKV. Entretanto, devido ao número amostral 
até então não alcançado em nosso estudo, ainda não foi evidenciada uma diferença 
entre os grupos. 
 
Palavras-chave: Chikungunya. Dor crônica. ETCC. Força manual. Funcionalidade. 

TITLE: Effects of primary motor cortex stimulation on pain and functionality in 

chikungunya patients: a triple-blind randomized controlled trial 

Abstract 

Introduction: Chikungunya is characterized by the presence of chronic pain associated 
with functional impairment, exerting a strong influence on quality of life. Transcranial 
Direct Current Stimulation (tDCS) is a low cost and easy application intervention capable 
of promoting changes in cortical excitability. Our goal is to analyze the effects of tDCS 
on pain and functionality in CHIKV patients. Methods: Participants were divided into two 
groups: ETCC Sham (N = 9) and Active ETCC (GM = 10). Anodic tDCS was applied to 
the primary motor area for 10 days at 2mA intensity for 20 '. The variables analyzed were: 
Numerical Rating Scale (NRS), functionality (HAQ) and handgrip strength. Outcomes: 
There was no significant time x group interaction for NRS (p = 0.321), but significance 
was observed for time (p = 0.0001) and there was no significant difference between 
groups (p = 0.57). In the first evaluation only the active group showed significant 
decrease (Active, p = 0.001; Sham, p = 0.22). The HAQ did not show time x group 
interaction (p = 0.3), but there was significant time interaction (p = 0.0001). The 
dynamometry showed no time x group interaction (p = 0.66) or time interaction (p = 0.67). 
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Conclusion: It is suggested that tDCS improves pain parameters and functionality in the 
chronic phase of CHIKV. However, due to the sample number not yet reached in our 
study, a difference between the groups has not yet been evidenced. 
 
Keywords: Chikungunya. Chronic pain. tDCS. Manual force. Functionality. 

Introdução 

A partir do ano 2014, uma infecção proveniente do Vírus da Chikungunya (CHIKV) vem 
gerando no Brasil uma expansão de surtos em larga escala, onde apenas no primeiro 
semestre do ano de 2016, 170.000 mil casos suspeitos foram notificados no país, 
superando drasticamente as estatísticas do mesmo período do ano anterior.(WILSON, 
SCHLAGENHAUF, 2016). 
Os sintomas derivados desta infecção viral consistem em dores articulares, sobretudo 
nas mãos, pés, falanges e tornozelos, causando limitações e/ou incapacidades que 
podem permanecer por meses ou anos. (AZEVEDO, OLIVEIRA, VASCONCELOS, 
2015; WILSON, SCHLAGENHAUF, 2016). Outros sintomas também podem coexistir, 
incluindo: erupções maculopapulares, exantema, febre e/ou mialgias. Em decorrência 
desses aspectos, a CHIKV caracteriza-se clinicamente pela presença de dor crônica 
associada a deficiência funcional, exercendo forte influência sobre a qualidade de vida, 
no sentido de sua redução. (AZEVEDO, OLIVEIRA, VASCONCELOS, 2016; 
CARDONA-OSPINA, DIAZ-QUIJANO, RODRÍGUEZ-MORALES, 2015). 
Como ainda não há tratamento antiviral específico para tal infecção, optou-se pela 
terapia de suporte dos sintomas, levando em consideração a evolução e estágio da 
disfunção (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). No estágio agudo, a recomendação é de 
que seja realizada hidratação constante associada ao uso de antipiréticos. A terapia 
com anti-inflamatórios não hormonais inicia-se no estado subagudo, e uso de 
corticosteróides ou imunossupressores só é recomendado na fase crônica (AZEVEDO, 
OLIVEIRA, VASCONCELOS, 2016). 
Neste cenário, o tratamento fisioterapêutico exerce papel importante na manutenção da 
doença, e o plano terapêutico pode ser constituído por: crioterapia para redução da dor 
nas articulações, orientações sobre posicionamento com ênfase na redução de 
possíveis quadros de edema, exercícios ativos para restabelecimento da mobilidade 
articular e força muscular, bem como para prevenir deformidades (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE,2017). 
A literatura científica atual ainda apresenta notáveis limitações sobre pesquisas 
envolvendo terapias para manejo de dor em indivíduos com CHIKV, sobretudo na fase 
crônica. Como recurso, a estimulação anódica de uma região do encéfalo, denominada 
de córtex motor primário, têm apresentado bons resultados no sentido de atenuar 
quadro de dor crônica típico de algumas doenças, como neuropatia, fibromialgia, 
enxaqueca e pós-AVE (VASEGHI et al., 2015). 
A Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC) é classificada como uma 
técnica de intervenção neuromoduladora de baixo custo e fácil aplicação, onde eletrodos 
com fluxos de corrente contínua com baixa intensidade são posicionados sobre o couro 
e de acordo com suas localizações, são capazes de promover alterações significativas 
na excitabilidade cortical (RIBERTO et al., 2011; OKANO et al., 2013). A variância das 
alterações também ocorre com base no modo de estimulação, podendo haver aumento 
da excitabilidade cortical (corrente anódica) ou sua respectiva inibição (corrente 
catódica), sendo estas variáveis capazes de intervir sobre aspectos físicos e 
comportamentais (FREGNI et al., 2006). 

Nos últimos 14 anos, o Brasil tem sido palco de ensaios clínicos pioneiros responsáveis 
por estudar os efeitos da ETCC sobre diversas condições clínicas, como: distúrbios 
cognitivos, AVE, zumbido, depressão, Parkinson e dor.(FREGNI et al., 2016). Tais 
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estudos têm evidenciado efeitos positivos da ETCC para diversas variáveis em 
determinadas doenças. Contudo, há uma carência de investigações quanto aos efeitos 
da ETCC sobre a dor e funcionalidade de pessoas acometidas pela CHIKV, 
especialmente sua fase crônica. 
Considerando os altos índices desta doença e a lacuna sobre o tema na literatura atual, 
o objetivo desta pesquisa foi analisar os efeitos da aplicação da ETCC sobre dor e 

funcionalidade em indivíduos na fase crônica da CHIKV. 

 
Metodologia 

 
O presente estudo trata-se de um ensaio clínico randomizado controlado, triplo cego de 
2 braços que ocorre na Clínica Escola de fisioterapia da FACISA/UFRN, tendo como 
população alvo pessoas com CHIKV na fase crônica da doença. O mesmo possui 
aprovação pelo CEP através do Nº: 2.413.851, e segue as recomendações da resolução 
466/12 do CNS. Os participantes são esclarecidos quanto ao projeto e assinam o termo 
de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 
Os participantes são recrutados mediante demanda espontânea na Clínica Escola de 
Fisioterapia da FACISA/UFRN. São criados 2 grupos, sendo cada um composto por 15 
participantes, porém, até o momento foram alocados apenas 23 indivíduos. Ao término 
do estudo, todos os participantes são convidados para tratamento fisioterapêutico na 
clínica escola, mediante necessidade clínica. 
Critérios de elegibilidade 
Critérios de inclusão: diagnóstico de CHIKV, estar na fase crônica da doença, ter 
capacidade intelectual e física preservada para realizar os testes da pesquisa, e idade 
entre 18 e 65 anos. 
Critérios de exclusão: histórico de crises convulsivas ou doença epiléptica, gravidez, 
outras doenças reumáticas previamente diagnosticadas, sinais de gravidade e/ou com 
indicação para internamento, e implantes metálicos na cabeça. 
Aplicação da ETCC 
O presente estudo é dividido em 4 fases, 1ª: Avaliação inicial para se mensurar os níveis 
de dor, força muscular e funcionalidade; 2ª: Aplicação de 10 sessões de ETCC, 
realizadas em 2 semanas seguidas de segunda a sexta, na qual os pacientes foram 
tratados com ETCC placebo ou ETCC anódica no córtex motor primário; 3ª: Uma 
reavaliação no 5ª e no 10ª dia de tratamento; e 4ª: Reavaliação com 2 semanas após o 
término do tratamento (follow-up). As avaliações/reavaliações foram realizadas por um 
avaliador de forma cega. 
Antes da 2ª fase os participantes são randomizados (1:1) através do site 
randomization.com para formar 2 grupos: ETCC Sham (GS) e ETCC no córtex motor 
primário (GM1). Para a colocação dos eletrodos, são obedecidos os critérios utilizados 
pelo sistema 10/20 da eletroencefalografia, o eletrodo ânodo foi posicionado na área C3 
(motora primária), e o eletrodo cátodo posicionado na área Fp2 (supraorbital 
contralateral). 
Para ambos os grupos, a aplicação da ETCC tem duração de 20 minutos, com corrente 
contínua 2 mA de intensidade através de um par de eletrodos embebidos em solução 
salina. Os pacientes do GM1 são submetidos à estimulação anódica no córtex motor 
primário durante os 20 minutos. Já os pacientes do GS também são submetidos ao 
mesmo procedimento, porém o estimulador é desligado após 30 segundos, sem que o 
paciente perceba. 
Instrumentos 
Estão sendo coletadas as características pessoais, sociodemográficas e clínicas de 
cada participante, este deve ser preenchido pelo participante logo após assinar o TCLE. 
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A dor será o desfecho primário e a funcionalidade o secundário. 
A Escala Visual Numérica da dor, para a avaliação da sensibilidade dolorosa, consiste 
em uma escala numerada de 0 a 10, onde 0 é “sem nenhuma dor” e 10 é “a maior dor 
possível”. O paciente indica a intensidade da dor no momento da avaliação, seguindo 
essa escala de 0 a 10. 
O dinamômetro, para avaliar a força de preensão manual. Consiste em um instrumento 
com sistema hidráulico de aferição, considerado “padrão ouro” para avaliação da força 
manual. A força é medida em Kg/f a partir da média de 3 medidas, realizada pelo 
avaliado através da contração isométrica manual 3 vezes seguidas, com um intervalo 
de 30” entre elas. 
O Health Assessment Questionnaire-HAQ, para avaliar a funcionalidade. Questionário 
composto por 8 categorias, e para cada categoria o paciente indica o grau de dificuldade 
em 4 possíveis respostas que vão de “nenhuma dificuldade = 0” até “incapaz de fazê-lo 
= 3”. A pontuação final é a média das pontuações das 8 categorias. 
Análise de dados 
Os dados coletados até o momento foram analisados pelo software Statistical Package 
for the Social Sciences 20.0 (SPSS, Chicago, IL), gráficos ilustrados a partir do software 
GraphPad Prism 7 (GraphPad Prism, USA). O teste de Shapiro-Wilk foi usado para 
verificar a normalidade da distribuição dos dados numéricos. Os valores foram 
reportados através de média e desvio padrão. O teste Levene foi aplicado para verificar 
a homogeneidade das variâncias dos dados. O teste de esfericidade de Mauchly foi 
usado para validar a correlação das medidas repetidas e se a suposição de esfericidade 
fosse violada, a correção de Greenhouse-Geisser (ε) era aplicada. 
Depois da normalidade ser assegurada, a análise de variância (ANOVA) mista de dois 
fatores foi usada para avaliar o efeito da intervenção da ETCC nas variáveis 
dependentes dor, força muscular e funcionalidade, com os efeitos das variáveis 
independentes tempo (Tempo: baseline, 1º avaliação, 2º avaliação, 1º follow-up) e grupo 
(Grupo: SHAM, M1), e o efeito de interação entre as variáveis tempo-grupo. Quando 
uma interação tempo-grupo foi encontrada, o teste ANOVA de um fator com análise post 
hoc ajustada de Bonferroni para comparações múltiplas foi usado para determinar as 
diferenças médias entre os grupos. Diferenças médias e intervalo de confiança de 95% 
foram calculados para indicar a precisão das estimativas. Os níveis alfa foram definidos 
para p ≤ 0.05. 
 

Resultados e Discussões 

 
Até o presente momento, foram avaliados 23 participantes. Destes, 3 foram excluídos 
(2 experienciaram um quadro de convulsão, e 1 apresentou diagnóstico prévio de 
fibromialgia) e 1 desistiu do tratamento, resultando em um total de 19 participantes 
submetidos ao tratamento. Não há diferença entre os grupos na avaliação inicial quanto 
aos dados clínicos de idade, IMC, EVN, HAQ e dinamometria (tabela 1). 
No GS (N=9), alguns participantes relataram efeitos adversos no local da aplicação dos 
eletrodos, no decorrer das 10 sessões, apenas nos momentos iniciais da aplicação, os 
quais referiram-se a: formigamento, coceira, queimação e zumbido. Alguns participantes 
do GM1 (N=10) também relataram sintomas adversos durante todo o tempo das 
aplicações, tais como: formigamento, coceira, queimação/ardência, sonolência, 
zumbido e leve dor de cabeça. 
Mediante cálculo de amostra e poder do estudo, o número de participantes até o 
momento coletado é pequeno para se ter resultados com poder estatístico. Porém foram 
realizados os testes para se ter um resultado preliminar. 
Em relação ao desfecho primário de dor, avaliado através da EVN, não houve interação 
tempo x grupo significativa (F3,51 = 1,19, p = 0,321, η2 parcial = 0,06). Porém, foi 
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observado significância para o tempo (F3,51 =19,7, p = 0,0001, η2 parcial = 0,53). Não 
houve diferença significativa entre os grupos (p = 0,57), fato esse que pode ser explicado 
pelo número amostral ainda não ideal para o cálculo da ANOVA de medidas repetidas 
(figura 1). Em relação ao baseline, ambos os grupos apresentaram diminuição dos 
scores de dor na 2º avaliação (Ativo, p = 0,001; Sham, p = 0,0001) e follow-up (Ativo, p 
= 0,009; Sham, p = 0,001). Na 1º avaliação apenas o grupo ativo apresentou diminuição 
significativa (Ativo, p = 0,001; Sham, p = 0,22). 
A dinamometria não apresentou interação tempo x grupo (F3,51 = 0,37, p = 0,66, η2 
parcial = 0,02), ou interação tempo (F3,51 =0,34, p = 0,67, η2 parcial = 0,02) (figura 2). 
Na análise do HAQ, não foi observada interação tempo x grupo (F3,51 = 0,30, p = 0,3, 
η2 parcial = 0,82), porém houve interação tempo significativa (F3,51 = 28,593, p = 
0,0001, η2 parcial = 0,62). Em relação ao baseline, ambos os grupos apresentaram 
diminuição dos scores do HAQ na 1º avaliação (Ativo, p = 0,003; Sham, p = 0,02), 2º 
avaliação (Ativo, p = 0,0001; Sham, p = 0,0001) e follow-up (Ativo, p = 0,002; Sham, p 
= 0,001). 
Até o momento aprovamos o estudo no CEP-FACISA, iniciamos o recrutamento, as 
avaliações iniciais e a aplicação da terapia. Foram formados os 2 grupos, porém o 
número amostral calculado ainda não foi alcançado. A amostra se apresentou 
homogênea na avaliação inicial em relação aos dados clínicos e sociodemográficos. 
A maioria dos estudos com ETCC apresentam amostragem de no máximo 30 pacientes 
por grupo, respeitando com isso o rigor metodológico do poder estatístico bem como o 
mínimo necessário de pacientes para se conseguir tal efeito, portanto os resultados 
apresentados no presente estudo, quanto a dor, força de preensão e funcionalidade, 
devem ser analisados com bastante cautela, pois o tamanho amostral ainda é pequeno 
para um poder estatístico melhor, necessitando assim de atingirmos ao menos um n=15 
por grupo por representar uma amostragem com poder estatístico considerável para se 
verificar os objetivos do estudo. 
Em um estudo de meta-análise realizado em 2015 por Vaseghi et al. Podemos observar 
que existe um efeito placebo na terapia, observado em alguns ensaios clínicos que 
utilizaram um grupo sham como controle, o que corrobora com os achados do nosso 
estudo, podendo ser observado nos gráficos já mencionados. 
É importante ressaltarmos ainda que este é o primeiro estudo de ETCC com CHKV e 
como já mencionado estudos apontam que a ETCC tem se mostrado eficaz no 
tratamento de diversos distúrbios neurológicos e psiquiátricos como dor crônica, 
Alzheimer, acidente vascular encefálico (AVE), depressão e ansiedade (VASEGHI, 
ZOGHI, JABERZADEH, 2015; TORTELLA et al., 2015). Além de ser uma terapia de 
perfil não invasiva e segura, com o mínimo de efeitos colaterais, ser de fácil aplicação e 
de baixo custo (RIBERTO et al., 2011). Se apresentando como um promissor modelo 
terapêutico para intervenção clínica. 
Nitsche e Paulus, 2000, demonstraram em seus estudos que a aplicação da ETCC no 
córtex motor primário é capaz de induzir alterações na excitabilidade cortical, e que 
essas alterações corticais dependem da polaridade do ETCC (a ETCC anódica aumenta 
a excitabilidade, enquanto a ETCC catódica a diminui). Ao se aplicar a ETCC anódica 
no córtex motor primário, ocorre uma excitação dessa área ao mesmo tempo em que 
induz a uma diminuição de áreas profundas do cérebro relacionados a dor. Estas 
mudanças de excitabilidade podem ser explicadas pelas alterações sinápticas e pelos 
efeitos diretos sobre a atividade espontânea neuronal (RIBERTO et al., 2011). 
Fregni et al., 2016, traz em seu trabalho que muitos estudos utilizando ETCC anódica 
no córtex motor primário, resultou em diminuição do quadro álgico de pacientes com 
dores crônica. O autor ainda ressalta que a aplicação da ETCC pode ser realizada em 
diversas populações com distúrbios crônicos, melhorando a qualidade de vida e a 
produtividade. Portanto, esperamos que ao atingirmos o N idealizado, nosso estudo 
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possa resultar em diminuição da dor crônica, melhora da funcionalidade e até mesmo 
melhora da força de preensão, ao pacientes com CHIKV na fase crônica. 

  

 
Conclusão 

 
Conclui-se até o momento que a ETCC melhora os parâmetros de dor e a funcionalidade 
de indivíduos na fase de crônica de CHIKV. Entretanto, devido ao número amostral 
ainda não alcançado no estudo, ainda não foi evidenciada uma diferença entre os 
grupos.Presume-se que resultados mais robustos sejam observados quando o número 
amostral proposto pelo estudo for alcançado. 
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TÍTULO: Delineando as Redes de cuidados formais e informais de usuárias em 

sofrimento psíquico grave atendidas pelo CREAS de Santa Cruz- RN 

Resumo 

 

A violência doméstica se constitui como um fenômeno social que pode gerar a 
expressão de sofrimentos psíquicos graves. Por isso, a importância da construção de 
redes de cuidado. O Centro de Referência em Assistência Social (CREAS) se configura 
como um serviço que atende demandas voltadas à violação de direitos. Este trabalho 
objetivou conhecer as redes de cuidado formais e informais que as usuárias do CREAS 
vítimas de violência doméstica e em sofrimento psíquico grave acionaram e como estas 
se articulam. A pesquisa está orientada, predominantemente, pela perspectiva 
qualitativa, tendo como referência a Análise Institucional. Os procedimentos consistiram 
na consulta aos prontuários/ registros do serviço, rodas de conversas com profissionais, 
entrevistas com usuárias atendidas no serviço e observações registradas em diários de 
pesquisa. Em relação aos resultados, percebemos uma mobilização da equipe no 
reconhecimento da relação entre violência e sofrimento psíquico entre as mulheres, 
apesar da ausência de diagnósticos; e o medo de exposição das informações acerca 
das situações atendidas, em função das peculiaridades das redes de suporte à violência 
doméstica em município de pequeno porte. Os dados iniciais demonstram a 
necessidade de trabalhar estratégias de educação permanente em torno da relação 
entre violência doméstica e problemas de saúde mental, bem como sobre as redes 
formais intersetoriais e as redes informais são necessárias para o enfrentamento da 
questão. 

 
 

Palavras-chave: Violência Doméstica. Gênero. Redes de cuidado. 

TITLE: Outlining the formal and informal Care Networks of women users in severe 

psychic suffering attended by CREAS in Santa Cruz/RN 

Abstract 

 

Domestic violence is a social phenomenon that can generate the expression of severe 
psychic suffering. Therefore, it is important to build care networks. The Reference Center 
on Social Assistance (CREAS) is configured as a service that meets demands directed 
to the violation of rights. This study aimed to know the formal and informal care networks 
that women in both situation of violence and severe psychic suffering attended by 
CREAS triggered and how they are articulated. The research is guided predominantly 
by the qualitative perspective, having the Institutional Analysis as a reference. The 
procedures consisted of consulting the medical records/service records, conversations 
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with professionals, interviews with users attended at the service and observations 
recorded in research diary. Regarding the results, we noticed a team mobilization to 
recognize the relation between violence and psychic sufferings among women, despite 
the lack of diagnostics; and the fear of exposure of information about the situations 
attended due to the peculiarities of the domestic violence support networks in a small 
city. Initial data demonstrate the need to develop Permanent Education strategies around 
the relation between domestic violence and mental health problems, as well as how 
formal intersectoral networks and informal networks are needed to address the issue. 

 
 

Keywords: Domestic violence. Gender. Care networks. 

Introdução 

A violência doméstica se constitui como um fenômeno que atinge grande parte das 
mulheres. Segundo Leal e Selow (2015), ocorre de formas diversas, fomenta práticas 
que naturalizam as relações de poder, reforçando assim a inferioridade da mulher 
perante a sociedade. Existem diversos tipos de violência contra a mulher, sendo a mais 
frequente a violência doméstica que consiste em agressão verbal, física e psicológica 
cometidas por um membro da família ou pessoa que habite ou tenha habitado o mesmo 
domicílio. (Schreber & d’Oliveira, 2002). 

Campos et al. (2010) citado por Leal e Selow (2015) fortalecem o argumento de que a 
construção de redes é uma ferramenta inovadora da contemporaneidade que envolve a 
desinstitucionalização de paradigmas impostos no âmbito dos serviços. As autoras 
Sampaio e Aquino (2013) reforçam que apesar da legislação existente para proteger as 
mulheres em situação de violência, é necessário o fortalecimento de uma rede de apoio 
que articule as ações do Estado com a sociedade, fomentando práticas que visem 

amenizar o sofrimento dessas mulheres. 

É importante considerar como a rede de proteção as mulheres vítimas de violências 
doméstica se articula neste processo. Para as autoras Leal e Selow (2015) “o termo 
rede é considerada uma estrutura aberta, com fim de se expandir e de comunicar dentro 

da própria rede compartilhando infamações e objetivos.” 

De acordo com a Lei 12.435/2011, o Centro de Referência Especializado em Assistência 
Social - CREAS se configura como um equipamento social que consiste em um serviço 
especializado que atende demandas sociais, especialmente, de risco pessoal, social 
e/ou por violação de direitos. Suas atribuições devem ser compreendidas pela lógica da 
Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e do Sistema Unificado da Assistência 
Social (SUAS), no sentido de privilegiar a proteção social. 
Deste modo, os profissionais devem planejar, executar e monitorar ações que busquem 

ceder apoio e proteção às famílias, neste caso, para a violência contra a mulher. 

Portanto, o CREAS atua em um território, sendo este produto da interação das redes 
formais e informais. Sabe-se, que no campo das políticas públicas e na busca da 
efetivação dos seus direitos, os usuários vão construindo ativamente as suas redes de 
cuidado, sejam elas formais e informais. (Gomes & Merhy, 2014). É no território que as 
mulheres constroem suas redes informais de cuidado, onde inicialmente vão em busca 
de apoio e suporte social. (Santi, Nakano & Lettiere, 2010). Consiste também nas 
conexões estabelecidas entre as subjetividades, espaços relacionais de vida, de 
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permutas, de sustentação e ruptura de vínculos cotidianos que constroem sentidos e 
significados para os que nele vivem e circulam (Romagnoli, 2014). 

É sabido que a exposição aos diversos tipos de violência pode gerar problemas para as 
mulheres, dentre eles a expressão de sofrimentos psíquicos graves. Assim a 
patologização das demandas tem sido comum nos serviços de saúde e na assistência 
social. No âmbito dos municípios do interior esse quadro também se agrava em virtude 
do elevado número de casos de violência e das dificuldades na implementação das 
políticas de proteção e garantia dos direitos humanos. 

Diante deste debate, pesquisadores têm destacado a relação entre a produção de 
sofrimento psíquico grave e gênero. Para Leal & Selow (2015) é necessário um olhar 
clínico para que demandas sejam identificadas, bem como as necessidades 
relacionadas ao processo de adoecimentos, considerando o fenômeno da violência 
como um agravo à saúde. Por isso a importância de uma articulação em rede, bem 
como de se atentar para as subjetividades das mulheres que são vítimas de violência 

doméstica. 

Considerando o exposto acima, a pesquisa tem como objetivo conhecer e delinear as 
redes de cuidados formais e informais que as usuárias do CREAS, vítimas de violência 
doméstica e em sofrimento psíquico grave, buscaram para o enfrentamento das 

situações vivenciadas por elas. 

  

 
Metodologia 

 
O estudo em questão está orientado pela perspectiva qualitativa por privilegiar os 
sentidos dos movimentos de uma comunidade ou grupo social. A concepção deste 
projeto tem como referência a Análise Institucional como uma modalidade de pesquisa-
intervenção e problematização das políticas instituídas no campo da saúde coletiva 
(Lourau, 1975; L’Abbate, 2013). A tarefa da Análise Institucional é desvelar o não dito 
das instituições, a partir da problematização às instituições ocultantes (Lourau, 2004). 
Outro objetivo da Análise Institucional seria desvelar a relação dialética instituinte-
instituído-institucionalização em todos os âmbitos sociais. 

Desse modo, as instituições formam uma rede social e acabam atravessar os indivíduos, 
que através de sua práxis mantêm e/ou criam (instituinte). Elas não são uma natureza, 
mas mantêm “em pé” a máquina social, conformando as formas sociais de modo 
universal (instituído), e também produzindo-a (instituinte) (Rodrigues & Souza, 1987). 

Tomamos a violência contra a mulher como instituição, evidenciando no contexto dos 
serviços o que tem permanecido (instituído) ou transformado (instituinte) na assistência 
social e na defesa dos direitos humanos. Nas rodas de conversas com os profissionais, 
apostamos na perspectiva da pesquisa-intervenção. Passos e Barros (2000) sinalizam 
para o caráter de indagação dos sentidos cristalizados nas instituições incluindo a 

própria instituição de análise. 

Em relação à contextualização do campo, o estado do Rio Grande do Norte conta com 
oito regiões de saúde. O município de Santa Cruz – RN, onde se localiza a Faculdade 
de Ciências da Saúde do Trairi, integra a região do Trairi que é representada por 11 
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municípios. Então, a pesquisa é desenvolvida no CREAS da cidade de Santa Cruz. 
Escolhemos este espaço por ele ter a responsabilidade de fornecer uma atenção 

contínua, integral e em rede as mulheres que tiverem seus direitos violados. 

As participantes da pesquisa são mulheres atendidas pelo CREAS, que sofreram algum 
tipo de violência doméstica, fazem uso de psicotrópicos e que sinalizam para uma rede 
formal e informal de cuidados. Elas foram escolhidas a partir de discussões realizadas 
com os profissionais sobre quais usuárias podem ser tomadas como usuárias-guias. O 
uso dessa ferramenta auxiliou na análise das redes formais e informais a serem 
acionadas, bem como no diálogo com os profissionais que lidam com esses casos, 
utilizando informações em fontes secundárias, como prontuários, e registros dos 
serviços, sendo estes utilizados como instrumentos da pesquisa, somados a entrevistas 
semiestruturadas e o diário de pesquisa. 

Vale ressaltar que a pesquisa não finalizou no semestre 2019.1, pois continuará 
seguindo seu curso devido as suas demandas, além de fortalecer o debate em relação 
a temática da violência. Foi entrevistada, até o momento da pesquisa, uma usuária – 
guia, porém mais duas serão entrevistas. As entrevistas pretenderam ser realizadas 
com as usuárias guias e sua rede formal e informal de cuidados. Elas são importantes 
ferramentas de pesquisa na medida em que proporcionam que os seus participantes 
falem da sua experiência de forma mais livre, evidenciando alguns aspectos 
vivenciados. 

Também aconteceram entrevistas com os profissionais do serviço do CREAS, através 
das rodas de conversas. Até o momento, ocorreu uma roda de conversa, porém outras 
serão realizadas. Na ocasião, os mesmos foram indagados tendo como norteador o 
seguinte questionário: 

1 – Quem são as usuárias que vocês atendem? 

2 – Quais as principais demandas das mulheres que são atendidas no CREAS em 

relação ao sofrimento psíquico e violência? 

3 – Quais casos mais complexos que envolvem a violência doméstica e o sofrimento 
psíquico que o acompanha? 

4- O que o serviço faz diante das queixas de sofrimento psíquico? 

5 – Já houve a necessidade do CREAS recorrer a outros serviços diante dessa 
demanda? 

Durante o processo de pesquisa faremos o diário de pesquisa, no qual temos a 
acumulação do escrito, das experiências e reflexões e com o transcorrer do tempo, ele 
pode adquirir uma dimensão histórica, tornando-se um banco de dados (Hess, 2006). O 
princípio norteador da análise da implicação é que o próprio processo de aproximação 
do pesquisador com o campo gera impactos sobre sua própria história e sobre o sistema 
de poder que precisam ser constantemente analisados. 

Sobre os procedimentos da pesquisa, após a aprovação do Comitê de Ética, sob o 
número do parecer 3.015.1031, deu-se início às seguintes etapas da pesquisa: 
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1. Formação da equipe de pesquisadores e oficinas para discussão das políticas 
ministeriais a Rede de Atenção Psicossocial e rede de atenção a mulher vítima de 

violência doméstica; 

2. Roda de conversa com os profissionais do CREAS sobre a temática do projeto, 
contemplando a realização de uma construção dialética acerca da temática. Após este 
momento de discussão, os nomes das possíveis usuárias – guias foram apontados; 
3. Escolha das três usuárias – guias e de aplicação de entrevistas. Até o presente 
momento uma usuária – guia foi entrevista, porém mais duas serão entrevistas no 
decorrer da pesquisa; 

4. Momento da entrevista da primeira usuária – guia com os pesquisadores; 

5. Debate acerca da entrevista realizada, com intuito de elucidar as redes formais e 
informais que a usuária – guia acessa, com subsídio do diário de campo; 

6. Análise e construção dos resultados e relatório parcial da pesquisa; 

7. Planejamento para a continuidade da pesquisa, contemplando as entrevistas com as 

próximas usuárias – guias. 

Para análise dos dados construídos, tomamos alguns analisadores. A partir da leitura 
dos diários e da transcrição das entrevistas, destacamos os analisadores que revelam 
os processos instituídos e instituintes referentes à assistência social com vistas aos 
direitos humanos das mulheres em sofrimento psíquico grave e que estão em situação 
de violência doméstica. 

  

 

Resultados e Discussões 

 

Segundo a Análise Institucional precisamos “transformar para conhecer”, significa 
pensar que o conhecimento se constrói de forma conjunta, dialética e compartilhada. 
Nesse sentido, o pesquisador se coloca diante do campo, dos fenômenos e das 
impressões e, como nos diz a Pesquisa–Intervenção na Análise Instrucional, sente-se 

implicado no processo, mesmo não compreendendo bem os “porquês”. 

Durante os primeiros contatos com o serviço do CREAS, foi perceptível que o serviço 
carregava consigo, a princípio algumas dificuldades em relação a “explicitar” quais 
seriam essas mulheres que sofrem violência doméstica e ainda mais, o que seria esse 
sofrimento psíquico grave que elas enfrentavam. Seria necessário um diagnóstico para 
considerar o sofrimento psíquico vivenciado por elas? Esses questionamentos, mesmo 
que de forma implícita, porém reconhecida pelo grupo da pesquisa, se apresentou 
diversas vezes, sobretudo, nos primeiros encontros. 

Fazendo uma conexão deste debate com a literatura, o modelo de atenção em saúde 
mental tem como proposta que a produção de saúde mental deveria passar 
necessariamente pela construção da intersetorialidade e do trabalho em uma rede 
articulada de saberes e práticas (Dimenstein & Liberato, 2009). Apesar de ser bastante 
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elevado o índice de violências praticadas contra as mulheres, observa-se que os 
problemas de saúde e assistência associados aos casos de violência são ainda vistos 
em uma perspectiva biomédica. Isso fica perceptível na forte associação do sofrimento 
psíquico a um diagnóstico clínico fechado, como observado na conversa com os 
profissionais. 

Todavia, percebe-se uma mobilização por parte da equipe do CREAS em pensar e 
aprofundar os casos atendidos pelo serviço que envolvem violência doméstica. Da 
mesma forma, apesar das dificuldades existentes, inclusive a ausência de diagnósticos 
em sofrimentos psíquicos graves, a equipe vem dialogando, junto à pesquisa em 
questão, no sentido de compreender a temática. As discussões realizadas se voltam 
para essa lógica de “interdependência” dos fenômenos, sobretudo, saúde mental e 
violência. 

Nas rodas de conversa, também foi discutido sobre os tipos de violência que a essas 
mulheres são submetidas, seja ela física, psicológica, patrimonial, sexual e moral. 
Surgiram colocações sobre o papel da mulher na sociedade, como ela ainda é 
enxergada culturalmente, e como o machismo velado impede que as mulheres 
desenvolvam sua autonomia em diversas áreas de suas vidas. Da mesma forma, foi 
discutido que não existe um “padrão” para as mulheres que vivenciam a violência e 
consequentemente o transtorno psíquico, pois este perfil se mostra variável em virtude 
dos contextos, das escolhas e de diversos outros fatores. Também surgiram falas que 
relatam a questão do enfretamento à vulnerabilidade, revelando-se a inserção da mulher 
no mercado de trabalho como uma “saída” libertadora em alguns casos. 

Considerando todo este debate, durante as rodas de conversa foram pensados os 
primeiros nomes das usuárias – guias para o caminhar da pesquisa. É interessante 
pensar que a roda de conversa abriu “portas” para outras interpretações. Ou seja, 
aqueles casos que talvez o serviço não compreendesse ou não encarasse como uma 
violência doméstica e também com o sofrimento psíquico envolvido, após o debate, a 
roda serviu de espaço para se construir e desconstruir percepções a respeito da 
temática envolvida, que muito carrega consigo estigmas e preceitos velados. 

Após este primeiro momento de construções coletivas, houve a visita a primeira usuária 
– guia da pesquisa. Este momento, a princípio, me trouxe um sentimento de 
preocupação e ansiedade, considerando que abordá–la a falar sobre si e suas 
experiências, sobretudo, relativas ao fenômeno da violência me deixou com tais 
sentimentos. Porém, tentamos levar a conversa de maneira harmoniosa e deixá-la à 
vontade. Conversamos sobre sua relação com a família e amigos, vivências de trabalho, 
bem como suas experiências com os serviços que acessa – inclusive o CREAS. 

Em relação às redes formais de cuidado, a usuária nos disse que ela mesma procurou 
o CREAS com o acontecimento do incêndio da sua casa, para ela: “foi o fim aquilo”, 
portanto, reconheceu que precisava de ajuda. Com o acompanhamento realizado pelo 
CREAS, a usuária nos diz que sente -se muito confortável no serviço, que é um 
ambiente mais seguro, que ao precisar de algum acolhimento ou escuta, recorre as 
profissionais de lá. Ela também falou de uma profissional de saúde da Unidade Básica 
de Saúde onde é atendida, com quem mantém uma relação de confiança. Fala que não 
se sente tão acolhida em outros serviços da assistência social, por isso não frequenta 
mais, nos diz que foi encaminhada para os grupos de acolhimento desse serviço, mas 
que está conseguindo ser acompanhada no sentido de conseguir o auxílio de aluguel 
social para sair da casa cedida e ter sua própria residência. Na ocasião, relata que 
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também não consegue sair do relacionamento abusivo pela situação atual de moradia: 
“eu não tenho para onde ir”. Da mesma forma, nos revela que não procura a delegacia 
para prestar queixas em situações de violência por receio da família, principalmente, 
das filhas, pois relata que prefere não envolvê-las nas questões do seu casamento. 

Em relação as redes de cuidado informais acessadas pela usuária, logo de início, 
relatam que suas relações com outras pessoas são muito incipientes, mora em uma 
casa cedida por uma senhora, porém elas não possuem vínculos afetivos. Também 
relata que possui familiares, inclusive sua mãe, morando em outra cidade, mas que não 
possui contato com quase ninguém. Isso porque a família se volta contra o 
relacionamento com seu esposo, enfatizando que ele faz uso abusivo de substâncias 
tóxicas. Ela falou sobre vários relatos de agressão e que o companheiro executou um 
incêndio em casa, episódio que também estava registrado no prontuário da mesma no 
CREAS. 

A usuária nos relatou que possui vínculo amigável com uma senhora que reside próximo 
a sua residência: “Tenho ela como mãe mermo e ela me tem como filha”. Nos disse que 
seria sua única amiga no momento, que atualmente só tem confiança nesta senhora, 
para quem sente-se confortável em relatar alguns acontecimentos de sua vida. Também 
frequentava a igreja evangélica, e lá possuía alguns vínculos, porém no momento, está 

afastada. 

Por fim, nos conta sobre sua situação psíquica, que já foi encaminhada para tomar 
medicações, mas que no momento prefere não tomar. Segundo ela, “tem dias que tenho 
vontade de me matar e não tá aqui por causa desses aperreios”. Nesta ocasião, 
contávamos coma presença da psicóloga do CREAS, que nos acompanhava no 
momento, a mesma interviu e conversou sobre a importância de voltar para 
reestabelecer os vínculos com os serviços e, consequentemente, o tratamento 
medicamentoso. 

Em relação a à perspectiva do serviço do CREAS sobre às redes formais e informais de 
cuidado da usuária e às articulações com os demais serviços da rede, sobretudo, formal, 
ainda será investigada no decorrer da pesquisa, tendo em vista que o projeto também 
contempla uma compreensão ampliada a respeito das percepções do serviço em 

relação as redes de cuidado. 

Todavia, os resultados atuais da pesquisa, apontam para uma reflexão de que a 
compreensão dos fenômenos, sobretudo, por parte dos profissionais que lidam 
diretamente com casos de violência doméstica é parte central do trabalho. Além disso, 
constata-se que o receio dos profissionais sobre a exposição das informações acerca 
das situações atendidas se revela, em função das peculiaridades das redes de cuidados 
em município de pequeno porte como Santa Cruz/RN. 

Reforça–se também que todo este debate é delicado, tendo em vista que desde o 
momento da denúncia da mulher que vivencia a violência, o sistema se “recolhe”, no 
sentido de existir, ainda, uma resistência em lidar com este fenômeno, recaindo assim, 
nas dificuldades de atuação profissional dos serviços, inclusive, o CREAS. O serviço 
acaba por vivenciar uma não resolutividade real em relação aos casos, pois existem 
diversos prontuários de mulheres em situação de violência, sejam eles mais antigos ou 

atuais, que perpassam as mesmas implicações sociais em relação à violência. 
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De forma geral, as autoras Leal & Selow (2015) refletem sobre diversos desafios que se 
apresentam no sistema brasileiro em relação ao cuidado para com essas mulheres 
vítimas de violência doméstica. Diante de inúmeros percalços, chama atenção a questão 
da unificação dos sistemas de informações que subsidiam tomadas de decisões em 
diversos níveis e em relação à autonomia da competência profissional que atende a esta 
demanda, considerando as políticas realizadas e as instruções normativas para os 
profissionais, proporcionando para estes, uma atuação mais humana, respaldada e 
mais sensível ao olhar da temática de violência doméstica. 

Por isso, alguns dos pressupostos mais importantes de uma rede são horizontalizar as 
informações e contribuir com a produção de significados na comunicação, para então a 
mesma ser capaz de proporcionar o diálogo entre os envolvidos na rede. (Weber E 
Guzzo, 2006 citado por Leal e Selow, 2015). 

 
Conclusão 

 

Pensemos na Pesquisa – Intervenção da Análise Institucional como uma tentativa de 
recusa da neutralidade, entretanto, segundo essa teoria, ao produzirmos objetos nos 
produzimos enquanto sujeito implicados no processo. Temos a discussão sobre o 
saber/poder em relação ao outro e sobre como estou implicado no campo, considerando 
o objeto, que não se apresente como, meramente, um “objeto”, e sim histórias que são 
confiadas e partilhadas com todas as suas nuances, sejam elas delicadas ou íntimas. 
Por isso, é importante respeitar o tempo de disponibilidade que o campo apresenta, pois 
faz parte do manejo do processo e da disponibilidade institucional. 

Em diálogo com o serviço do CREAS, é perceptível que discrepâncias de informações, 
interpretações e implicações são ressignificados e partilhados entre a pesquisa e o 
serviço. Possuir a oportunidade de estabelecer um vínculo importante com o CREAS 
desde o princípio da pesquisa, enquanto pessoas que se colocam implicadas na 
pesquisa, nos coloca a refletir sobre uma sociedade que atravessa diversos percalços 
sociais, dentre eles, como o ser mulher e as implicações sociais de gênero são 
enxergadas sócio e culturalmente. 

Deste modo, ressalta-se a necessidade de trabalhar estratégias de educação 
permanente em torno da relação entre violência doméstica e problemas de saúde 
mental, bem como estratégias para o fortalecimento das redes informais de cuidado. 
Faz-se necessário ainda, aprofundar o debate sobre as redes formais de cuidado sobre 
a perspectiva do CREAS, sobretudo diante da realidade de um município de pequeno 
porte. 
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TÍTULO: Delineando as Redes de Cuidados Formais e Informais de Usuárias do CAPS 

II (Santa Cruz-RN) em Situação de Violência Doméstica 

Resumo 

 

A presente pesquisa objetivou verificar a articulação entre as redes de cuidados formais 
e informais às mulheres em situação de violência doméstica, e que são usuárias do 
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II) de Santa Cruz-RN. Para tanto, adotou-se a 
perspectiva da pesquisa-intervenção da Análise Institucional e recorreu-se à ferramenta 
de Usuário-Guia, a fim de desvelar o não dito na instituição. Após a realização de duas 
rodas de conversa com os profissionais do CAPS II acerca de violência doméstica, 
foram escolhidas duas mulheres para serem usuárias-guias. Neste relatório, por sua 
vez, constam os resultados obtidos a partir de uma usuária-guia e dos diários de campo 
dos pesquisadores. Diante da análise dos dados, foi possível identificar dois 
analisadores acerca do que tem se transformado (instituinte) e o que tem permanecido 
(instituído) no contexto da violência doméstica. O primeiro se refere ao enfrentamento 
da violência, em que se mantém instituído: o suporte familiar; e a desarticulação entre 
a rede formal e informal de cuidado. E o segundo, consiste no papel do CAPS, enquanto 
dispositivo de cuidado, em que se mantém instituído: o cuidado ainda incipiente, 
permeado pela falta de preparo dos profissionais para o acolhimento da demanda da 
violência; a naturalização do fenômeno e o silenciamento do sofrimento psíquico. 
Compreende-se que a inserção dessa pesquisa-intervenção no CAPS II, tem sido um 

processo instituinte de reflexão crítica do serviço acerca da temática. 

 
 
Palavras-chave: Violência Doméstica; Saúde Mental; Rede formal e informal de 

cuidado. 

TITLE: Outlining the Formal and Informal Care Networks of CAPS II Users (Santa Cruz-

RN) in Domestic Violence Situation 

Abstract 

This research aimed to verify the articulation between the formal and informal care 
networks for women in situations of domestic violence, who are users of the 
Psychosocial Care Center (CAPS II) of Santa Cruz-RN. To this end, we adopted the 
perspective of the intervention research of Institutional Analysis and resorted to the User 
Guide tool, in order to unveil the unsaid in the institution. After two rounds of conversation 
with CAPS II professionals about domestic violence, two women were chosen to be 
guide users. This report, in turn, contains the results obtained from a guide user and the 
researchers' field diaries. Given the data analysis, it was possible to identify two 
analyzers about what has been transformed (instituting) and what has remained 
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(instituted) in the context of domestic violence. The first refers to the confrontation of 
violence, in which it remains established: family support; and the disarticulation between 
the formal and informal care network. And the second is the role of the CAPS, as a care 
device, in which it remains established: still incipient care, permeated by the lack of 
preparation of professionals to meet the demand for violence; the naturalization of the 
phenomenon and the silencing of psychological suffering. It is understood that the 
insertion of this intervention research in CAPS II, has been an instituting process of 
critical reflection of the service about the theme. 
 
Keywords: Domestic Violence; Mental health; formal and informal care networks. 

Introdução 

  A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2001) compreende a violência contra a 
mulher como “qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou 
sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera 
privada”. 
  Na realidade do Brasil, já estão em vigor leis que buscam a prevenção e a punição da 
violência contra a mulher. São elas: Lei Maria da Penha; Lei de Atendimento Integral às 
Pessoas Vítimas de Violência; Decreto 7.958 de 13 de março de 2013 (atendimento às 
vítimas de violência sexual pela segurança pública e pela rede de atendimento do 
Sistema Único de Saúde); e a Lei da Notificação Compulsória de Violência contra Mulher 
(BRASIL, 2003; 2006; 2011; 2015). 
  No entanto, apesar da existência das leis, superar a violência contra as mulheres ainda 
é um dos maiores desafios impostos ao Estado e a sociedade brasileira. Segundo a 
pesquisa da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO), realizada em 
2015, o feminicídio ceifa 4,8 vidas a cada 100 mil mulheres, número que coloca o Brasil 
no 5º lugar no ranking de países nesse tipo de crime (WAISELFISZ, 2015). 
  No que se refere a violência doméstica, alvo deste estudo, consiste em um tipo de 
violação que pode se apresentar de inúmeras formas: violência psicológica, sexual, 
física, moral e patrimonial. E, de acordo com a Lei Maria da Penha, são violências 
praticadas, na maioria das vezes, por parceiros ou familiares da vítima, constituindo-se 
uma violação dos direitos humanos. 
  Essa violação geralmente causa estados emocionais de tristeza, insegurança e baixa 
auto-estima, que, quando não devidamente acolhidos e encaminhados, podem 
prejudicar o enfrentamento da violência, e até fomentar quadros psiquiátricos 
(BARBOSA, DIMENSTEIN e LEITE, 2014). 
  Assim, dentro da literatura, a violência contra a mulher e as demandas de saúde mental 
ou sofrimento psíquico grave têm sido cada vez mais correlacionadas. Dillon, Hussain, 
Loxton & Rahman (2012), realizaram um levantamento de 75 artigos, entre 2006 e 2012, 
nos quais se evidencia essa relação. Além disso, já se torna representativa a quantidade 
de artigos que fundamentam a influência da violência contra a mulher no sofrimento 
psíquico, posteriores aos anos de recorte da pesquisa de Dillon et al. (ALVES, 2018; 
CARNEIRO, MURMEL e WERNER, 2017; MOTA, 2017; PEDROZA & ZANELLO, 2016; 
CAMPOS, 2016; ZANELLO, FIUZA, COSTA, 2015; BARBOSA, DIMENSTEIN e LEITE, 
2014). 
  O Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II), dispositivo da Rede de Atenção 
Psicossocial, tem sido um serviço significativamente solicitado por mulheres que 
possuem demandas de saúde mental e de violência doméstica.No entanto, apesar dos 
estudos que apresentam as situações de violência que chegam ao serviço, não consta 
na Portaria do CAPS II, item(ns) que tratem a respeito desse tipo de violação. Assim, 
geralmente os profissionais desse serviço sentem-se desorientados em como lidar e/ou 
encaminhar demandas de violência doméstica (NYAME, HOWARD, FEDER, 
TREVELLION, 2013). 
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  Além disso, apesar de não ser colocado em prática no cuidado em saúde mental, é de 
caráter integral considerar não apenas uma rede formal de cuidado (como o CAPS II), 
mas também uma rede informal - familiares, amigos, pessoas próximas, grupos 
religiosos ou não religiosos, dentre outros. Para isso, se faz necessário um trabalho 
conjunto entre essas redes, em que a rede formal busque conhecer o território e a rede 
informal dessas pessoas, para, relacionados, construir o cuidado (KEMPER et.al, 2015). 
  Compreende-se assim, que a rede de atendimento especializado em situações de 
violência é incipiente nos grandes centros urbanos (NUNES et al., 2016), e se agrava 
em virtude do elevado número de casos de violência e das dificuldades na 
implementação das políticas públicas de proteção e garantia dos direitos das mulheres. 
Nesse sentido, objetivamos analisar: como se articulam as redes de cuidado formais e 
informais às mulheres em situação de violência doméstica. 
 
Metodologia 

 
    Este estudo está orientado prioritariamente pela perspectiva qualitativa de pesquisa, 
por privilegiar os sentidos e afetos, percebendo-os “nas polêmicas, nos desvios, nas 
ações que fazem diferença, frente ao hegemônico, e que abrem espaço a 
imprevisibilidades” (ROCHA, 2006, p. 171). 

  Além disso, a metodologia deste projeto teve como referência a Análise Institucional, 
uma modalidade de pesquisa-intervenção e problematização das políticas instituídas no 
campo da saúde coletiva (LOURAU, 1975; L’ABBATE, 2013). A tarefa da Análise 
Institucional, nesse sentido, é descobrir, desvelar o não dito das instituições, a partir da 
problematização e do questionamento às instituições (LOURAU, 2004). 

  Trata-se de uma concepção teórico-metodológica de análise, que parte da 
necessidade de identificar os analisadores, já que eles sinalizam para permanências e 
mudanças no cuidado às mulheres, comumente estigmatizadas como loucas, e que 
sofreram ou sofrem violência doméstica. 

  É importante destacar que quando se fala em analisadores, compreende-se como os 
acontecimentos que podem revelar as relações entre as lógicas instituídas e os 
processos instituintes (BARBOSA, DIMENSTEIN, LEITE, 2014). 

  A partir disso, tomou-se a violência contra a mulher como instituição, evidenciando no 
contexto dos serviços o que tem permanecido (instituído) ou transformado (instituinte) 
na atenção à saúde mental e na defesa dos direitos dessas pessoas. 

  Ainda é importante destacar que esse estudo parte do princípio da pesquisa-
intervenção. Assim, a dimensão subjetiva do pesquisador e as situações vividas no 
campo são parte das fontes na produção do conhecimento. Em suma, a neutralidade 
científica é recusada dentro da pesquisa interventiva (BARBOSA, DIMENSTEIN, LEITE, 
2014). 

 

Local de pesquisa 

  A pesquisa foi desenvolvida especificamente no CAPS II da cidade de Santa Cruz- RN. 
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  Essa escolha se deu por esse serviço ter a responsabilidade de fornecer uma atenção 
contínua e integral em rede à pessoas em sofrimento psíquico grave. Assim, O CAPS 
II, dentro do que a Portaria nº 336/2002 delimita, é um espaço pelo qual as pessoas 
atendidas devem ter acesso a acompanhamento individual e coletivo, visitas 
domiciliares, atendimento à família, e atividades comunitárias de inserção (BRASIL, 
2002). 

 

Participantes 

  Mulheres atendidas pelo CAPS II, que sofrem ou sofreram algum tipo de violência 
doméstica; profissionais que as acompanham; e a rede informal de cuidados (amigos, 

familiares, entre outros). 

  As mulheres foram escolhidas a partir de discussões realizadas com os profissionais 
sobre quais usuárias podem ser tomadas como usuárias-guias, no sentido de serem 
pessoas que apresentaram ou apresentam demandas de violência doméstica. 

  O conceito de “usuário-guia” se refere ao acompanhamento de usuário(s) que são 
tomados como referência, a fim de analisar o cuidado em saúde e quais as redes formais 
e informais que têm sido acionadas. Para isso, é necessário o contato com os locais nos 
quais o usuário é atendido (e se possível, o seu território), os profissionais envolvidos, 
os registros dos serviços, e a rede informal dessa pessoa (amigos, familiares, grupos, 
entre outros). 

 

Instrumentos 

  Foram utilizados diários de campo pela equipe de pesquisadores, entrevistas semi-
estruturadas com as usuárias, profissionais, pessoa(s) da rede informal, e prontuários 
e/ou registros dos serviços. 

  Durante o processo de pesquisa, principalmente nas duas rodas de conversas com os 
profissionais, foi utilizado o diário de pesquisa, no qual se tem a acumulação do escrito, 
das experiências, reflexões e sentimentos, e com o transcorrer do tempo, pode adquirir 
uma dimensão histórica, tornando-se um banco de dados (HESS, 2006). O diário é 
escrito no cotidiano, no momento em que se vive ou se pensa, diferenciando-se da 

história de vida ou das memórias. 

  As entrevistas consistiram em conversas com as mulheres, familiares e profissionais, 
a fim de conhecer a história das usuárias, deixando que falassem livremente sobre isso. 
E, a partir desse relato, quando o diálogo permitia, se questionava acerca das redes 

formais e informais que haviam sido acionadas como fonte de cuidado. 

 

Procedimentos 

  Após a submissão do projeto para apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da 
UFRN-FACISA (parecer nº 3.015.103), e observadas as recomendações éticas 
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previstas na resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, foram realizadas duas 
rodas de conversa com os profissionais do CAPS II sobre a violência doméstica, com o 
intuito também de selecionar as mulheres que estavam dentro do perfil da proposta da 
pesquisa. 

  Após a escolha das duas usuárias-guias, foi iniciado o processo de contato com essas 
mulheres, os profissionais que as acompanham no serviço, e também pessoas próximas 

(como familiares e amigos). 

  Para a realização desse processo, foi levada em consideração a disponibilidade do 
serviço e das usuárias em questão, a fim de não prejudicar em nenhum aspecto a 
atuação do CAPS e nem deixar o ambiente desconfortável às mulheres. 

 

Análise dos dados 

  Para a análise dos dados construídos, foram tomados os analisadores, ou seja as 
situações e acontecimentos, que colocam em análise a violência contra a mulher. Ou 
seja, a partir da leitura dos diários e da transcrição das entrevistas, foram destacados 
os analisadores que revelaram os processos instituídos e instituintes referentes a 
atenção em saúde às mulheres em sofrimento psíquico e que foram ou são vítimas da 
violência doméstica. 

 
Resultados e Discussões 

 

  Ao se levar em consideração as orientações para a construção deste relatório, os 
resultados foram organizados a partir do acompanhamento de uma usuária-guia e dos 
diários de campo dos pesquisadores envolvidos neste estudo. 

  A mulher acompanhada como usuária guia será aqui chamada de Verônica. Verônica 
é uma mulher de 32 anos, acompanhada pelo CAPS II de Santa Cruz-RN, desde agosto 
de 2018. Mãe de dois filhos do mesmo ex marido, Verônica atualmente mora com seus 
pais e as duas crianças. Além disso, após a denúncia realizada pela mãe, Verônica 

relatou a violência sofrida diante da justiça. 

  Nos encontros com Verônica, ela apresentava inquietação e dificuldade de 
comunicação. No entanto, esse comportamento surgiu após muitos anos de violência 
doméstica infligida pelo ex cônjuge, segundo o relato da mãe da vítima. 

  Atualmente é amparada através de uma medida protetiva, que visa garantir a distância 
mínima de 200 metros entre a vítima e o agressor. Apesar disso, Verônica ainda recebe 
ameaças, inclusive de morte, pelo ex cônjuge. 

  Através das visitas ao serviço, conversa com os profissionais, com a usuária-guia e 
sua mãe, bem como o acesso ao prontuário da usuária, foram obtidos 2 analisadores: 
O Enfrentamento da Violência Doméstica; e O CAPS II no cuidado às mulheres vítimas 
de violência doméstica. 
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Analisador 01 - O Enfrentamento da Violência Doméstica 

“Ele me batia, me chamava de prostituta. Ele disse que se eu arranjar outra pessoa, vai 
me matar (Verônica)” 

“Enquanto ele estava com ela, namorava umas mulheres de fora e tratava ela assim, 
tudo que era de palavrão ele dizia com ela. E batia nela na frente dos filhos” (Mãe de 

Verônica) 

  A realidade de Verônica é semelhante a de tantas outras mulheres que foram ou são 
espancadas, humilhadas, perseguidas, ameaçadas, e aprisionadas em suas próprias 
casas por seus cônjuges - pessoas essas que no início do relacionamento são 

consideradas como dignas de confiança. 

  Compreende-se que a violência doméstica se refere a um fenômeno envolvido por 
afetos e expectativas sobre a construção de uma família, e comumente tem como 
agressor alguém em que havia sido depositada confiança e esperança em compartilhar 
a vida. Nesse sentido, o sofrimento dessa violação é permeado pela impotência, 
decepção e desesperança, tendo agravos no nível físico, emocional e na saúde mental 
dessas mulheres (GUEDES, SILVA e FONSECA, 2009). 

  A mãe de Verônica relatou que antes da situação de violência doméstica, a filha não 
possuía as queixas atuais e não realizava uso de psicotrópicos para se manter bem. 
Esse dado também foi observado por Santos (2009), em sua pesquisa sobre questões 
de gênero e saúde mental com usuárias do CAPS II, em que nos relatos das 
entrevistadas surgiu a estreita relação entre a situação de violência doméstica e o 

adoecimento psíquico. 

  Outra questão importante é a necessidade que Verônica possui em relação ao apoio 
da mãe no controle de uso dos psicotrópicos de que faz uso, bem como para 
acompanhá-la nas idas e vindas ao CAPS II. Assim, Verônica teve e têm na figura de 
sua mãe um suporte familiar que nem todas as mulheres em situação de violência 
possuem. 

“O discurso da mãe de Verônica demonstra evidentemente o quanto ela é um suporte 
essencial no cuidado com a filha, desde a denúncia que realizou sobre a violência que 
Verônica sofria do marido, até o cuidado que ainda atualmente oferece a ela. Isso 
ressalta a importância da rede informal no cuidado das mulheres vítimas de violência 
doméstica (Diário de Campo, 31/05/19).” 

  Nesse sentido, o apoio familiar se mantém instituído como uma rede informal de 
cuidado, e é um suporte de fundamental importância no processo de cuidado da mulher 
em situação de violência e com demandas de saúde mental. Tendo em vista que os 
familiares são considerados, na maioria das vezes, como protetores (SANTI, NAKANO, 
LETTIERE, 2010) e compõem o contexto sociocultural da pessoa que demanda 

cuidado. 

  Geralmente esse cuidado é oferecido pelas mulheres da família, já que à figura 
feminina é delegado esse papel de cuidadora do lar e das pessoas ao redor que 
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precisam de ajuda (KANTORSKI et al., 2019). Situação que se evidencia no cuidado 
vivenciado por Verônica através da mãe. 

  No entanto, a rede informal por si só nem sempre dá conta de todas as demandas, o 
que leva à busca pela rede formal de cuidado, como os serviços oferecidos no âmbito 
da saúde mental. A relação entre essas duas redes deve ser de articulação no cuidado, 
o que, infelizmente, não tem sido um processo instituinte. 

“É perceptível o quanto a rede formal se articula de forma limitada à rede informal de 
cuidado. Essa relação se resume a um contato breve dentro do próprio serviço entre um 
profissional e algum membro da família ou amigo que veio como acompanhante do 
usuário. Não há um contato direto com o território das pessoas. Não existem visitas que 
busquem conhecer o contexto informal dos usuários. Assim, a rede formal atua fechada 
em si mesma, e a rede informal da mesma maneira (Diário de Campo, 31/05/19).” 

  Nesse sentido, é válido destacar que o profissional em saúde faz parte de uma rede, 
e sua atuação não se resume ao que realiza dentro do serviço. É necessária a inserção 
no território das pessoas, superando as paredes institucionais, e criando parcerias com 
dispositivos informais de cuidado que fazem parte da singularidade dos indivíduos 
(SILVA & PINHO, 2015). 

  Se faz necessário o resgate do contexto e da vida cotidiana da pessoa que busca o 
serviço, a fim de identificar e não silenciar questões para além do que é dito nos 
sintomas. (ZANELLO & SILVA, 2012). Além disso, a inserção do cuidado informal como 
dispositivo de apoio, consiste em um recurso que promove autonomia e participação 
social dos usuários no cuidado em saúde (ESLABÃO et al., 2017). 

 

Analisador 02: O Caps II no cuidado às mulheres em situação de violência 
doméstica 

  A partir da análise dos dados, também foi observada uma dificuldade que se mantém 
instituída no cuidado em saúde mental, principalmente no que se refere à mulheres em 
situação de violência doméstica: a falta de estrutura dentro dos serviços para acolher 
essas situações. 

  Esta realidade do CAPS II de Santa Cruz também já foi constatada em outras 
localidades, em que se notou o quanto os profissionais não são capacitados para esse 
acolhimento e que, comumente, não há Educação Permanente nesses espaços (JONG, 
SADALA, TANAKA, 2008; FEDER e TREVILLION, 2013). 

  De fato, não existem protocolos no CAPS para questões específicas sobre a violência 
doméstica. Além disso, quando casos de violência contra a mulher são identificados 
dentro do serviço, estes não são notificados (BARBOSA, DIMENSTEIN & LEITE, 2014). 
O que pode estar relacionado também a naturalização da violência doméstica. 

“No que se refere a violência doméstica, observei que não existe uma discussão entre 
os profissionais acerca da temática, mesmo sendo uma situação presente nesse 
contexto, e talvez isso (além da limitada educação permanente) contribua na carência 
do serviço em lidar com demandas desse tipo (Diário de Campo, 31/05/19).” 
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  Compreende-se aqui que a Educação Permanente em Saúde, dentro da proposta do 
Sistema Único de Saúde (SUS), busca contribuir na transformação dos processos 
de  formação profissional, e promover uma aprendizagem significativa e carregada de 
sentidos. Com isso, espera-se que as práticas profissionais se reinventem pela reflexão 
crítica e pela problematização do que têm sido realizado pelo serviço. Ainda é 
importante destacar que essa problematização surge justamente das situações que o 

serviço recebe no dia-a-dia e a dinâmica da organização da equipe (BRASIL, 2004). 

  Ocorre que, na maioria das vezes, as usuárias do CAPS II relatam a situação de 
violência apenas para a (o) profissional da psicologia. E, se a(o) psicólogo não tiver 
abertura dentro do serviço para a discussão desses casos, a fragmentação do cuidado 
continua instituída, e não há o acionamento de outros dispositivos da rede que possam 
contribuir no cuidado integral dessas mulheres. Além de fomentar ainda mais o processo 
instituído de invisibilização do sofrimento psíquico vivenciado pelas vítimas. 

  Para Guedes, Silva e Fonseca (2009), existem três aspectos que produzem e 
contribuem na invisibilização dos efeitos da violência na saúde física e psicológica das 
mulheres: a ausência de denúncia pela mulher acerca da violência, apenas 
apresentando queixas sintomáticas aos serviços; formação fragmentada dos 
profissionais, ainda pautada em um modelo tradicional; e a maneira pela qual as 
identidades de gênero foram construídas, uma vez que à mulher são direcionados 
estereótipos de submissão e obediência. 

  Segundo o Relatório sobre Saúde Mental no Mundo (OMS, 2001), os múltiplos papéis 
delegados às mulheres (de esposas, mães, educadoras, cuidadoras) contribuem na 
condição de maior risco em manifestação do sofrimento psíquico nesse público. Além 
disso, as mulheres também têm mais vulnerabilidade em vivenciar o silenciamento 
desse sofrimento (ZANELLO & SILVA,, 2012). 

  Assim, se fazem cada vez mais necessárias as discussões sobre gênero dentro do 
campo da Saúde Mental, para não reforçar esses papéis sociais determinantes, e 
contribuir na visibilização das questões de gênero como aspectos que podem levar ao 
adoecimento psíquico (ZANELLO, FIUZA e COSTA, 2015). 

  Em uma das conversas com a psicóloga do serviço, ainda, esta relatou que o presente 
projeto de pesquisa é, do seu conhecimento, o primeiro estudo-intervenção sobre a 
temática da violência doméstica no CAPS II de Santa Cruz. A isso pode-se destacar, 
em primeiro lugar, a importância da inserção da universidade nesses serviços como um 
suporte de Educação Permanente; e um possível movimento instituinte que possa estar 

ocorrendo dentro da instituição, a partir da realização dessa pesquisa-intervenção. 

 
Conclusão 

 

  A partir da análise desse recorte de pesquisa, é possível compreender o quanto as 
mulheres vítimas de violência, apesar de terem alcançado avanços no que concerne às 
leis de proteção e garantia de direitos, ainda sofrem com a fragilidade do cuidado 
instituída dentro dos serviços. 

  A naturalização, invisibilização e silenciamento da violência também são dificuldades 
que se mantém instituídas, o que tem relação com questões de gênero que ainda 
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colocam a mulher em um papel submisso. Isso supõe a necessidade da Educação 
Permanente dentro desses espaços, a fim de sensibilizar os profissionais na 
compreensão desse fenômeno, e prepará-los para o acolhimento qualificado dessas 
mulheres. 

  Além disso, é necessário que a rede de cuidado formal busque a integração com a 
rede informal dos usuários do serviço, para conhecer o território dessas pessoas e 
possibilitar a corresponsabilidade do cuidado. Visando o rompimento da desarticulação 
instituída entre essas duas redes. 

  Até o presente momento, não foi possível identificar processos instituintes (de 
transformação) no que se refere ao cuidado às mulheres em situação de violência do 
CAPS II. No entanto, compreende-se que a inserção dessa pesquisa-intervenção tem 
promovido um espaço de diálogo sobre essa temática. 

  Com a continuidade da pesquisa e acompanhamento da segunda usuária-guia, 
espera-se compreender de maneira mais ampla sobre o que tem se mantido e o que 
tem se transformado no âmbito da violência doméstica. Ademais, busca-se continuar no 
processo de contribuir, como um movimento instituinte, na compreensão sobre a 
violência doméstica e na produção do cuidado a essas mulheres no CAPS II de Santa 
Cruz-RN. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO EFEITO DO SUCO DO FRUTO DO MANDACARU (Cereus 

jamacaru P.) NA MELHORA DA SÍNDROME METABÓLICA EM RATOS 

Resumo 

O fruto do mandacaru (Cereus jamacaru P.) é espécie da vegetação da caatinga (família 
Cactaceae) que cresce no sentido vertical. Planta nativa, bastante resistente, 
encontrada em solos pedregosos, mas que embelezam a região Semiárida do Nordeste 
e norte de Minas Gerais. Apresenta floragens brancas e frutos grandes, avermelhados 
com polpa branca provida de muitas sementes insípidas, porém, comestíveis. O 
presente estudo objetiva analisar uma resposta positiva sobre a síndrome metabólica 
em ratos a partir da inserção de suco do fruto do mandacaru em sua dieta. Após 
aprovação do projeto ao Comitê de Ética no Uso Animal), serão solicitados ratos machos 
Wistar ao Biotério Central da UFRN. 40 ratos adultos (10 semanas), serão mantidos em 
condições padrão, com ciclo claro/escuro de 12 horas, umidade relativa de 80 ± 5% e 
temperatura controlada 22ºC ± 3ºC. Durante 8 semanas um grupo de animais (n=8), 
serão divididos em 3 grupos, controle negativo, controle positivo e tratamento, ao final 
será realizado controle de peso corporal, glicemia, índice de Lee, avaliação bioquímica 
do sangue e avaliação dos tecidos. O estudo se encontra em fase de desenvolvimento, 
não há resultados significativo quanto a avaliação do efeito do suco do fruto do 
mandacaru (Cereus jamacaru P.) na melhora da síndrome metabólica em ratos. 

 
Palavras-chave: Mandacaru (Cereus jamacaru P.); Síndrome metabólica; Ratos 

TITLE: Evaluation of the effect of mandacaru fruit juice (Cereus jamacaru P.) on the 

improvement of metabolic syndrome in rats 

Abstract 

The fruit of the mandacaru (Cereus jamacaru P.) is a species of the caatinga vegetation 
(family Cactaceae) that grows vertically. Native plant, very resistant, found in stony soils, 
but which beautify the semiarid region of the northeast and north of Minas Gerais. It has 
white flowering and large reddish fruits with white pulp provided with many tasteless but 
edible seeds. The present study aims to analyze a positive response on metabolic 
syndrome in rats from the insertion of mandacaru fruit juice in their diet. After approval 
of the project by the Animal Use Ethics Committee), male Wistar rats will be requested 
from the UFRN Central Vivarium. 40 adult rats (10 weeks) will be kept under standard 
conditions, with 12 hours light / dark cycle, relative humidity 80 ± 5% and controlled 
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temperature 22ºC ± 3ºC. During 8 weeks a group of animals (n = 8) will be divided into 
3 groups, negative control, positive control and treatment, at the end will be performed 
body weight control, blood glucose, Lee index, biochemical blood evaluation and tissue 
evaluation. .The study is in the development phase, there are no significant results 
regarding the evaluation of the effect of mandacaru fruit juice (Cereus jamacaru P.) on 
the improvement of metabolic syndrome in rats. 

 
Keywords: Mandacaru (Cereus jamacaru P.); Metabolic syndrome; Rats 

Introdução 

Sendo uma das 2,000 espécies de cactaceae que compreende toda a América Central 
(Davet 2009; Rêgo et al. 2009), [DA1] o mandacaru pode chegar a um tamanho de 10 
metros a depender do solo em que está inserido (Sales et al., 2014). Graças ao 
mecanismo único usado para a fotossíntese os cactos como o mandacaru conseguem 
tolerar grandes períodos de escarces de nutrientes e água, sobrevivendo onde outras 
espécies não resistiriam (Sbrissa; Melo, 2012; Souza; Calvente 2013). 

Segundo Gomes, 2007, os frutos são oblongos, casca grossa e vermelha, polpa branca 
com inúmeras sementes pequenas e pretas, suculenta, friável e igualmente doce e 
comestível. Andrade, Marques e Zappi (2006), mostraram em seu estudo que os mais 
antigos já utilizavam o mandacaru em seu dia a dia, para o consumo próprio realizado 
pelo fruto e, o consumo animal a partir do cladódio livre de espinhos mostrando a 
importância da árvore para a região. Contudo, o uso do mandacaru aplicado a fins 

medicinais é datado desde o século XVII ( Piso; Marcgrave, 1648). 

Seu uso como instrumento medicinal na região Nordeste do país, agindo contra cálculos 
renais, estimulante da menstruação, constipação, vômitos, náuseas, anti-hipertensivos 
e antirreumáticos é comum e eficaz (Paulino et al., 2011). 

Tais melhoras estão relacionadas ao cladódio e raízes, os benefícios do fruto são 
referentes aos micronutrientes e aos compostos bioativos que compõem sua poupa e 
casca. Agindo na atividade antioxidante, hipercolesterolêmica e anti-inflamatória, 
atuando reduzindo as chances do desenvolvimento de doenças crônicas não 

transmissíveis (Gonçalves, 2008). 

Tomando como base os benefícios acima e boa adaptação do mandacaru ao nosso 
clima, o projeto busca aumentar a gama de conhecimento a respeito do fruto e seus 
potenciais efeitos na redução da síndrome metabólica em ratos. Contribuindo para a 

ciência e fortalecendo a vegetação nativa da nossa região. 

Para a realização de tal estudo faz-se necessário análises de composição química e 
nutricional do fruto, análises estas que estão em processo de execução para que 
posteriormente possam ser usadas na metodologia apresentada a seguir. 

 
Metodologia 

 
Após a coleta dos frutos realizada em Jucurutu, na zona rural da Região do Seridó, na 
fazendo Baixio, com latitude 6º 09’ 54” e longitude 37º 02’ 45”, [DA1] a amostra foi 
processada no laboratório de Técnica e Dietética da Faculdade de Ciências da Saúde 
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do Trairi (FACISA) -UFRN. Os frutos foram higienizados e sanitizados com hipoclorito 
de sódio. Após as cascas foram removidas e o fruto foi congelado em ultra-freezer a -
80ºC e submetido ao processo de liofilização para eliminação completa da água como 
revela as imagens 01 e 02 localizadas nos elementos pós textuais. 
 
Foi avaliada sua composição centesimal, umidade, cinzas, lipídios e fibra para 
caracterização do fruto com base no protocolo (AOAC,2000). Dessa forma foi possível 
obter dados a respeito da concentração de seus nutrientes. A realização do modelo 
animal ocorrerá com a renovação do projeto que foi aprovado no edital 2019. O projeto 
foi submetido para o Comitê de Ética e Pesquisa no Uso Animal da UFRN. 
 
Após aprovação do projeto ao Comitê de Ética no Uso Animal (projeto submetido em 
julho/ 2019), serão solicitados ratos machos Wistar ao Biotério Central da UFRN. 40 
ratos adultos (10 semanas), serão mantidos em condições padrão, com ciclo 
claro/escuro de 12 horas, umidade relativa de 80 ± 5% e temperatura controlada 22ºC 
± 3ºC. Durante 8 semanas um grupo de animais (n=8) será alimentado com dieta 
controle AIN93 e outro (n=32) com hiperlipídica (composta por ração de rato em pó; 
mistura de sais; frutose, sebo de carne e leite condensado) e água ad libitum (período 
de indução da obesidade). 
 
Ao final deste período, serão avaliados o peso corporal, glicemia de jejum e calculado o 
índice de Lee para identificar a incidência de risco metabólico e distribuir os animais 
alimentados com dieta hiperlipídica de maneira homogênea entre 4 grupos: hiperlipídica 
e água (HC, n=8) e hiperlipídica mais tratamento com suco do fruto do mandacaru 
usando 0,5, 1,0 e 2,0mL/ animal (gavagem, via oral) (HFM, n=8 para cada dose) durante 
mais 8 semanas. O grupo controle negativo receberá a dieta AIN93 e água durante todo 
o experimento. 
 
Ao final, os ratos serão anestesiados com dose letal de tiopental sódico (90 mg. Kg-1), 
via intraperitoneal e eutanasiados por punção cardíaca, sendo coletados o sangue e 
retirados os tecidos adiposos abdominal e epididimal, fígado, pâncreas e aorta. O 
projeto será submetido ao Comitê de Ética no Uso de Animais da UFRN. 
 
Para controle do peso corporal os animais serão pesados individualmente antes da 
administração das dietas e semanalmente, durante o tempo do experimento, utilizando-
se uma balança eletrônica. Também será pesada a ração consumida diariamente. O 
controle glicêmico será avaliado com amostras de sangue coletadas através de pequena 
incisão da ponta da cauda dos ratos. 
 
Concentrações séricas de aspartato aminotransferase (AST), alanina aminotransferase 
(ALT), ácido úrico (AUR), creatinina (CRE), colesterol total (CT), lipoproteína de alta 
densidade (HDL), triacilglicerídeos (TG) e glicose (GLU) serão determinadas por meio 
de kits comerciais (Labtest, BRASIL) utilizando o analisador semi-modelo automático 
BIO-2000, BioPlus. Todas as análises foram realizadas seguindo as especificações do 
fabricante. 
 
As amostras de fígado, pâncreas, tecido epididimal e aorta serão avaliadas por testes 
que avaliam o estresse oxidativo: glutiona e malondialdeido; e inflamação como 
mieloperoxidase e citocinas proinflamatórias e anti-inflamatórias. O conteúdo total de 
glutationa será quantificado como descrito por Anderson (1985). As amostras serão 
descongeladas, picadas, diluída para uma concentração de 1:20 (m/ v) de ácido 
tricloroacético a 5% e homogeneizadas (Homogeneizador Ultra Stirrer, Modelo 80) em 
banho de gelo. Os homogenatos serão centrifugados a 10.000 G (15 min a 4ºC) e os 
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sobrenadantes utilizados para quantificação do conteúdo total de glutationa. 
 
As concentrações de malondialdeido (MDA) serão determinadas como descrito por 
Esterbauer e Cheeseman (1990). As amostras serão descongeladas, picadas e 
homogeneizadas com tampão Tris HCl (pH = 7,4) na proporção 1:5 (m/ v). O conteúdo 
de MDA será calculado através da interpolação em curva padrão com o 1,1,3,3 – 
tetraetoxipropano (10 mM), hidrolisado durante a incubação com o HCl a 45 oC por 40 
min, gerando o MDA. Uma molécula de MDA reage com duas moléculas do reativo 
cromogênico, 1-metil-2-fenilindol, para se obter um cromóforo estável. 
 
Para avaliação da atividade de mieloperoxidase as amostras serão homogeneizadas 
em tampão de brometo de hexadeciltrimetil- amônio (HTAB, 0,5%), pH = 6,0, na 
proporção de 1:20 proporção m/ v, que atua como detergente, facilitando a liberação da 
enzima MPO dos grânulos intracelulares presentes nos neutrófilos. Em seguida, serão 
sonicadas (Sonicador Limp Sonic) e submetidas a três ciclos de congelamento-
descongelamento, os homogenatos foram centrifugados e os sobrenadantes utilizados 
para a mensuração da atividade de MPO. Considera-se uma unidade (U) de MPO 
aquela que degrada 1 nmol/ min de peróxido de hidrogênio a 25 °C. Os resultados foram 
expressos como U/ g de tecido (KRAWISZ; SHARON; STESON, 1984). 
 
Para citocinas, a homogeneização as amostras será em PBS (pH = 7,4), e centrifugadas 
a 4000 G por 10 min a 4ºC. As citocinas IL-1β, TNF-α e IL-10 serão determinadas 
usando kits de Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) comercial (R & D 
Systems, Minneapolis, MN, EUA), de acordo com o protocolo do fabricante. A 
quantificação de glutationa, MDA, mieloperoxidase e citozinas serão medidas nas 
absorbâncias conforme metodologias citadas em Leitor de microplacas Polaris® (Celer 
Biotecnologia S. A.). Os resultados serão expressos como nmol/ g ou nmol/uL, exceto 
citocinas que será em ng/g ou ng/uL. Todos os reagentes foram adquiridos pela Sigma-
Aldrich® (St Louis, MO, EUA). 
 
Os resultados serão expressos como média ± SEM. As diferenças entre as médias 
foram testadas para significância estatística usando uma análise de uma via de variância 
(ANOVA). 
 

Resultados e Discussões 

 
Ainda não é possível obter resultados significativos uma vez que o estudo ainda está 
em fase de execução, a etapa do modelo animal ainda não foi realizada, algumas 
análises ainda estão pendentes como é o caso de proteínas e, de carboidratos. 
Entretanto podemos os dados quando a cinzas, umidade, lipídeos e fibras que 
correspondem aos valores de 00,27%, 82,08%, 05,45% e 08,95 respectivamente. 

Tais análises são necessárias uma vez que segundo Nascimento et al. (2011), a 
concentração de macro e micronutrientes nos frutos variam de acordo com 
disponibilidade nutricional do solo, clima e estágio de maturação de sua colheita. Tendo 
em média valores de proteínas (1,8-2,35%), lipídeos (1,08-1,98%), carboidratos (9,76-
9,86%), e umidade (85,82-86,28%) 

Os frutos também são conhecidos como boas fontes de fitoquímicos, essenciais para 
prevenir doenças degenerativas como câncer e doenças cardiovasculares. Eles contêm 
uma variedade de antioxidantes, que são úteis para eliminar espécies de oxigênio 
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radical. Os frutos de cactáceas tem sido recentemente valorizado para consumo 
humano, sendo considerando como uma planta alimentícia não convencional. 

Há relatos antigos, como os registrados por Gola (1965) que já caracterizavam o fruto 
como plantas suculentas com talos carnosos, roliços ou aplanados, de folhas caducas 
ou completamente ausentes. A espécie de mandacaru é tipicamente espinhosa, no 
entanto algumas variedades sem espinhos são usadas como forragem, e seus frutos de 

algumas espécies constituem um agradável alimento. 

Estudos em modelos animais tem sido de interesse usando frutos de cactáceas, com 
destaque para o da pitaya. Suplementação com suco de pitaya vermelho melhorou a 
homeostase do balanço de energia modulando genes anorexígenos, orexígenos e 
relacionados ao gasto energético relacionados à obesidade em ratos com síndrome 
metabólica induzida por dieta rica em carboidratos e com alto teor de gordura (RAMLI, 
ISMAIL; RAHMAT, 2016). Em outro estudo, o suco branco de pitaya (Hylocereus 
undatus) atenuou a resistência à insulina e a esteatose hepática em ratos obesos 

induzidos pela dieta (SONG et al., 2016). 

A incidência de doenças cardiovasculares e metabólicas na população mundial está 
crescendo, e sua maior prevalência em indivíduos obesos tem atraído a atenção de 
profissionais de saúde e pesquisadores. Muitos estudos populacionais mostraram que 
o excesso de tecido adiposo, principalmente no abdome, está intimamente relacionado 
ao risco de complicações cardiovasculares, como o desenvolvimento de doença arterial 
coronariana e hipertensão. Além disso, o excesso de gordura também provoca algumas 
anormalidades metabólicas, como dislipidemias, resistência à insulina e diabetes 

mellitus tipo II (ROSINI; SILVA; MORAES, 2012). 

O desenvolvimento de terapia adequada para a síndrome metabólica requer um modelo 
animal que imite o estado da doença humana. 
Pouco é conhecido sobre as propriedades farmacêuticas de frutos de cactáceas na 
saúde humana, em especial ao que o presente estudo se propõe. Neste sentido, 
verifica-se a importância de se estudar o efeito do suco do fruto do Cereus jamacaru P 
na síndrome metabólica em murinos, e que em estudos futuros a curto prazo possam 
ser realizados em humanos e sejam valorizados no hábito alimentar da população em 

geral, em especial aquelas com maior acesso. 

Devido a necessidade da etapa inicial de coleta, e caracterização dos componentes do 
fruto, o modelo animal não foi possível ser realizado previamente, estando programado 
para o segundo semestre de 2019, com a renovação do projeto. 

  

 
Conclusão 

 

O estudo se encontra em fase de desenvolvimento, não há resultados significativo 
quanto a avaliação do efeito do suco do fruto do mandacaru (Cereus jamacaru P.) na 
melhora da síndrome metabólica em ratos. No entanto, tomando como referência os 
estudos com a pitaya e, as características do fruto do mandacaru citadas no decorrer 
do texto, pode-se expectar um resultado assertivo. 
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Anexos 

 

 

Imagem 01: Foto do fruto do mandacaru, em seu processo de retirada da poupa após 
sua higienização e sanitização 

 
 

Imagem 02: Foto da poupa do fruto, em seu processo de liofilização 
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TÍTULO: TENDÊNCIAS E PROJEÇÕES DA MORTALIDADE PELAS NEOPLASIAS 

MALIGNAS DE PULMÃO NO BRASIL ATÉ 2030. 

Resumo 

Objetivo: analisar a tendência temporal da mortalidade por câncer de brônquios e de 
pulmões no Brasil e regiões geográficas no período de 2001-2015 e calcular as 
projeções de mortalidade para o período 2016-2030. Métodos: trata-se de um estudo 
ecológico de base populacional que utilizou informações de óbitos do Sistema de 
Informações sobre Mortalidade, e de população do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística. As tendências de mortalidade foram analisadas pela regressão Joinpoint, já 
para o cálculo das projeções, foi utilizado o programa Nordpred. Resultados: na análise 
das taxas de mortalidade em homens, houve uma tendência de redução da mortalidade 
para o Brasil, assim como para as regiões Sudeste e Sul. Já a mortalidade feminina 
apresentou tendência de aumento para o Brasil, semelhante as regiões Nordeste, 
Sudeste e Sul. Ao comparar o último período observado e o último período previsto para 
o sexo masculino, espera-se de 12,86% no quantitativo de mortes, justificado 
essencialmente pela modificação na estrutura populacional, com redução do risco de 
morte pela doença. Para as mulheres, o aumento esperado é de 26,22%, justificado 
tanto pela estrutura populacional, quanto pelo aumento no risco de mortes pela doença. 
As maiores taxas serão observadas na região Sul do país, para ambos. Conclusões: a 
mortalidade por câncer de pulmões e brônquios no Brasil está desigualmente distribuída 
no território e apresenta tendência de aumento no número de mortes totais. 
 
Palavras-chave: Tendências. Projeções. Mortalidade. Neoplasia de pulmão. 

TITLE: TRENDS AND PROJECTIONS OF BRONCHIUM AND LUNG CANCER 

MORTALITY IN BRAZIL UNTIL 2030 

Abstract 

Objective: To analyze the temporal trend of mortality from bronchial and lung cancer in 
Brazil and geographic regions in the period 2001-2015 and to calculate the mortality 
projections for the period 2016-2030. Methods: This is a population-based ecological 
study that used death information from the Mortality Information System and from the 
Brazilian Institute of Geography and Statistics. Mortality trends were analyzed by the 
Joinpoint regression, and the Nordpred program was used to calculate the projections. 
Results: in the analysis of mortality rates in men, there was a trend towards a reduction 
in mortality in Brazil, as well as in the Southeast and South regions. Female mortality 
showed a trend towards increase in Brazil, similar to the Northeast, Southeast and South. 
When comparing the last observed period and the last predicted period for males, it is 
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expected that 12.86% in the number of deaths, justified mainly by the change in the 
population structure, with a reduction in the risk of death by the disease. For women, the 
expected increase is 26.22%, justified by both the population structure and the increased 
risk of death from the disease. The highest rates will be observed in the southern region 
of the country, for both. Conclusions: Mortality due to lung and bronchial cancer in Brazil 
is unequally distributed in the territory and shows a tendency to increase in the number 
of total deaths. 
 
Keywords: Tendencies. Projections. Mortality. Lung neoplasm. 

Introdução 

O câncer de brônquios e de pulmões é a neoplasia mais comum e que provoca mais 
óbitos, ocupando o 1º lugar de maior frequência entre os homens. Em 2012, foram 
diagnosticadas, em todo o mundo, 1,82 milhão de pessoas pela doença, ao passo que 
1,6 milhão de pessoas morreram em consequência da neoplasia. Tal quantitativo 
corresponde a 19,51% de todas as mortes por câncer. As taxas de incidência mais 
elevadas foram relatadas na Europa Central e oriental (53,5 casos novos por 100.000 
habitantes), entre homens; e na América do Norte e Norte da Europa (33,8 e 23,7, 
respectivamente), entre mulheres.1 No Brasil, o câncer de pulmão corresponde a 8,7% 
dos cânceres diagnosticados em homens, representando o 2º câncer mais incidente 
neste sexo.2 Para a população geral, no ano de 2015, ocorreram 26.400 óbitos pela 
doença, o que representa uma taxa de mortalidade de 26,15 mortes por 100.000 
habitantes, considerando o total da população.3 Quanto à distribuição da doença pelo 
mundo, é válido ressaltar que países com maior Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) são aqueles que apresentam maiores taxas de incidência e mortalidade pelo 
câncer de pulmão. Tal fato é associado ao processo de industrialização que trouxe a 
poluição do ar e o uso do tabaco.4 Quanto aos determinantes sociais, pacientes com 
diagnóstico de câncer de pulmão apresentam menor renda e condições de residências 
precárias, quando comparados a outros tipos de câncer.5 Quanto à etnia, foi relatado, 
em estudo Norte Americano, como mais incidente em negros, com taxas de 76,1 por 
100.000, em comparação a brancos 69,7 por 100.000.6 Em relação à patogênese, o 
câncer de pulmão é dividido em Carcinoma Pulmonar de Pequenas Células, 
responsável por 15% dos casos, e o Câncer de Pulmão de Células Não Pequenas, que 
representam 85% dos casos. Neste caso, os principais subtipos histológicos o 
adenocarcinoma e o carcinoma espinocelular, com taxa de sobrevida de até 5 anos para 
tumores localizados, e de até 1 ano para tumores metastáticos.7 Entre os subtipos 
relatados, o adenocarcinoma é mais comum entre pacientes não-fumantes e mulheres 
8, enquanto o espinocelular predomina em homens fumantes.9 Quanto aos fatores 
causais, a doença é diretamente relacionada ao tabagismo, mas outros fatores são 
predisponentes, como a poluição do ar, dieta inadequada, consumo de álcool e 
mutações e polimorfismo de nucleotídeo único.10 Fatores como exposição ao radônio, 
queima de carvão em ambientes fechados e susceptibilidade genética também estão 
relacionados.11 No que concerne ao rastreio dos casos, ainda não se sabe qual a 
população de risco ideal para sua realização, assim como o intervalo entre as triagens, 
e métodos que auxiliem o diagnóstico entre tumor maligno e benigno.12 No entanto, a 
Força-Tarefa de Serviços Preventivos dos EUA recomenda que a estratégia de rastreio 
seja realizada por meio de Tomografia Computadorizada de Baixa Dosagem (TCBD) 
em pessoas com histórico de 30 anos de tabagismo, que tenham idade entre 55 e 80 
anos e atualmente fumam ou que pararam de fumar nos últimos 15 anos.13 Diante do 
exposto, é fundamental a compreensão epidemiológica de como o câncer de pulmão e 
de brônquios se comporta, considerando-se a sua distribuição geográfica e das taxas 
ao longo do tempo, de forma que exista um embasamento para desenvolver estratégias 
e planejamentos aos grupos mais susceptíveis. Nesse contexto, o objetivo do presente 
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estudo é analisar a tendência temporal da mortalidade pelos cânceres de brônquios e 
pulmões no Brasil e regiões geográficas no período de 2001-2015 e calcular a projeção 
de mortalidade para o período 2016-2030. 
 
Metodologia 

 
4 
JPEstudo ecológico de série temporal, baseado em dados secundários registrados no 
Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) do Departamento de Informática do 
Sistema Único de Saúde (DATASUS) brasileiro. Foram analisados os óbitos 
decorrentes da neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões (C34) categorizadas a 
partir da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados 
à Saúde - 10ª Revisão (CID-10), ocorridos no Brasil no período de 2001 a 2015. Tais 
dados foram projetados até o ano de 2030 e analisados de acordo com o sexo e faixa 
etária para Brasil e as regiões. Apesar do Sistema de Informação sobre Mortalidade 
(SIM) no Brasil ter obtido um ganho significativo de qualidade nos últimos anos, a 
utilização de dados secundários sobre mortalidade está sujeita a sub-registro. Assim, 
para correção do sub-registro de óbitos por neoplasia maligna dos brônquios e dos 
pulmões, foi utilizada uma sequência de procedimentos para criação de um fator de 
correção, a partir de informações da Redistribuição por Capítulos dos Óbitos corrigidos 
pela Pesquisa de Busca Ativa14, iniciativa realizada pelo Ministério da Saúde, com 
dados disponibilizados no sítio do DATASUS. O fator de correção foi calculado para 
cada faixa etária15, período, região e sexo, a partir da diferença em percentual entre a 
quantidade de óbitos notificados ao SIM e a de óbitos redistribuídos, baseado no 
Capítulo II (Neoplasias) do CID-10. Tal diferença foi expressa em valores decimais com 
o valor 1 correspondendo a uma mudança de 100%, de acordo com a fórmula proposta 
por Santos e Souza (2018). Essa diferença obtida foi somada ao valor 1 para cálculo do 
fator de correção, visto que o número 1 representa o fator neutro em uma multiplicação 
Esse fator foi multiplicado ao número de óbitos por câncer de brônquios e pulmões, de 
modo que foi pressuposto que o fator de correção para o Capítulo II poderia ser aplicável 
ao Câncer dos brônquios e dos pulmões. Com a informação do número reajustado de 
mortes, foram calculadas as taxas de mortalidade padronizadas, ajustadas de acordo 
com a população mundial por 100.000 habitantes. Os dados de população por região, 
por sexo e por idade foram obtidos das informações dos Censos demográficos e das 
projeções intercensitárias, no sítio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Foram calculadas as projeções de mortalidade até o ano de 2030 por 
quinquênio, para os períodos de 2016-2020, 2021-2025 e 2026-2030. As predições 
foram feitas para cada período utilizando o modelo idade-período-coorte do programa 
Nordpred (Cancer Registry of Norway, Oslo, Norway), inscrito no programa estatístico 
R. Os dados foram compilados em blocos de 05 anos e o grupo de idade limite 
considerado para a análise foi o primeiro com mais de 10 casos para o período 
combinado. Os resultados das predições estão apresentados para o total de óbitos 
observados e esperados para cada período para o Brasil e as 05 regiões brasileiras. 
Para cada período, foram calculadas as taxas de mortalidade ajustadas com base na 
população padrão mundial para comparações globais, expressas por 100.000 
habitantes por ano (ASW∕100.000 hab).16 Após a realização das projeções, foi 
analisada a tendência temporal da mortalidade por câncer dos brônquios e dos pulmões 
no Brasil e regiões brasileiras para os períodos observados (2001 – 2015). Para analisar 
as tendências, foi realizada a análise de regressão Joinpoint, utilizando o software 
Joinpoint Regression Program (National Cancer Institute, Bethesda, Maryland, USA), 
Versão 4.4.0., de janeiro de 2017. O objetivo da análise é identificar a ocorrência de 
possíveis joinpoints (pontos nos quais há uma mudança significativa na tendência). O 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 267 

 

método aplicado identificou joinpoints baseado no modelo com no máximo 3 pontos de 
mudança. O modelo final selecionado foi o modelo mais ajustado, com o Anual 
Percentage Change (APC) baseado na tendência de cada segmento, estimando se 
esses valores são estatisticamente significativos a um nível de 0,05. Os testes de 
significância utilizados baseiam-se no método de permutação de Monte Carlo e no 
cálculo da variação percentual anual da razão, utilizando o logaritmo da razão.17 Na 
descrição das tendências, os termos “aumento significativo” ou “redução significativa” 
significa que o declive da tendência é estatisticamente significativa (p<0,05). Foram 
calculadas também as mudanças anuais no número de óbitos no último período 
projetado (2026-2030) comparado ao último período observado (2011–2015), de modo 
que seja avaliada se a proporção desta mudança decorreu de modificação no risco de 
morrer por câncer de brônquios e pulmões, ou devido às mudanças demográficas 
(tamanho ou estrutura da população). Esses dois componentes podem ser diferentes 
de zero e apresentar uma direção positiva ou negativa. 
 
Resultados e Discussões 

 
No período de 2001 a 2015, ocorreram 351.815 óbitos por neoplasia maligna do câncer 
de brônquios e pulmões no Brasil, com 36,33% dos óbitos afetando o sexo feminino e 
63,67% o sexo masculino. A taxa de mortalidade padronizada à população mundial para 
as mulheres no Brasil variou de 7,28 óbitos/100.000 habitantes, no ano 2001, a 9,30 
óbitos/ 100.000 habitantes, no ano de 2015. Para os homens, essa taxa variou de 19,70 
óbitos/ 100.000 habitantes, no ano de 2001, a 16,63 óbitos/ 100.000 habitantes, no ano 
de 2015. As taxas de mortalidade mais elevadas que a média brasileira foram 
registradas para as Regiões Sul e Sudeste para o sexo masculino. Para o sexo feminino, 
Norte e Sul (Figura 01). Quanto à razão de mortes entre os sexos para o período de 
2001 a 2015, houve uma média de 1:1,7 (mulheres/homens). Na análise da série 
histórica das taxas de mortalidade para o sexo masculino, houve uma tendência geral à 
redução da mortalidade para o Brasil, com a ocorrência de dois Joinpoints, um no ano 
de 2005, ano que separa um aumento no primeiro período (APC1= 1,9% IC95% 0,3-
3,60) de uma redução no segundo período (APC2= -5,8% IC95% -10,6;-0,9), com um 
segundo joinpoint no ano de 2008, ainda com redução, porém, menos acentuada 
(APC3= -0,9% IC95% -1,6;-0,2). Tal padrão foi semelhante às regiões Sudeste e Sul. 
No entanto, a região Nordeste mostrou tendência a aumento, seguida de um período de 
redução e um novo aumento; enquanto as regiões Norte e Centro-Oeste apresentaram 
estabilidade. A análise das tendências na população feminina revelou aumento da taxa 
para o Brasil com a ocorrência de dois joinpoints, nos anos de 2005 e 2008, separando 
um período de aumento, seguido por um período de estabilidade e posterior aumento 
(APC1= 5,1% IC95% 3,6-6,7; 2005-2007: APC2 = -2,8% IC95% -7,3-1,9; 2008: APC3= 
1,9% IC95% 1,2-2,5). O padrão foi semelhante às regiões Nordeste e Sudeste. A região 
Norte foi a única que mostrou redução para mulheres , ao passo que os dados do 
Centro-Oeste revelaram estabilidade, ambos sem joinpoint (Tabela 01). As Tabelas 2 e 
3 apresentam o número de óbitos e as taxas de mortalidade padronizadas para os 
períodos observados e projetados, para o sexo feminino e masculino, respectivamente. 
Analisando os dados para o Brasil no quinquênio 2026-2030, foi projetada a ocorrência 
de 99.377 óbitos femininos por câncer de pulmão, enquanto para o sexo masculino esse 
número foi de 105.696 óbitos. As taxas de mortalidade para o sexo feminino 
apresentarão aumentos no futuro, com destaque para as taxas das Regiões Nordeste, 
Centro-oeste e Sul. Para o sexo masculino, ocorrerão reduções principalmente nas 
regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Nas Figura 2 e 3 são apresentadas as taxas 
de mortalidade por câncer de pulmão, nos períodos observados e projetados, de acordo 
com a influência dos riscos e da estrutura populacional do Brasil e regiões. Para o Brasil, 
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observou-se um percentual de mudança de 83,9% para as taxas de mortalidade no sexo 
feminino (figura 2), explicado pela mudança na estrutura demográfica brasileira (64,7%), 
com menor percentual relacionado à mudança no risco de morrer pela doença (19,2%). 
Destacam-se, ainda, as regiões Centro-Oeste e Nordeste, para as quais haverá 
aumento da taxa de mortalidade do período projetado em comparação ao observado, 
com um percentual de mudança elevado e as influências positivas das estruturas 
demográficas sobrepondo o risco de morrer pela doença, para explicar o aumento no 
número de óbitos no futuro. No sexo masculino (figura 3), o percentual de mudança no 
quantitativo de óbitos foi de 29,5%, justificado principalmente pela alteração da estrutura 
demográfica brasileira (71,0%), acompanhada de redução do risco de morrer pela 
doença (-41,5%). No mundo, o câncer de brônquios e pulmões figura como um dos 
tumores que mais causam danos à população, tendo em vista ser aquele com maior 
mortalidade19-21. Dados revelam que cerca de 1,8 milhão de pessoas são 
diagnosticadas anualmente pela doença, com 1,6 milhões de mortes anuais, e uma 
sobrevida para o período de 5 anos estimada de 4 a 17%.21,22. As taxas entre homens 
variaram entre 19,72 (para o período de 2001 a 2005) a 12,62 (no período de 2026 a 
2030), denotando redução das taxas, ao passo que, para mulheres, a variação foi de 
7,62 (de 2001 a 2005) até 9,61 (de 2026 a 2030), com elevação das taxas ao longo do 
período estudado. O resultado encontrado neste estudo é compatível ao que é relatado 
pela literatura. Estudo realizado no período de 1996 a 2011, com dados também 
nacionais para avaliação das tendências de mortalidade por câncer de pulmão, o qual 
avaliou a faixa etária de 30 a 69 anos, identificou tendência de redução entre homens e 
incremento em mulheres, a despeito das maiores taxas entre os homens. Tal estudo 
trouxe, para o ano de 1996, taxas nacionais de mortalidade 22,7 mortes por 100.000 
habitantes para homens e 7,6 para mulheres, cujos valores evoluíram para 18 em 
homens e 10,9 em mulheres no ano 2011.23 Além de dados nacionais, a literatura é 
ampla no que tange a estudos relacionados ao câncer de pulmão. Dados mundiais 
revelam, para homens, maiores incidências para Europa central e oriental, assim como 
no leste Asiático, com menores incidências no centro e oeste africanos. As mulheres, 
em contrapartida, normalmente possuem menores taxas de incidência. No contexto 
mundial, os países com maiores taxas de incidência são Turquia (90,1 casos novos por 
100.000 habitantes) entre homens, e EUA (38,1) entre mulheres.24 Quanto aos dados 
de mortalidade, estudo com estimativas mundiais acerca das taxas de mortalidade para 
o ano de 2012 mostrou que, entre homens, foi encontrada uma taxa de 47,6 mortes para 
cada 100.000 habitantes para as Europas Central e Oriental, e de 44,8 para a Ásia 
Oriental. Entre mulheres, as taxas encontradas foram de 23,5 na América do Norte e 
19,1 no norte da Europa. No continente europeu, diversos estudos foram realizados 
para estudo do câncer de pulmão. Um destes comparou as taxas de mortalidade entre 
homens, e identificou tendência à redução de uma taxa de 53 mortes por 100.000 
habitantes, no final dos anos 1980, a uma taxa de 41,1 entre 2005 e 200926, resultado 
semelhante a outros estudos, que também apontaram declínio das taxas.27-29 Quanto 
às mulheres, a literatura traz elevação das taxas ao longo dos últimos anos.27,29,30 
Tal elevação ocorreu na Espanha principalmente após 199728, como também em 
projeções realizadas na França.31 É importante salientar que o presente estudo revelou 
um maior quantitativo de mortes entre homens, em que pese a redução ao longo do 
período em estudo. Tal resultado foi encontrado na maioria dos estudos, tais como foi 
avaliado na Espanha e Suécia.29,35 No que concerne às causas associadas ao câncer 
de pulmão, a maioria dos estudos relaciona o tabagismo como principal fator de 
risco.20,27,28. Atualmente, o número de mortes estimadas causadas pelo tabagismo é 
de 1 a cada 10 adultos (5 milhões de mortes ao ano), o que o coloca como segunda 
principal causa de mortalidade no mundo.19 No Brasil, as maiores taxas foram 
encontradas no Sul do país, nesta região há a maior produção de cigarro do país, 
particularmente o Rio Grande do Sul, que é responsável por 50% da produção nacional 
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de tabaco. Tal fato pode estar associado a aspectos políticos e culturais que levam a 
maior consumo do cigarro na região, o que é confirmado pelos dados do IBGE e do 
INCA, que apontam maior prevalência de fumantes na região Sul.36 Nessa perspectiva, 
o benefício do abandono ao hábito de fumar, é trazido pela literatura por meio da 
avaliação dos anos perdidos de vida, de modo que é possível ampliar em cerca de 20 
anos a expectativa de vida, além de evitar cerca de 8 milhões de mortes prematuras 
atribuíveis ao cigarro, apenas nos EUA, por meio do controle ao tabagismo.40 Nesse 
sentido, o planejamento e o cuidado relacionado a diagnóstico e tratamento do câncer 
de pulmão devem ser embasados em medidas preventivas relacionadas à sua 
prevenção, principalmente no que concerne ao controle do consumo de tabaco.24,31 
Quanto aos casos da doença que ocorrem em não fumantes, o maior quantitativo é 
registrado em mulheres. Para estas, as causas mais comuns são o consumo passivo 
ou indireto do tabaco (no ambiente)36,41, ao passo que a exposição a agentes 
ocupacionais carcinogênicos ambientais é mais comum para homens.37 É possível 
também a associação a fatores hormonais, assim como a componentes hereditários, 
infecções ou doenças respiratórias, além da poluição do ar, da exposição à radiação 
ionizante, com destaque para o radônio10,19,41, o arsênico, asbestos, o estilo de vida, 
com hábitos não saudáveis10, 19,34, além de haver reportada a infecção por HIV e 
vírus Epstein-barr.10 Contrapondo os pontos elucidados aos resultados deste estudo, é 
possível ainda mencionar que as melhorias ocorridas no tratamento do câncer de 
pulmão ao longo do período estudado, principalmente relacionadas à evolução 
diagnósticas e de tratamento, implicam diretamente a redução da mortalidade devido à 
detecção em fases mais precoces da doença. Este fato pode ter influenciado a redução 
das taxas em homens e amenizado a elevação ocorrida entre mulheres. Quanto às 
projeções encontradas para o Brasil, que refletem crescimento na proporção de mortes 
por câncer de pulmão no futuro entre mulheres, é relevante que existam medidas de 
controle, as quais estão relacionadas principalmente ao combate ao 
tabagismo19,22,24,34,37, assim como à conservação do meio ambiente, a melhorias 
em hábitos de vida24,34, à vacinação, e à detecção precoce.24 Quanto às limitações 
deste estudo, pode-se citar a utilização de dados secundários, passíveis a 
subnotificações. Assim, é possível que existam discrepâncias nas taxas de câncer de 
pulmão associadas às diferenças nos registros e qualidade dos dados.42 Além disso, 
outra limitação está relacionada à consideração de que o fator de correção para o câncer 
de pulmão é semelhante ao das neoplasias em geral. Tal fato, entretanto, foi minimizado 
tendo em vista ter sido realizada correção separada por gênero e por faixas etárias para 
todas as regiões e períodos. 
 
Conclusão 

 
Em conclusão, o estudo realizado permitiu a identificação das regiões mais críticas para 
ocorrência do Câncer de Pulmão nos próximos anos, com destaque para a região Sul, 
na qual são identificadas as maiores taxas do Brasil. Ademais, é válido ressaltar a 
elevação das taxas entre mulheres, resultado condizente com a literatura mundial, e que 
implica a necessidade de medidas preventivas e de políticas públicas voltadas para o 
controle do tabagismo, que constitui o principal fator de risco para este tipo de câncer. 
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TÍTULO: TENDÊNCIAS E PROJEÇÕES DA MORTALIDADE PELA NEOPLASIA 

MALIGNA DE OVÁRIOS NO BRASIL ATÉ 2030. 

Resumo 

Objetivos: Analisar a tendência temporal da mortalidade por câncer de ovários no Brasil 
e regiões, no período de 2001-2015 e calcular as projeções de mortalidade para o 
período 2016-2030. Métodos: Estudo ecológico de série temporal, baseado em dados 
secundários do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) do Departamento de 
Informática do Sistema Único de Saúde. Foram analisados os óbitos, decorrentes da 
neoplasia, ocorridos no Brasil no período de 2001 a 2015 de acordo com a faixa etária 
e as regiões brasileiras. Foi analisada a tendência temporal da mortalidade pelo câncer 
no Brasil e regiões brasileiras, e calculadas as projeções de mortalidade até o ano de 
2030 por quinquênio. Resultados: Observou-se que as taxas de mortalidade mais 
elevadas que a média brasileira foram registradas, no ano de 2015, para as Regiões 
Sudeste, Centro Oeste e Sul, destacando-se a taxa de mortalidade na Região Norte que 
ficou abaixo da média nacional. Em relação à projeção para o Brasil no quinquênio 2026-
2030, estima-se a ocorrência de 26.028 óbitos pelo câncer, as taxas de mortalidade 
apresentarão reduções nas Regiões Sul e Sudeste e aumento nas Regiões Norte e 
Centro-Oeste até 2030. Conclusão: As taxas de mortalidades por câncer de ovários no 
Brasil, até o ano de 2030, poderão ser explicadas baseando-se na redução dos riscos 
para a doença, fazendo com que haja uma tendência de redução da mortalidade, apesar 
de permanecer distribuída desigualmente no país. 
 
Palavras-chave: CÂNCER; OVÁRIO; BRASIL; REGIÕES; TENDÊNCIA; 

MORTALIDADE. 

TITLE: TRENDS AND PROJECTIONS OF MORTALITY BY MALIGNA NEOPLASIA OF 

OVARIES IN BRAZIL BY 2030. 

Abstract 

Objectives: To analyze the temporal trend of ovarian cancer mortality in Brazil and 
regions in the period 2001-2015 and to calculate mortality projections for the period 
2016-2030. Methods: A time series ecological study based on secondary data from the 
Mortality Information System (SIM) of the Department of Informatics of the Unified Health 
System. We analyzed the deaths resulting from the neoplasia, which occurred in Brazil 
from 2001 to 2015. according to the age group and the Brazilian regions. The temporal 
trend of cancer mortality in Brazil and Brazilian regions was analyzed, and mortality 
projections up to the year 2030 per five-year period were calculated. Results: It was 
observed that the mortality rates higher than the Brazilian average were registered, in 
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2015, for the Southeast, Midwest and South Regions, highlighting the mortality rate in 
the North Region that was below the national average. . Regarding the projection for 
Brazil in the period 2026-2030, it is estimated that 26,028 deaths from cancer occur, 
mortality rates will show reductions in the South and Southeast Regions and increase in 
the North and Midwest by 2030. Conclusion: As Ovarian cancer mortality rates in Brazil 
by the year 2030 can be explained based on reduced risk for the disease, leading to a 
tendency to reduce mortality, although it remains unevenly distributed in the country. 
 
Keywords: CANCER; OVARY; BRAZIL; REGIONS; TREND; MORTALITY. 

Introdução 

O câncer de ovário é uma das neoplasias mais agressivas e letais quando comparada 
aos outros tipos que acometem os orgãos reprodutores femininos. Ocupa a sétima 
posição no ranking mundial de cânceres mais comuns que acometem as mulheres, 
representando 3,6% dos tumores femininos.1 Em 2012, foram estimados 239 mil novos 
casos de câncer de ovário em todo o mundo, com taxa de incidência de 6,1 por 100 mil 
mulheres. No mesmo período, ocorreram 152 mil óbitos por consequência do câncer de 
ovário, representando 4,3% das mortes em mulheres, tornando-se a oitava causa de 
morte por câncer na população feminina.2 As taxas de incidências e mortalidades mais 
elevadas ocorrem na Europa (9,9/100 mil e 5,3/100 mil, respectivamente).3 Essas taxas 
apresentam-se maiores em países desenvolvidos (9,1/100 mil e 5,0/100 mil), enquanto 
que nos países subdesenvolvidos as taxas foram bem menores (4,9/100 mil e 3,1/100 
mil).1 Há uma estimativa para o Brasil de 6.150 casos novos de câncer do ovário, para 
cada ano do biênio 2018-2019, com um risco estimado de 5,79 casos a cada 100 mil 
mulheres. O câncer do ovário é o sétimo mais incidente nas Regiões Centro-Oeste 
(5,83/100 mil), Nordeste (5,04/100 mil) e Norte (2,96/100 mil). Nas demais Regiões, Sul 
(7,12/100 mil) e Sudeste (6,40/100 mil), ocupa a oitava posição.2 O câncer de ovário é 
classificado em dois grupos: carcinomas do tipo I, os quais se desenvolvem de forma 
lenta e sequencial a partir de uma lesão precursora, ou até mesmo a partir de um tumor 
com baixo potencial de malignidade; e os carcinomas do tipo II, que são os tumores que 
se originam na superfície epitelial do ovário, sem presença de lesões anteriores e com 
desenvolvimento rápido.4 Para todos os tipos de câncer de ovário, a taxa de sobrevida 
relativa em 5 anos é de 45%. As mulheres diagnosticadas com menos 65 anos têm um 
prognóstico melhor do que as mulheres mais velhas. Se o câncer de ovário for 
diagnosticado, e tratado, antes de se disseminar a taxa de sobrevida relativa em 5 anos 
é de 92%. No entanto, apenas 15% dos casos de câncer de ovário são diagnosticados 
neste estágio inicial,5 e 70% são diagnosticados quando a doença já está avançada e 
ultrapassou os limites da pelve. A taxa de sobrevida, em 5 anos, neste último grupo, é 
de aproximadamente 25%. Comprovadamente, o decréscimo na mortalidade somente 
será obtido com a identificação da doença em estádios iniciais.6 Em geral, os principais 
fatores de risco do câncer de ovário incluem envelhecimento, histórico familiar (em 
primeiro grau de neoplasia ovárica ou mamária), infertilidade, terapia hormonal e outros. 
As mutações no gene BRCA estão significativamente associadas com as formas 
hereditárias do cancer de ovário.7 Mulheres portadoras da mutação genética BRCA1 
possuem um risco aumentado de 15-45% de desenvolverem cancer do ovário, bem 
como as que possuem a mutação no gene BRCA2 possuem um risco acrescido de 10-
20%. Essas mulheres tendem a desenvolver o câncer do ovário cerca de dez anos mais 
cedo, entre os 40 e 50 anos, quando comparadas as mulheres que não possuem câncer 
hereditário.8 Outros fatores de risco associados ao câncer de ovário são: endometriose, 
menarca precoce e menopausa tardia. No entanto, observa-se que os riscos são 
reduzidos entre mulheres que fizeram histerectomia simples ou laqueadura. Entretanto, 
deve-se refletir acerca da possível remoção dos ovários durante qualquer um desses 
procedimentos. O uso de contraceptivos orais também esta relacionado a reduções 
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substanciais no risco de desenvolver câncer de ovário, particularmente quando o uso é 
em longo prazo. Enquanto que, o uso de hormônios na menopausa está associado ao 
aumento no risco de desenvolver o câncer.9 A avaliação genética é o padrão-ouro no 
rastreamento do câncer de ovário, no entanto o seu alto custo, complexidade e a baixa 
disponibilidade tornam-o pouco utilizado. Desse modo, são considerados critérios para 
definição da população de risco: dois ou mais familiares com câncer de ovário e/ou m 
 
Metodologia 

 
Estudo ecológico de série temporal, baseado em dados secundários registrados no 
Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) do Departamento de Informática do 
Sistema Único de Saúde (sistema de saúde brasileiro). Foram analisados os óbitos 
decorrentes da neoplasia maligna de Ovário (C56) categorizadas a partir da 
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde 
- 10ª Revisão (CID-10), ocorridos no Brasil no período de 2001 a 2015 e analisados de 
acordo com a faixa etária e as regiões brasileiras. Apesar de nos últimos anos, 
reconhecer-se que o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) no Brasil obteve 
um ganho significativo de qualidade, a utilização de dados secundários sobre 
mortalidade está sujeito a sub-registro. Para correção do sub-registro de óbitos por 
neoplasia maligna de Ovário, foram utilizadas informações da Redistribuição por 
Capítulos dos Óbitos corrigidos pela Pesquisa de Busca Ativa11, iniciativa realizada pelo 
Ministério da Saúde, com dados disponibilizados no sítio do Departamento de 
Informática do Sistema Único de Saúde. Foi calculado o fator de correção para cada 
faixa etária12, período e região, a partir da diferença em percentual entre a quantidade 
de óbitos notificados ao SIM e a de óbitos redistribuídos, baseado no Capítulo II 
(Neoplasias) do CID-10. Tal diferença foi expressa em valores decimais com o valor 1 
correspondendo a uma mudança de 100%, por exemplo, existindo a possibilidade de 
valores maiores, visto que, em algumas localidades, o valor redistribuído representou 
valores acima daqueles registrados no SIM. Além disso, casos em que o valor 
redistribuído foi inferior aos registrados ao SIM, apresentaram uma diferença negativa. 
D= (NR-NS)/NS Na qual: D = diferença entre óbitos redistribuídos e óbitos registrados 
ao SIM por Neoplasias em relação ao número de óbitos registrados ao SIM por 
Neoplasias; NR = número de óbitos redistribuídos por Neoplasias; NS = número de 
óbitos registrados ao SIM por Neoplasias. Essa diferença obtida foi somada ao valor 1 
para calcular o fator de correção, visto que o número 1 representa o fator neutro em 
uma multiplicação, de acordo com a fórmula a seguir: F= 1 + D Em que: F = fator de 
correção do capítulo II (Neoplasias); D = diferença entre óbitos redistribuídos e óbitos 
registrados ao SIM por Neoplasias, em relação ao número de óbitos registrados ao SIM 
por Neoplasias. Esse fator foi multiplicado ao número de óbitos por câncer. Assim, foi 
pressuposto que o fator de correção para o Capítulo II poderia ser aplicável ao Câncer 
de ovário. A fórmula usada para este cálculo está descrita a seguir: OC= F x NOS OC 
= número de óbitos por neoplasia maligna de Ovário corrigidos; NOS = número de óbitos 
registrados ao SIM por neoplasia maligna de ovário; F = fator de correção do capítulo II 
(Neoplasias). Com a informação do número reajustado de mortes, foram calculadas as 
taxas de mortalidade padronizadas, ajustadas de acordo com a população mundial por 
100.000 habitantes. Os dados de população por região e por idade foram obtidos das 
informações dos Censos demográficos e das projeções intercensitárias, no sítio do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Foi analisada a tendência temporal da 
mortalidade por câncer de ovário no Brasil e regiões brasileiras, e calculadas as 
projeções de mortalidade até o ano de 2030 por quinquênio, para os períodos de 2016-
2020, 2021-2025 e 2026-2030. Para analisar as tendências de mortalidade, foi realizada 
a análise de regressão Joinpoint, utilizando o software Joinpoint Regression Program 
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(National Cancer Institute, Bethesda, Maryland, USA), Versão 4.4.0., de janeiro de 2017. 
O objetivo da análise é identificar a ocorrência de possíveis joinpoints, ponto no qual 
uma mudança significativa na tendência tenha ocorrido. O método aplicado identificou 
joinpoints baseado no modelo com no máximo 3 pontos de mudança. O modelo final 
selecionado foi o modelo mais ajustado, com o Anual Percentage Change (APC) 
baseado na tendência de cada segmento, estimando se esses valores são 
estatisticamente significativos a um nível de 0,05. Os testes de significância utilizados 
baseiam-se no método de permutação de Monte Carlo e no cálculo da variação 
percentual anual da razão, utilizando o logaritmo da razão.13 Na descrição das 
tendências, os termos “aumento significativo” ou “redução significativa” significa que o 
declive da tendência é estatisticamente significativa (p<0,05). As predições foram feitas 
para cada período utilizando o modelo idade-período-coorte do programa Nordpred 
(Cancer Registry ofNorway, Oslo, Norway), inscrito no programa estatístico R. Os dados 
foram compilados em blocos de 05 anos e o grupo de idade limite considerado para a 
análise foi o primeiro com mais de 10 casos para o período combinado. Os resultados 
das predições estão apresentados para o total de óbitos observados e esperados para 
cada período para o Brasil e as 05 regiões brasileiras. Para cada período, foram 
calculadas as taxas de mortalidade ajustadas com base na população padrão mundial 
para comparações globais, expressas por 100.000 habitantes por ano (ASW ∕100.000 
hab).14 Foram calculadas as mudanças anuais no número de óbitos no último período 
projetado (2026-2030) comparado ao último período observado (2011–2015), onde a 
proporção desta mudança ocorrida em termos da mudança nos riscos ou das mudanças 
demográficas (tamanho ou estrutura da população). Esses dois componentes podem 
ser diferentes de zero e apresentar uma direção positiva ou negativa. O cálculo pode 
ser expresso como segue15: Δtot = Δrisk + Δ pop= (Nfff – Noff) + (Noff – Nooo) onde 
Δtot é a mudança total, Δrisk é a mudança em função do risco, Δ pop é a mudança em 
função da população, Nooo é o número de casos observados, Nfff é o número de casos 
projetados, e Noff é o número de casos esperados quando as taxas de mortalidade 
aumentam durante o período observado. 
 

Resultados e Discussões 

 
No período de 2001 a 2015, ocorreram 47.402 óbitos por neoplasia maligna de ovário 
no Brasil. A taxa de mortalidade padronizada à população mundial para as mulheres no 
Brasil variou de 3,8 óbitos/ 100.000 habitantes, no ano 2001, a 3,5 óbitos/ 100.000 
habitantes, no ano de 2015. As taxas de mortalidade mais elevadas que a média 
brasileira foram registradas para as Regiões Sudeste, Centro Oeste e Sul. Destaca-se 
a taxa de mortalidade na Região Norte que ficou abaixo da média nacional (Figura 01). 
Na análise da série histórica das taxas de mortalidade por câncer de ovário, o Brasil e 
a região Sudeste apresentaram a ocorrência do Joinpoint nos períodos: no ano de 2004, 
apresentou uma tendência de aumento significativa da mortalidade para Brasil (APC1= 
5,5% IC95% 1,9; 9,1) e Sudeste (APC1= 5,6% IC95% -0,4; 12,0), e em 2007, uma 
reduçao na mortalidade tanto no Brasil (APC2= -4,4% IC95% -10,7;2,3) quanto no 
Sudeste (APC2= -5,8 % IC95% -16,3; 6,0), em seguida apresentando uma estabilidade, 
Brasil (APC3=-0,4% IC95%-1,1;0,3) e Sudeste (APC3=-0,9% IC95%-2,2;0,4). A região 
Sul apresentou uma redução significativa, as regiões Centro Oeste e Nordeste 
registraram estabilidade da mortalidade (Tabela 01). A Tabela 2 apresenta o número de 
óbitos e as taxas de mortalidade padronizadas para os períodos observados e 
projetados, para o câncer de ovário no Brasil e regiões. Analisando os dados para o 
Brasil no quinquênio 2026-2030, foi projetada a ocorrência de 26.028 óbitos por câncer 
ovário. As taxas de mortalidade apresentarão, futuramente, reduções nas Regiões Sul 
e Sudeste, tendo uma redução acentuada ao longo do período, no entanto, as Regiões 
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Norte e Centro oeste apresentarão uma elevação das taxas até 2030. Na Figura 2 são 
apresentadas as taxas de mortalidade por câncer de ovário, nos períodos observados 
e projetados, de acordo com a influência dos riscos e da estrutura populacional das 
regiões brasileiras. Observou-se, em relação ao Brasil um percentual de mudança para 
as taxas de mortalidade de 45,0%, para a região norte, esse percentual sobe para 
90,3%, explicado pela mudança na estrutura demográfica brasileira (75,2%) com 
aumento do risco de morrer pela doença (15,1%), e na região Centro Oeste, o 
percentual de mudança foi de 101,7% devido a alteração da estrutura demográfica 
brasileira (79,4%), com maior do risco de morrer pela doença (22,3%). 
 

Conclusão 

 
As taxas de mortalidades por câncer de ovários no Brasil, até o ano de 2030, poderão 
ser explicadas baseando-se na redução dos riscos para a doença, fazendo com que 
haja uma tendência de redução da mortalidade, no entanto, está destribuída 
desigualmente no país, visto que as regiões Norte e Centro-Oeste apresentarão as 
maiores taxas. 
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TÍTULO: Capacidade funcional de indivíduos com doenças cardiovasculares segundo 

os questionários de Perfil de Atividade Humana (PAH) e Índice de Status de Atividade 

Duke (DASI). 

Resumo 

Objetivo: Avaliar a capacidade funcional de indivíduos com doenças cardiovasculares 
(doença arterial coronariana, síndrome coronariana aguda (pós-infarto agudo do 
miocárdio), angina estável, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial sistêmica, doença 
arterial periférica e insuficiência venosa crônica) segundo os questionários, Perfil de 
Atividade Humana (PAH) e Índice de Status de Atividade Duke (DASI). Metodologia: 
Estudo transversal, desenvolvido no Laboratório de Motricidade e Fisiologia Humana da 
FACISA/UFRN, composto por indivíduos de ambos os gêneros, com diagnóstico clínico 
de doença cardiovascular de forma isolada ou combinada. Os dados foram descritos 
por meio de análise descritiva utilizando-se média, desvio padrão e frequências 
absolutas e relativas. Resultados: Participaram 42 indivíduos, sendo 36 do sexo 
feminino (85,71%) e 6 sexo masculino (14,28%), com idade média de 57 anos (±10,79). 
Com relação ao questionário DASI os indivíduos avaliados apresentaram uma média de 
36,49 pontos (±10,50), possuindo uma boa funcionalidade. Já de acordo com o 
questionário PAH 30,95% dos avaliados mostravam-se debilitados, 64,29% deles 
moderadamente ativos e apenas 4,76% eram ativos. Conclusão: A amostra estudada 
apresentou apenas 4,76% de indivíduos ativos, o que detona necessidade de 
implementação de prática de atividade física regular. 
 
Palavras-chave: Doenças Cardiovasculares; Funcionalidade; Fisioterapia. 

TITLE: Functional capacity of individuals with cardiovascular disease according to the 

Human Activity Profile (PAH) and Duke Activity Status Index (DASI) questionnaires. 

Abstract 

Aim: To evaluate the functional capacity of cardiovascular disorders (acute coronary 
syndrome, angina, heart failure, systemic blood pressure, peripheral arterial syndrome 
and coronary arterial hypertension and venous insufficiency) according to the 
questionnaires, Human Activity Profile (HAP) and Duke Activity Status Index (DASI). 
Methods: Cross-sectional study, developed at the Laboratório de Morfologia e Fisiologia 
Humana of FACISA / UFRN, composed of individuals of both genders, with clinical 
diagnosis of cardiovascular disease in a combined or isolated forms. Descriptive analysis 
were used with standard error and absolute and relative frequencies. Results: 42 
individuals composed the sample, 36 females (85.71%) and 6 males (14.28%), with a 
age’ mean of 57 years (± 10.79). For the HAP questionnaire, the results were an average 
of 36.49 points (± 10.50) which represents good functionality. According to the DASI, 
30.95% of the sample was classificated as weak, 64.29% were moderately active and 
only 4.76% were active. Conclusion: The sample consisted of only 4.76% of the active 
individuals. There is an emergent necessity of regular physical activity implementation. 
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Introdução 

As alterações multidimensionais causadas pelas doenças cardiovasculares (DCV) 
podem provocar importantes limitações que afetam a capacidade funcional (CF) dos 
indivíduos (MYRRHA, 2013). Segundo Sánchez, Fernández e Ibáñez (2012), as DVC 
estão relacionadas com o declínio da CF e podem ocasionar efeitos negativos para a 
realização das atividades de vida diária (AVDs), a exemplo das atividades de 
autocuidados. Além disso, a presença de fatores de risco cardiovasculares também 
pode interferir na CF dos indivíduos, como foi observado por Santos et al. (2013), cujo 
estudo revelou haver uma relação entre a redução da CF e a presença concomitante de 
hipertensão arterial sistêmica e excesso de gordura corporal em idosos longevos. A 
capacidade funcional é considerada um preditor de mortalidade para indivíduos 
saudáveis e pacientes com DVC (GOMES et al., 2016; BRANCO et al., 2016). Sendo 
assim, considerando os impactos negativos das DVC na funcionalidade, a avaliação da 
CF de indivíduos acometidos por essas doenças torna-se essencial para investigar o 
grau de limitação imposto à realização de uma determinada atividade, bem como o 
impacto da doença na vida do indivíduo, além de fornecer também informações sobre o 
diagnóstico e prognóstico que podem auxiliar na reabilitação do paciente (MYRRHA, 
2013; ANDRADE, 2015). Existem diferentes formas de se avaliar a CF em pessoas com 
DCV, dentre elas pode-se citar o Teste Cardiopulmonar de Exercício (TCPE), que 
consiste em um método de avaliação no qual o indivíduo é submetido a um exercício de 
intensidade cada vez maior até atingir a exaustão ou até surgirem sintomas e/ou sinais 
limitantes, a fim de quantificar o consumo de oxigênio (VO2), a produção de gás 
carbônico (VCO2) e a ventilação minuto (VE), permitindo assim, uma investigação 
completa dos sistemas cardiovascular, respiratório, muscular e metabólico (HOSSRI et 
al., 2016; HERDY et al., 2016). No entanto, apesar de ser considerado o teste mais ideal 
para determinar a tolerância máxima ao exercício e identificar seus distúrbios limitantes, 
os testes podem ser inviáveis em algumas situações diante dos altos custos e dos 
equipamentos necessários para sua realização (PESSOA et al., 2012). Desse modo, os 
questionários destacam-se como formas alternativas de baixo custo e fácil aplicação 
para avaliar a CF em pessoas com DCV (HANSON; MCBURNEY; TAYLOR, 2017; 
PESSOA et al., 2012; MYRRHA, 2013). JUSTIFICATIVA As doenças cardiovasculares 
(DCV) correspondem às principais causas de mortes no Brasil e no mundo (MANSUR; 
FAVARATO, 2016; PIUVEZAM et al., 2015), sendo consideradas um importante 
problema para saúde pública mundial (SIQUEIRA; SIQUEIRA-FILHO; LAND, 2017). 
Estima-se que cerca de 23,3 milhões de pessoas morrerão em 2030 devido às DCV 
(JARDIM et al., 2014), as quais foram responsáveis por aproximadamente 31% do total 
de óbitos no mundo em 2015 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017). Dentre os 
fatores de risco cardiovasculares mais importantes que estão associados à mortalidade 
por DCV, podem ser citados o tabagismo, o sedentarismo, a dieta inadequada e 
consumo excessivo de álcool (JARDIM et al., 2014). Considerando a alta incidência de 
DCV e sua relação com o declínio da CF, a busca pelas melhores formas de avaliar 
sistematicamente o nível funcional desses indivíduos torna-se fundamental. Devido à 
complexidade de infraestrutura exigida pelo TCPE, à possibilidade de dispor de métodos 
de avaliação fáceis e reprodutíveis para a prática clínica pode proporcionar uma forma 
alternativa de avaliar o estado funcional destes pacientes de modo multidimensional. 
OBJETIVO Avaliar a capacidade funcional de indivíduos com doenças cardiovasculares 
(doença arterial coronariana, síndrome coronariana aguda (pós-infarto agudo do 
miocárdio), angina estável, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial sistêmica, doença 
arterial periférica e insuficiência venosa crônica) segundo os questionários, Perfil de 
Atividade Humana (PAH) e Índice de Status de Atividade Duke (DASI) 
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Metodologia 

 
Trata-se de um estudo observacional analítico transversal, desenvolvido no Laboratório 
de Motricidade e Fisiologia Humana da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi 
(FACISA)/Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no período compreendido 
entre agosto de 2018 a julho de 2019. População do estudo A amostra do estudo foi 
composta por indivíduos de ambos os gêneros, que apresentem o diagnóstico clínico 
de doença cardiovascular de forma isolada ou combinada. Foram incluídos na pesquisa: 
(1) participantes com idade entre 25 e 75 anos, (2) com diagnóstico clínico de doença 
arterial coronariana, síndrome coronariana aguda (pós-infarto agudo do miocárdio), 
angina estável, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial sistêmica, doença arterial 
periférica e insuficiência venosa crônica, (3) indivíduos com estabilidade hemodinâmica 
(pressão arterial sistólica ≥ 90 mmHg e ≤ 180 mmHg, pressão arterial diastólica ≥ 60 
mmHg e ≤ 110 mmHg, frequência cardíaca ≥ 60 bpm e ≤ 140 bpm, frequência 
respiratória ≤ 35 irpm, saturação periférica de oxigênio ≥ 85%) (HERDY et al., 2014); (4) 
Índice de Massa Corporal (IMC) entre 18,5 e 34,9 Kg/m²; (5) ausência de Infarto agudo 
do miocárdio recente (um mês antes da admissão na pesquisa), angina instável, 
arritmias e valvopatias graves, hipertensão arterial sistêmica descontrolada (PAS > 190 
mmHg; PAD > 120 mmHg), insuficiência cardíaca descompensada, tromboflebite e 
tromboembolismo pulmonar ou sistêmico, (6) ausência de disfunções ortopédicas, 
reumatológicas ou neurológicas que impeçam a realização dos testes ou que 
representem algum risco ou desconforto ao paciente, tais como amputação, 
espasticidade severa, discrepância entre membros inferiores, imobilizações e fixadores 
externos, doenças neuromusculares e declínio cognitivo, (7) Assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram excluídos da pesquisa, os 
participantes que apresentarem incapacidade de compreender e/ou realizar os 
procedimentos de coleta de dados ou recusa à assinatura do TCLE e apresentarem 
alteração hemodinâmica de aumento de PAS > 25 mmHg de forma abrupta durante a 
realização dos testes de campo. Aspectos éticos Foi respeitada a autonomia e a 
garantia do anonimato das participantes, assegurando sua privacidade quanto a dados 
confidenciais, como rege a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e a 
declaração de Helsinki para pesquisa com seres humanos. Antes de admitidos no 
estudo, todos os voluntários assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). Instrumentos de coleta Índice de Status de Atividade Duke (DASI) O DASI é um 
questionário simples e de rápida aplicação, composto por 12 itens que abordam 
diferentes atividades cotidianas, incluindo cuidados pessoais, trabalhos domésticos, 
deambulação, função sexual e lazer, com a finalidade de avaliar o estado funcional do 
indivíduo. Este é realizado de forma auto-administrada, sendo o participante solicitado 
a marcar quais atividades é capaz de realizar, onde para cada atividade há um peso 
específico com base no MET correspondente à respectiva tarefa. Para o cálculo do 
escore soma-se o peso das respostas positivas para a pontuação total, que varia entre 
0 a 58,2 pontos, em que, quanto maior a pontuação, melhor o estado funcional do 
avaliado. Como o questionário engloba atividades com diferentes gastos metabólicas, o 
DASI é capaz de representar diferentes dimensões da capacidade funcional, sendo um 
instrumento válido, de fácil aplicação, e bastante requisitado na prática clínica para 
avaliar pacientes com DCV (MYRRHA, 2013; FAN et al., 2015). Na presente pesquisa, 
foi usada a versão brasileira do DASI validada e adaptada por Coutinho-Myrrha et al. 
(2013). Perfil de Atividade Humana (PAH) O PAH é um questionário que avalia o nível 
físico e funcional de indivíduos saudáveis em qualquer idade, e também de indivíduos 
com algum grau de disfunção. O questionário é composto por 94 itens que envolvem 
atividades diárias com diferentes níveis funcionais, que são dispostas no instrumento de 
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acordo com o custo energético, de modo que os itens iniciais, de menor numeração, 
têm menor gasto de energia, já os itens finais, de maior numeração, têm maior gasto de 
energia. Para cada item do instrumento, o participante pode marcar as alternativas 
“ainda faço”, “parei de fazer” ou “nunca fiz” (SOUZA; MAGALHÃES; TEIXEIRA-
SALMELA, 2006). Com base nas respostas, calcula-se o Escore Máximo de Atividade 
(EMA), que corresponde ao número da atividade com a mais alta demanda de oxigênio 
que o indivíduo “ainda faz”. Em seguida, calcula-se o Escore Ajustado de Atividade 
(EAA) subtraindo do EMA o número de itens que o indivíduo “parou de fazer”, anteriores 
ao último que ele “ainda fez”. A partir do EAA, o participante pode ser classificado como 
debilitado (EAA < 53), moderadamente ativo (EAA de 53 a 74) ou ativo (EAA > 74) 
(SOUZA; MAGALHÃES; TEIXEIRA-SALMELA, 2006). Procedimentos de coleta Os 
participantes foram orientados quanto às informações da pesquisa e após assinatura do 
TCLE, foram avaliados através de uma ficha de avaliação fisioterapêutica estruturada 
para a coleta dos dados pessoais, clínicos e sociodemográficos, bem como hábitos de 
vida. Os questionários foram aplicados por um único avaliador devidamente treinado 
para todas as avaliações. Os participantes foram instruídos acerca dos instrumentos e, 
na sequência, o avaliador aplicou o DASI seguido pelo PAH em forma de entrevista. 
Análise Estatística Os dados foram descritos por meio de análise descritiva utilizando-
se média e desvio padrão e frequências absolutas e relativas. Para normalidade dos 
dados, foi utilizado o teste Kolmogorov-Smirnov e para avaliação da correlação entre as 
variáveis, foi utilizado o Teste de Pearson ou Spearman. 
 

Resultados e Discussões 

 
No período de agosto de 2018 à julho de 2019 participaram 42 indivíduos, sendo 36 do 
sexo feminino (85,71%) e 6 sexo masculino (14,28%), com idade média de 57 anos. 
Com relação ao questionário Índice de Status de Atividade Duke (DASI), 16,66% dos 
participantes apresentaram pontuação maior que 50 pontos, 21,42% maior que 40 
pontos, 33,33% acima de 30 pontos, 23,8% obtiveram pontuação acima de 20 pontos e 
4,76% dos voluntários, menor que 20 pontos. Com isso, foi visto que os indivíduos 
avaliados apresentaram uma média de 36,49 pontos, com um desvio padrão de 10,50, 
possuindo uma boa funcionalidade. Já de acordo com o questionário Perfil de Atividade 
Humana (PAH) 30,95% dos avaliados mostravam-se debilitados, 64,29% deles 
moderadamente ativos e apenas 4,76% eram ativos. Como pode ser visto a maioria 
apresenta um leve comprometimento na funcionalidade de acordo com o resultado do 
teste, no qual esse prejuízo pode está relacionado à idade e a outras comorbidades dos 
participantes. 
 
Conclusão 

 
Dado exposto foi referido que os questionários Status de Atividade Duke (DASI) e Perfil 
de Atividade Humana (PAH) são capazes de avaliar o nível físico e a capacidade 
funcional desses indivíduos sem submetê-los a exames de alto custo financeiro e que 
demande um elevado gasto energético dos mesmos. Além disso, é possível perceber a 
rotina dessas pessoas, analisando a realização das atividades de vida diária e de alto 
cuidado durante o seu dia a dia. Através das respostas dos questionários, pode ser 
abordadas orientações, condutas de educação em saúde, para os avaliados não 
negligencie o cuidado consigo, evitando danos à funcionalidade previamente. 
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TÍTULO: PERFIL DE FUNCIONALIDADE DE CRIANÇAS COM MICROCEFALIA 

SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE, 

INCAPACIDADE E SAÚDE (CIF) 

Resumo 

 

A relação da infecção do Zika vírus com várias anormalidades já estudadas, sugere a 
uma nova síndrome congênita, a Síndrome Congênita do Zica, que inclui além 
anormalidades neurológicas, visuais, auditivas, entre outras. A Classificação 
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), é um importante 
instrumento para classificação das condições de vida, além de promoção de políticas 
de inclusão social. Considerando o modelo da CIF, a microcefalia busca ser 
compreendida como uma condição de saúde que não compromete apenas os domínios 
de função e estrutura do corpo, mas também a atividade e participação, influenciada por 
fatores pessoais e do ambiente físico, social e atitudinal. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa, onde foram realizado grupos focais com 32 pais e/ou cuidadores de crianças 
com a síndrome congênita do Zica, na Clínica Escola de Fisioterapia da Faculdade de 
Ciência da Saúde do Trairí (FACISA), Rio grande do Norte, Clínica Escola de 
Fisioterapia do Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ, Paraíba, e no Centro 
Especializado em Reabilitação (CER), Rio Grande do Norte. Através das análises 
realizadas das transcrições dos grupos espera-se que seja obtido perfil de 
funcionalidade das crianças com microcefalia por ZIKV, além de se obter um 
entendimento de qual o impacto da síndrome congênita do Zica, no dia a dia das 
crianças, de acordo com a percepção dos pais. 
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TITLE: 137/5000FUNCTIONALITY PROFILE OF CHILDREN WITH MICROCEPHALY 

ACCORDING TO INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTIONALITY, 

DISABILITY AND HEALTH (ICF) 

Abstract 

The relationship between Zika virus infection and several abnormalities already studied 
suggests a new congenital syndrome, the Congenital Zica Syndrome, which includes 
neurological, visual, auditory abnormalities, among others. The International 
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) is an important instrument for 
classifying living conditions, as well as promoting social inclusion policies. Considering 
the ICF model, microcephaly seeks to be understood as a health condition that not only 
compromises the domains of body function and structure, but also activity and 
participation, influenced by personal factors and the physical, social and attitudinal 
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environment. This is a qualitative research, where focus groups were conducted with 32 
parents and / or caregivers of children with Zica congenital syndrome, at the Clinical 
School of Physiotherapy, Trairí Health Science School (FACISA), Rio Grande do Norte 
, Clinical School of Physiotherapy of the University Center of João Pessoa - UNIPÊ, 
Paraíba, and in the Specialized Center in Rehabilitation (CER), Rio Grande do Norte. 
Through the analysis of the transcripts of the groups, it is expected that the functionality 
profile of children with ZIKV microcephaly will be obtained, as well as an understanding 
of the impact of congenital Zica syndrome on children's daily lives, according to the study 
the perception of parents. 
 

Keywords: Zika virus; Congenital Zica Syndrome; Functional Profile 

Introdução 

O vírus Zika é um flavivírus, disseminado pela espécie de mosquitos Aedes, 
neurotrópico atingindo particularmente células progenitoras neurais, células neuronais 
em todas as fases de maturidade, sendo a última em menor quantidade. A relação da 
infecção do Zika vírus com várias anormalidades já observadas, sugere a uma nova 
síndrome congênita, a Síndrome Congênita do Zica, que inclui além anormalidades 
neurológicas, visuais, auditivas, entre outras, e achados de neuroimagem. O alvo da 
síndrome vai tender a expansão e portanto necessita de aprimoramento adicional com 
coleta de dados de qualidade a longo prazo, para que se possa informar uma resposta 
de longo prazo (COSTELLO; DUA; DURAN et al, 2016). Dentro deste novo grupo de 
pesquisas relacionadas a crianças expostas ao vírus Zika, uma gama de desfechos está 
sendo avaliada. Desfechos estruturais como a microcefalia, alterações no cérebro, 
anormalidades oculares e ortopédicas, além de uma série de outras anormalidades 
congênitas. Desfechos funcionais que incluem a progressão do desenvolvimento da 
criança, visão e audição, mas podem apresentar alguma limitação. São desfechos 
heterogêneos e há falta de clareza em termos do que é mais importante medir nesses 
estudos. 

Existem desafios substanciais com medidas importantes de desfechos do 
desenvolvimento infantil em diversos países de baixa e média renda, o que inclui em 
sua maioria os países mais afetados pela transmissão de Zika (WHO, 2017). Nesses 
estudos, o uso de ferramentas padronizadas de avaliação de desenvolvimento infantil 
que foram inicialmente desenvolvidos em países com alta renda (SABANATHAN; 
WILLS; GLADSTONE, 2015; SEMRUD-CLIKEMAN; ROMERO; PRADO; SHAPIRO; 
BANGIRANA; JOHN, 2017; BOIVIN, GLADSTONE, VOKHIWA, 2011). O uso de 
ferramentas de avaliação, onde não foram inicialmente validadas, gera conflitos, além 
de ser necessário levar em consideração da adaptação cultural e a tradução. 

A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), publicada 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2001, se constituiu um importante 
instrumento para classificação das condições de vida, além de promoção de políticas 
de inclusão social. Seu uso foi recomendado por se tratar de uma referência que melhor 
reflete os princípios e valores do modelo biopsicossocial e espiritual, saindo do 
marcadores de morbidade e mortalidade, compreendendo funcionalidade e a 
incapacidade como uma dinâmica interação entre os problemas de saúde e seus fatores 
contextuais, pessoais e ambientais, indo além da funcionalidade e incapacidade, 
indivual e coletiva. 
Considerando o modelo da CIF, a microcefalia busca ser compreendida como uma 
condição de saúde que não compromete apenas os domínios de função e estrutura do 
corpo, mas também a atividade e participação, influenciada por fatores pessoais e do 
ambiente físico, social e atitudinal (WHO, 2015). 
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Buscando um aumento do uso da classificação para a área clínica, ferramentas 
embasadas na CIF são desenvolvidas para as necessidades dos usuários, como, por 
exemplo, os core sets, que são conjuntos de categorias relevantes em uma determinada 
condição de saúde. Para a área pediátrica o único core set disponível e recomendado 
pela OMS é o de Paralisia Cerebral (PC), que possibilita uma classificação efetiva e 
objetiva da funcionalidade das crianças com microcefalia por ZIKV, por apresentarem 
um quadro clínico compatível com PC, e vem sendo utilizado em vários países, inclusive 
no Brasil (OLIVEIRA; CALDAS; RIBERTO, 2016). Dessa forma o perfil funcional 
estabelecido segundo o modelo da CIF pode permitir o desenvolvimento de 
intervenções que busquem minimizar o impacto negativo, dentro de um cuidado integral 
para qualidade de vida das crianças e do seu meio familiar, buscando promoção e 
proteção em saúde. 

  

 

Metodologia 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, realizada na Clínica Escola de Fisioterapia da 
Faculdade de Ciência da Saúde do Trairí (FACISA), no município de Santa Cruz, Rio 
grande do Norte, Clínica Escola de Fisioterapia do Centro Universitário de João Pessoa 
– UNIPÊ, localizada no município de João Pessoa, Paraíba, e no Centro Especializado 

em Reabilitação (CER), localizado no município de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. 

Para o desenvolvimento da pesquisa foi utilizado o método dos grupos focais, que se 
trata de uma técnica utilizada para explorar a subjetividade dos sujeitos no que diz 
respeito a um objeto específico. A amostra foi constituída por 32 pais e/ou cuidadores 
de crianças com diagnóstico confirmado da síndrome congênita do Zica, provenientes 
da cidade de Santa Cruz/RN, João Pessoa/PB e Campina Grande/PB. Os 32 
participantes foram divididos em 6 grupos, que não ultrapassaram um total de 6 
participantes por grupo. Foram incluídos na pesquisa os pais e/ou cuidadores de 
crianças com diagnóstico confirmado da síndrome congênita do Zica por reação a 
cadeia da polimerase (PCR), ou presumível diagnóstico baseado em ultrassonografia 
obstétrica, ultrassonografia transfontelar, tomografia computadorizada (TC) e 
ressonância magnética (RM) realizada nos primeiros meses de vida, ter entre 0 e 4 anos 
de idade no momento da pesquisa, que residiam na área de abrangência da pesquisa, 
que frequentavam os serviços de reabilitação onde se deu as coletas, e que assinaram 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o Termo de Autorização para 
gravação de voz e o Termo de Autorização para uso de imagens. Foram excluídos 
desse estudo pais cujos filhos apresentavam síndromes congênitas por outras etiologias 
ou o não diagnóstico confirmado da síndrome congênita do Zica. 

Para a coleta de dados desse estudo foram realizados grupos focais, que para a 
realização dessa pesquisa foram compostos por no máximo 6 participantes (pais e/ou 
cuidador), e conduzidos por 2 membros da equipe, ambos com experiência em conduzir 
grupos focais com pais e/ou crianças com deficiência, sendo orientados por uma ficha 
de perguntas que nortearam as repostas em torno do tema proposto. Todos os grupos 
foram gravados e posteriormente transcritos na íntegra. Os nomes e características de 
identificação foram excluídos das transcrições. O tempo de realização dos grupos focais 
foi flexível e não ultrapassou 90 minutos. 
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Antes da submissão do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), o estudo foi 
apresentado às diferentes instituições que acompanham crianças com a síndrome 
congênita do Zica nos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba e aqueles que 
demonstraram interesse em participar emitiram a Carta de Anuência. O projeto foi 
cadastrado na Plataforma Brasil e apreciado pelo CEP da Faculdade de Ciências da 
Saúde do Trairi/Universidade Federal do Rio Grande do Norte (FACISA/UFRN), obtendo 
aprovação. Foi então solicitado a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE), o Termo de Autorização para gravação de voz e o Termo de 
Autorização para uso de imagens que foram armazenados de forma segura. 

Para a análise dos dados está sendo realizada uma caracterização da amostra, com 
dados funcionais das crianças portadoras da síndrome congênita do Zica e sócio 
demográficos das famílias, de acordo com o questionário respondido pelos pais no início 
da condução do grupo. Os dados quantitativos ainda estão em processo de análise, com 
uso do programa estatístico SPSS, versão 2.0. Para a obtenção do perfil de 
funcionalidade as variáveis quantitativas serão expressadas na forma de média ± 
desvio-padrão, enquanto a apresentação das variáveis categóricas será sistematizada 
na apresentação porcentual das categorias. Como parte do processo de validação 
empírica das categorias selecionadas para o core set abreviado da CIF de PC, 
especificamos arbitrariamente que somente aquelas nas quais ao menos 20% das 
crianças apresentassem algum grau de deficiência, limitação ou restrição seriam 
consideradas válidas. 

 

Resultados e Discussões 

 
Com o andamento do projeto foram realizadas as transcrições dos grupo, na íntegra, e 
atualmente estão sendo realizadas as análises dessas transcrições, de forma que seja 
possível a obtenção do perfil de funcionalidade das crianças com microcefalia por ZIKV. 
É esperado ainda, que seja possível obter um entendimento de qual o impacto da 
síndrome congênita do Zica, no dia a dia das crianças, de acordo com a percepção dos 
pais. 

Os resultados obtidos através das análises iniciais serão usado para a realização e 
defesa de um dissertação de mestrado em Saúde Coletivo, além de um trabalho de 
conclusão do curso de Fisioterapia, ambos na Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí 
(FACISA), UFRN. 

 
Conclusão 

 

É esperado que o perfil funcional que será estabelecido, seguindo como base o modelo 
da CIF possa permitir o desenvolvimento de intervenções que venham a buscar 
minimizar o impacto negativo, dentro de um cuidado integral para qualidade de vida das 
crianças e do seu meio familiar, buscando promoção e proteção em saúde. 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO VASCULAR DE INDIVÍDUOS COM SÍNDROME DE 

BERARDINELLI-SEIP (LIPODISTROFIA GENERALIZADA CONGÊNITA) 

Resumo 

A Lipodistrofia Generalizada Congênita (LGC) ou Síndrome de Berardinelli-Seip (BSCL) 
é uma doença autossômica recessiva rara, caracterizada principalmente pela ausência 
quase total de tecido adiposo subcutâneo e está associada a anormalidades 
metabólicas e cardiovasculares, como hiperinsulinemia, diabetes mellitus tipo II, 
hipertrigliceridemia, dislipidemias e cardiopatias. Levando em consideração os fatores 
acarretados pela LGC e a escassez de relatos na literatura, a seguinte pesquisa tem 
como objetivo realizar uma avaliação e caracterização vascular em pessoas com a LGC. 
As coletas de dados serão realizadas através do Índice Tornozelo-Braquial (ITB), das 
classificações CEAP e Fontaine, dos Teste de Caminhada de 6 minutos (TC6’) e de 
exames clínicos com inspeção e palpação durante evento anual da Associação de Pais 
e Pessoas com Síndrome de Berardinelli do Estado do Rio Grande do Norte 
(ASPOSBERN). A partir do que foi exposto, principalmente os altos índices de LDL-c, 
C-t, hipertrigliceridemia, diabetes mellitus do tipo II, diminuição do HDL-c, síndrome 
metabólica, arritmias e diversas outras doenças cardíacas, é evidente que pessoas com 
LGC possuem elevados riscos para o desenvolvimento de distúrbios vasculares. 
Entretanto, não há, na literatura, estudos acerca de complicações ateroscleróticas 
vasculares (PATNI; GARG, 2015), evidenciando a importância científica desse estudo. 
 
Palavras-chave: Lipodistrofia Generalizada Congênita; Doenças Cardiovasculares 

TITLE: VASCULAR CHARACTERIZATION OF INDIVIDUALS WITH CONGENITAL 

GENERALIZED LIPODISTROPHY 

Abstract 

Congenital Generalized Lipodystrophy (CGL) or Berardinelli-Seip Syndrome (BSCL) is 
a rare autosomal recessive disorder characterized mainly by the almost complete 
absence of subcutaneous adipose tissue and is associated with metabolic and 
cardiovascular abnormalities such as hyperinsulinemia, type II diabetes mellitus, 
hypertriglyceridemia, dyslipidemia and heart disease. Taking into account the factors 
caused by CGL and the scarcity of reports in the literature, the following research aims 
to perform a vascular assessment and characterization in people with CGL. Data 
collection will be performed through the Ankle-Brachial Index (ABI), CEAP and Fontaine 
ratings, 6-minute walk test (6MWT), and clinical examinations with inspection and 
palpation during an annual event of the Parents and People's Association with 
Berardinelli Syndrome of the State of Rio Grande do Norte (ASPOSBERN). From the 
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above, especially the high levels of LDL-c, Ct, hypertriglyceridemia, type II diabetes 
mellitus, decreased HDL-c, metabolic syndrome, arrhythmias and various other heart 
diseases, it is evident that people with CGL have high risks to the development of 
vascular disorders. However, there are no studies on vascular atherosclerotic 
complications in the literature (PATNI; GARG, 2015), highlighting the scientific 
importance of this study. 
 
Keywords: Congenital Generalized Lipodistrophy; Cardiovascular diseases. 

Introdução 

A Lipodistrofia Generalizada Congênita (LGC) ou Síndrome de Berardinelli-Seip (BSCL) 
é uma desordem congênita autossômica recessiva bastante rara, caracterizada pela 
ausência de tecido adiposo, padrão acromegálico e diagnosticada ao nascer 
(BERARDINELLI, 1954). Devido ao baixo número de adipócitos funcionais, ocorre o 
depósito demasiado de lipídeos em outros tecidos, ocasionando disfunções no 
metabolismo dos carboidratos levando à alterações como resistência à insulina, 
diabetes mellitus do tipo II, hepatoesplenomegalia, acanthosis nigricans, 
hipertrigliceridemia, diminuição do colesterol total (C-t) e do colesterol de lipoproteína 
de baixa densidade (LDL-c) (FILHO et al. 2004). Os baixos níveis séricos de leptina e 
adinopectina são comuns, assim como a síndrome metabólica na maioria dos 
indivíduos. Pessoas com a LGC podem apresentar disfunções cardiovasculares como 
hipertensão arterial sistêmica (HAS), arritmias, hipertrofia ventricular esquerda, 
hipertrofia cardíaca, dentre outros, podendo estar relacionada à morte dessa população 
(REGO et al. 2010; LIMA et al. 2018). Tais características implicam em uma maior 
probabilidade de distúrbios vasculares como processos ateroscleróticos e doença 
arterial obstrutiva periférica (DAOP). Além do risco de eventos cerebrovasculares, como 
o Acidente Vascular Cerebral (AVC) e Acidente Isquêmico Transitório (AIT), os 
pacientes com DAOP possuem também riscos maiores de ter infarto agudo do miocárdio 
e morte cardíaca (ABOYANS et al. 2017). A DAOP é definida como uma doença oclusiva 
aterosclerótica dos membros inferiores, relacionada ao aumento do risco de 
amputações dos membros inferiores e também é um marcador de aterotrombose no 
leito (THIRUVOIPATI, 2015). Está ligada diretamente a diversos fatores de risco como 
dislipidemias, diabetes, hipertensão, tabagismo, sedentarismo, hábitos alimentares, 
idade e fatores psicossociais. Estima-se que atinja mais de 200 milhões de pessoas em 
todo o mundo, com um espectro de sintomas de assintomático a grave. Seu principal 
sintoma é a claudicação intermitente, que consiste em dor durante a marcha e alívio no 
repouso, causada por um fornecimento insuficiente de sangue para os membros 
inferiores (CRIQUI; ABOYANS, 2015). Foram utilizados recursos como o Índice 
Tornozelo-Braço (ITB), importante ferramenta para o diagnóstico da DAOP. A 
classificação Fontaine, que classifica em quatro tipos indivíduos com doenças de origem 
arterial. A classificação CEAP para doenças venosas e foi realizado o Teste de 
Caminhada de Seis Minutos (TC6’), para avaliação funcional dessas pessoas. A partir 
do que foi exposto, principalmente os altos índices de LDL-c, C-t, hipertrigliceridemia, 
diabetes mellitus do tipo II, diminuição do HDL-c, síndrome metabólica, arritmias e 
diversas outras doenças cardíacas, é evidente que pessoas com LGC possuem 
elevados riscos para o desenvolvimento de distúrbios vasculares. Entretanto, não há, 
na literatura, estudos acerca de complicações ateroscleróticas vasculares (PATNI; 
GARG, 2015), evidenciando a importância científica desse estudo. O conhecimento 
acerca das disfunções na LGC é imprescindível para que possam ser traçadas condutas 
fisioterapêuticas, médicas, nutricionais e de outras áreas, adequadas e com precisão, 
de forma preventiva ou pontuais nas disfunções cardiovasculares. 
 
Metodologia 
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Após a assinatura do TCLE, os avaliados foram convidados primeiramente a responder 
um questionário aplicado pelo avaliador que continha: nome, endereço, idade, gênero, 
altura, peso e Índice de Massa Corporal (IMC), cor da pele, estado civil, escolaridade, 
profissão, renda familiar, perguntas relacionadas aos hábitos de vida, histórico familiar, 
sinais e sintomas. Foram dadas informações sobre o exame a ser realizado, como o 
posicionamento no teste e também, sobre o objetivo da pesquisa naquele grupo de 
pessoas, bem como os riscos e benefícios. O ITB foi realizado de acordo com o guideline 
mais recente da Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC) com colaboração da 
Sociedade Europeia de Cirurgia Vascular (ESVS), na qual, com o paciente deitado sobre 
uma maca, em decúbito dorsal, com o manguito colocado acima do tornozelo, evitando 
zonas feridas. Após 5-10min de descanso, a pressão arterial sistólica (PAS) foi 
mensurada utilizando-se um equipamento doppler vascular portátil (MEDPEJ modelo: 
DV-2001) na artéria tibial posterior ou na artéria pediosa em ambos os pés, seguido da 
mensuração em ambos os braços, através da artéria braquial. O ITB de cada perna foi 
calculado dividindo-se a maior PAS do tornozelo pela maior PAS braço (ABOYANS et 
al., 2017). Após a realização do ITB, os indivíduos foram submetidos à avaliação física 
com as classificações de Fontaine e CEAP. Ainda em decúbito dorsal e orientado a 
permanecer imóvel, o avaliador realizou avaliação física dos pacientes através da 
inspeção e palpação dos membros inferiores dos participantes com o uso de luvas de 
procedimento, no intuito de averiguar possíveis alterações e classificá-las de acordo 
com as classificações de Fontaine e CEAP. Após o exame, os indivíduos realizaram o 
TC6’ em um corredor plano de 30 metros, com marcações brancas no chão no ponto de 
partida e marcações simples à cada 3 metros. Dois cones nas extremidades, para que 
o indivíduo pudesse contornar e uma cadeira para eles sentarem ao término do teste. O 
evento anual da ASPOSBERN conta com equipe de bombeiros que estarão cientes e à 
postos durante o teste. O teste, bem como todos os critérios de segurança foram 
realizado segundo as diretrizes da American Thoracic Society (ATS, 2002). No início e 
ao término do teste, foram verificados os sinais vitais (pressão arterial, frequência 
cardíaca, frequência respiratória, saturação periférica de O2) de cada paciente. Durante 
todo o teste os pacientes foram monitorados com oxímetro digital de dedo e 
questionados com relação à dispneia por meio da Escala Modificada de Borg (0-10) à 
cada minuto (SQUASSONI et al., 2014). Nenhum indivíduo foi excluído do teste de 
acordo com os critérios de exclusão. A avaliação do grupo controle foi realizada da 
mesma forma que o grupo de pessoas com a LGC, diferindo apenas a data e o local. O 
posicionamento, as manobras realizadas, o número de repetições, o avaliador e os 
comandos foram os mesmos. Como benefício para a pesquisa, foram realizadas 
atividades de relaxamento e alongamento dentro do projeto de extensão: 
Desmistificando a Síndrome de Berardinelli no interior do RN, o qual está vinculado a 
este projeto de pesquisa. Além de ser o primeiro estudo na literatura a analisar esses 
dados nessa população. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os resultados evidenciaram que não houve diferença estatística no ITB, mostrando que 
esses indivíduos não possuem doença arterial obstrutiva periférica ou outros distúrbios 
de alterações na complacência arterial. Corroborando com a literatura, com estudos que 
fizeram doppler das carótidas desses indivíduos. Entretanto, foi visto diferença na 
distância percorrida e na porcetagem do predito entre os grupos, o que nos diz que 
pessoas sem a síndrome possuem uma capacidade vital melhor que pessoas com a 
síndrome. 
 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 294 

 

Conclusão 

 
Esse é o primeiro estudo no mundo que se dedica a estudar exclusivamente alterações 
angiológicas em indivíduos com Lipodistrofia Generalizada Congênita (LGC), 
evidenciando sua forte relevância científica, importância para as instituições a ele 
ligadas e, principalmente, para a população estudada. Espera-se que essa pesquisa se 
revele de suma importância e os dados aqui obtidos possam ser acrescidos às condutas 
ligadas ao tratamento clínico dessa população, melhorando o cuidado e a qualidade de 
vida dessas pessoas. 
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TÍTULO: PMAQ no Rio Grande do Norte: gestão do trabalho em saúde 

Resumo 

INTRODUÇÃO: Para fortalecer a Política Nacional de Atenção Básica, no ano de 2011 
foi instituído o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 
Básica (PMAQ/AB) com o intuito de mobilizar atores locais, qualificar as práticas de 
gestão, ampliar o acesso e induzir mudanças nas condições de funcionamento dos 
serviços de saúde. OBJETIVO: Analisar a percepção de gestores municipais de saúde 
e trabalhadores da atenção básica acerca do PMAQ/AB. METODOLOGIA: Trata-se de 
um estudo do tipo descritivo e exploratório, com abordagem qualitativa. Incluíram-se no 
estudo gestores ou integrantes da gestão municipal de saúde responsáveis pela 
condução do PMAQ nos municípios investigados, assim como trabalhadores da APS de 
nível superior, pertencentes a ESF que tenham participado do 2º ciclo do PMAQ, em 
2014. Participaram do estudo um total de 43 sujeitos, sendo 6 gestores e/ou 
representantes da gestão e 36 profissionais da Atenção Básica.RESULTADO: O PMAQ 
caracteriza-se como um instrumento orientador das ações e serviços de saúde, 
favorecendo o norteamento, aprimoramento e introduzindo mudanças no processo de 
trabalho. Alguns desafios apresentados foram insatisfação na alocação dos incentivos 
financeiros provenientes do programa, aumento de tarefas e descontinuidade das ações 
praticadas. Conclusão: O PMAQ permitiu subsidiar a coprodução de novos arranjos e 
redirecionamentos para o fortalecimento dos programas pertencentes à Atenção Básica 
em Saúde. 
 
Palavras-chave: Avaliação de Programas e Projetos de Saúde. Recursos Humanos em 

Saúde. 

TITLE: PMAQ in Rio Grande Do Norte: health work management. 

Abstract 

 

INTRODUCTION: In order to strengthen the National Policy of Primary Care, in 2011 the 
National Program for Access and Quality Improvement of Primary Care (PMAQ / AB) 
was instituted in order to mobilize local actors, qualify management practices, expand 
access and induce changes in the operating conditions of health services. OBJECTIVE: 
To analyze the perception of municipal health managers and primary care workers about 
PMAQ / AB. METHODOLOGY: This is a descriptive and exploratory study with a 
qualitative approach. The study included managers or members of the municipal health 
management responsible for conducting the PMAQ in the municipalities investigated, as 
well as higher-level PHC workers from the FHS who participated in the 2nd cycle of 
PMAQ in 2014. total of 43 subjects, being 6 managers and / or management 
representatives and 36 primary care professionals. RESULT: The PMAQ is 
characterized as a guiding instrument of health actions and services, favoring the 
guidance, improvement and introducing changes in the health care process. job. Some 
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challenges presented were dissatisfaction in the allocation of financial incentives from 
the program, increase of tasks and discontinuity of the actions taken. Conclusion: The 
PMAQ allowed to subsidize the co-production of new arrangements and redirects for the 
strengthening of the programs belonging to the Primary Health Care. 

 
 

Keywords: Evaluation of health programs and projects. Human resources in health. 

Introdução 

Desde a institucionalização do Sistema Único de Saúde (SUS), através da promulgação 
da Constituição Federal de 1988, um novo modelo de saúde passou a vigorar. Se antes 
privilegiava-se a cura da doença, mediante a prática da assistência médica, o 
direcionamento das ações de saúde evoluiu ao produzir serviços pautados na promoção 
da saúde e se esforçar para elaborar políticas, programas e ações com ênfase na 
Atenção Primária em Saúde (APS), no Brasil, também denominada Atenção Básica1. 
Voltando ao período que antecede a criação do SUS, no cenário internacional, o modelo 
de organização dos serviços de saúde pautado nos cuidados primários já vinha sendo 
difundido entre sujeitos e atores sociais envolvidos no rumo das políticas de saúde. No 
entanto, ganhou ênfase, corpo e voz a partir da realização da Conferência Internacional 
sobre Cuidados Primários de Saúde, realizada em 1979, em Alma-Ata, sendo 
considerada o marco dos debates internacionais na construção de um consenso, entre 
a maioria dos governos do mundo, sobre a importância de se elaborar estratégias 
voltadas à expansão da atenção primária2. 
A APS é o nível do sistema de saúde que oferece a entrada nos serviços, atendendo a 
todas as necessidades e problemas de saúde (não direcionada apenas para a 
enfermidade), garantindo acesso e qualidade na assistência e sendo o ponto de primeiro 
contato dentro do sistema de atenção à saúde3. 
No Brasil, coube ao Ministério da Saúde (MS) elaborar políticas, programas e projetos 
no intuito de estimular e garantir uma atenção primária de qualidade. Nessa perspectiva, 
tendo como premissa o ponto de vista teórico-conceitual de que, “não existe uma única, 
nem melhor definição do que venha a ser uma política pública”, sua formulação pode 
ser compreendida como sendo um estágio em que governos democráticos traduzem 
seus propósitos em ações capazes de produzir resultados ou mudanças na sociedade4. 
Desse modo, a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)5 surgiu como uma das 
ações fomentadas pelo Ministério da Saúde, a fim de integrar o rol das atividades 
finalísticas do SUS, e sua atuação guia-se no mais alto grau de descentralização e 
capilaridade, assumindo a responsabilidade sanitária e ordenadora do cuidado. 
Para fortalecer e expandir a política supracitada, no ano de 2011, mediante processos 
de negociação e pactuação entre as três esferas do SUS (federal, estadual e municipal), 
foi instituído o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 
Básica (PMAQ/AB) pelo Ministério da Saúde, constituindo-se como uma estratégia da 
PNAB para mobilizar atores locais, qualificar as práticas de gestão, ampliar o acesso e 
induzir mudanças nas condições de funcionamento dos serviços de saúde, de modo a 
proporcionar melhorias no acesso e na qualidade de saúde por meio de apoio técnico e 
financeiro6-7. 
Dessa forma, por ser o PMAQ um programa recente, poucos são os estudos que 
permitem conhecer o percurso e as possíveis experiências exitosas, decorrentes da 
implantação desse programa nos municípios brasileiros. Nessa perspectiva, questiona-
se: Quais são as percepções dos atores locais, participantes do PMAQ, acerca desse 
programa? Que efeitos estão sendo produzidos a partir dessa vivência? 
Compreendendo a relevância do estudo e na perspectiva de pensar em estratégias que 
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possam contribuir para a implementação do referido programa, o presente estudo 
mostra-se muito importante para o acanço e crescimento do tema abordado. 

  

 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo do tipo descritivo e exploratório, com abordagem qualitativa. 
Estudos descritivos tem como objetivo principal descrever as características de uma 
população e/ou fenômenos, levantar opiniões, atitudes ou crenças. As pesquisas 
descritivas, atreladas as pesquisas exploratórias possibilitam uma maior aproximação 
com a realidade e experiências vividas dos sujeitos (GIL, 2002). 
Minayo (2007, p. 57), em seu livro “O desafio do conhecimento” aborda que o método 
qualitativo se “aplica ao estudo da história, das relações, das representações, das 
crenças, das percepções e das opiniões que os humanos fazem a respeito de como se 
sentem e pensam a respeito de algum fenômeno”. 
O estado do Rio Grande do Norte (RN) é dividido em oito Regiões de Saúde, distribuídas 
conforme o Quadro 1: 

Quadro I - Regiões de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, Santa Cruz/RN, 2017. 
REGIÃO DE SAÚDE NÚMERO DE MUNICÍPIOS MUNICÍPIO POLO 
1ª Região de Saúde 27 municípios São José de Mipibu 
2ª Região de Saúde 25 municípios Mossoró 
3ª Região de Saúde 15 municípios João Câmara 
4ª Região de Saúde 25 municípios Caicó 
5ª Região de Saúde 21 municípios Santa Cruz 
6ª Região de Saúde 36 municípios Pau dos Ferros 
7ª Região de Saúde 05 municípios Natal 
8ª Região de Saúde 13 municípios Assú 
Fonte: Plano Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte, 2013. Elaboração própria* 

As regiões de saúde representam bases territoriais e populacionais para o planejamento 
e execução das redes de atenção à saúde. Assim, o cenário de estudo foi construído 
em seis dos oito municípios polos das regiões de saúde do estado do Rio Grande do 
Norte, RN. 
Tomamos como objeto para esta investigação a percepção de dois atores locais que 
fazem parte do Sistema Único de Saúde, sendo eles: gestores e/ou representantes da 
gestão municipal de saúde e profissionais da Atenção Básica. Para Cunha e Magajewski 
(2012), a escuta e interação permanente de opiniões, percepções e demandas dos 
atores sociais do SUS representam um avanço para o fortalecimento de mecanismos 
de valorização de processos de gestão do trabalho e de gestão dos serviços. 
Participaram da pesquisa os gestores e/ou representantes da gestão municipal de 
saúde e profissionais da APS. Ademais, nesta pesquisa, foram incluídos gestores ou 
integrantes da gestão municipal de saúde responsáveis pela condução do PMAQ nos 
municípios investigados, assim como trabalhadores da APS de nível superior, 
pertencentes a ESF que tenham participado do último ciclo do PMAQ: Ciclo 2, em 2014. 
Os critérios de exclusão foram: gestores e/ou representantes da gestão municipal que 
não participou de nenhuma etapa da condução do programa no município, aqueles que 
estavam de férias ou de licenças, trabalhadores da atenção básica de nível fundamental 
e médio e profissionais de nível superior que não participaram do último ciclo do PMAQ. 
Dessa forma, compuseram o estudo: 1 (um) Secretário Municipal de Saúde; 3 (três) 
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coordenadores de Atenção Básica; 1 (um) representante da Equipe Técnica da 
Secretaria Municipal de Saúde; 1 (um) chefe de planejamento; 24 (vinte e quatro) 
enfermeiros; 3 (três) dentistas e 1 (um) médico. Perfazendo um total de 34 sujeitos, 
destes 6 (seis) gestores e/ou representantes da gestão e 28 profissionais da Atenção 
Básica. 
Para a coleta de informações, foram utilizadas duas técnicas: o grupo focal orientado 
por um roteiro de questões e a entrevista semiestruturada. Os dados foram coletados 
no período de setembro de 2016 a junho de 2017. Os gestores da saúde foram 
convidados para a realização das entrevistas, enquanto os profissionais da Atenção 
Básica participaram de reuniões de grupos focais. Ao total foram realizados seis 
entrevistas e cinco reuniões de grupos focais. 
Considerando as cenas e cenários reais, vividos pelos autores e participantes, para 
manter o sigilo de suas identidades, foram utilizados como pseudônimos elementos da 
fauna e da flora existentes no Nordeste Brasileiro, sendo a fauna representando os 
gestores/representantes da gestão e a flora os profissionais da Atenção Básica. 
Os dados obtidos foram interpretados pelo método de Análise Temática de Conteúdo. 
Essa análise apresenta três etapas: pré-análise (leitura flutuante do corpus, requerendo 
das autoras o contato intenso com o material); exploração do material (a busca por 
expressões e falas significativas em função do conteúdo que será organizado) e 
tratamento dos resultados (inferências e interpretação)10. 
Assim, durante a análise emergiram dois núcleos temáticos: Vozes e olhares acerca do 
PMAQ e Mudanças produzidas nos serviços de saúde a partir da vivência no PMAQ: 
Entrelaçando múltiplos olhares. 
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências 
da Saúde/ FACISA tendo como número de Parecer 1.707.601 e CAAE 
58652816.6.0000.5568. Respeitando os preceitos da Resolução nº 510/2016 do 

Conselho Nacional de Saúde. 

  

 
Resultados e Discussões 

 
Vozes e olhares acerca do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica 

A partir da análise das falas foi possível identificar as percepções dos gestores e 
trabalhadores da atenção básica quanto a finalidade do PMAQ. Fortalezas foram 
atribuídas quanto o propósito do programa. Evidencia-se que para os sujeitos da 
pesquisa o PMAQ caracteriza-se como um instrumento orientador das ações e serviços 
de saúde, favorecer o norteamento das práticas e provoca o aprimoramento do processo 
de trabalho. 
Parte significativa dos participantes exemplificaram que o programa tem a 
intencionalidade de estimular a criação de vínculos com os usuários, a cultura de 
planejamento, avaliação e monitoramento, como também o reconhecimento de que não 
se pode trabalhar apenas com números, conforme se observam nas vozes abaixo: 

Papel orientador que ele dá a equipe, ele norteia como a gente pode melhorar o nosso 
processo de trabalho, no sentido de documentos, que ele diz que podem ser melhorados 
e aprimorados, o vínculo com a população, a forma de tratamento, [...] Então ele dá esse 
norte que a gente não pode trabalhar só com números, ele orienta muito nesse sentido. 
Foi uma coisa que a gente viu que os profissionais tem se atentado bastante ao observar 
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o que é que o Ministério da Saúde nos diz para melhorar nossa assistência, então eu 
acho que isso foi um dos pontos positivos do PMAQ. (Tatu bola) 

Eu vejo assim, o PMAQ veio para reorganizar minha dinâmica de trabalho, ele queria 
que os profissionais vissem que eles tem que se organizar com aquilo que eles fazem 
cotidianamente 

Segundo o documento base, denominado Manual Instrutivo do PMAQ, o programa 
consiste no incentivo a mudanças no modelo de atenção, mediante a reorientação dos 
serviços de saúde em conformidade com os princípios da Atenção Básica11. Nas falas 
dos sujeitos é possível identificar esse reconhecimento, sendo considerado o PMAQ 
como uma estratégia para se efetivar os preceitos da Atenção Básica. 
Eu acredito que ele [PMAQ] é uma maneira de incentivar e direcionar o processo de 
trabalho para que se tenha um olhar dinâmico sobre o território, incorporando na rotina 
o planejamento e a avaliação, direcionar para efetivar a proposta da Estratégia de Saúde 
da Família. (Araponga-do-nordeste) 

Achados semelhantes foi encontrado em estudo ao avaliar a execução do PMAQ em 
um município da microrregião do sul da Bahia, constatou-se que o PMAQ traz na sua 
essência uma série de reorientações do processo de trabalho, considerando-se um 
diferencial a ser ofertado aos municípios, ou seja um reencontro dos profissionais com 
os princípios da Atenção Básica12. 
Dessa modo, sob o olhar dos atores investigados, o PMAQ vem estimulando a 
implantação de novas práticas de organização dos serviços. Dentre essas práticas, o 
programa enfatiza a importância do Apoiador Institucional como mecanismo de 
reformulação o modelo tradicional de se fazer coordenação, ou seja sua função chave 
visa à instauração de processos de mudanças em grupos e organizações, a partir da 
construção de espaços mais coletivos13. 
Em um dos municípios investigados, fica evidente a relevância do papel de um apoiador 
institucional em auxiliar a tecer o diálogo e estreitar a ligação entre gestão e atenção à 
saúde. Para Asa Branca a chegada de um apoiador institucional, a partir da implantação 
do programa foi decisivo para se identificar os efeitos produzidos, conforme relata: 
Quando ele chegou [PMAQ] e não existia alguém preparado ou alguém especificamente 
para tal, para acompanhar, para estudar, para desenvolver com a equipe, para 
acompanhar as equipes e enfim, para praticar o Programa em si com as equipes a gente 
não sentiu essa real eficácia do programa[...] Até que veio uma pessoa específica para 
ser apoiadora institucional do PMAQ que foi aí onde a gente notou uma melhoria 

significativa [...] (Asa Branca). 

No entanto, alguns fragilidades na implementação do programa também foram 
apontadas. Compreende-se que na atenção básica há diversos desafios que podem 
ocasionar tensões tanto na dinâmica organizacional, quanto no desenvolver dos 
processos de trabalho dos profissionais. A sobrecarga de trabalho e as múltiplas 
funções são fatores que estão diretamente relacionados ao desencadeamento desses 
conflitos15. 
Nas narrativas dos participantes para alguns profissionais a implantação do PMAQ é 
vista como sendo mais uma tarefa ou responsabilidade que terão que cumprir, ainda 
que embora, tais responsabilidades e compromissos postos pelo programa já façam 
parte da política da atenção básica e que deveriam estar presente no cotidiano. 
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O que o PMAQ nos oferece não é um trabalho novo, é o que a gente tem que fazer nas 
unidades de saúde. Só que mais organizado. Eu acho que as pessoas, de alguma 

forma, deveriam ter mais uma compreensão (Mandacaru) 

Mas muita gente acha que o PMAQ é uma fiscalização ou que veio para dar mais 
trabalho, muitos profissionais pensam dessa forma e esse é o grande conflito para a 
gente avançar em alguns sentidos do PMAQ, falta algumas pessoas se envolverem e 

não pensarem que só aquelas que assinaram o termo de adesão é o responsável (Abil) 

O PMAQ é o grande incomodo para o profissional que saiu do modelo antigo, mas o 
modelo não saiu da cabeça dele. É um incentivo importantíssimo, norteador para 
repensar e se reorganizar, mas os profissionais não valorizam e acabam tomando como 

uma tarefa a mais (Acapu) 

Desse modo, a inserção por parte das equipes em fomentar novas modelagens de 
produção do cuidado que acabam influenciando rearranjos nos modos de organização 
do processo produtivo acabam, por vezes, transformando em situações geradoras de 
sentimentos ambíguos, que tanto podem levar a tensões, disputas quanto à sensação 
de reconhecimento e valorização16. 

Mudanças produzidas a partir da vivência no PMAQ: Entrelaçando múltiplos 
olhares 

É notório nas falas dos sujeitos que após a implantação do programa houveram 
melhorias no processo de trabalho. As principais melhorias estão relacionadas com a 
utilização de mecanismos que facilitaram e/ou auxiliem o seu modo de trabalhar. Um 
estudo ao avaliar a implantação do PMAQ no município de Recife constatou mudanças 
significativas relacionadas ao processo de trabalho das equipes de saúde da família18, 
assemelhando-se com os resultados desta pesquisa. 

Eu acho que as diretrizes do PMAQ dão uma qualidade no processo de trabalho.” 
(Jurema Preta) 

Análises de outras experiências apontam que a adoção de mecanismos que fortaleçam 
mudanças nas condições e nos processos de trabalho aos quais os trabalhadores estão 
submetidos contribui decisivamente para a resolutividade da atenção básica e dos 
propósitos do SUS19. 
Para mais, dentre os mecanismos facilitadores do processo de trabalho, foram destaque 
nos discurso dos participantes o reconhecimento da importância de registrar as ações 
desenvolvidas no cotidiano do trabalho e para aqueles que já tinham o hábito de 
registrar suas ações, seus relatos demonstraram a aspiração na padronização nos 

registros: 

A gente começou a montar o check list e os livros de registros, inclusive eu elaborei um 
livro que ficou para todas as equipes que é padronizado, em todos os postos de saúde 
são os mesmos livros de registro, a mesma ficha com tudo que o PMAQ quer, agora é 

tudo registrado da mesma forma. (Bromélia do sertão) 

Muita coisa eu deixava de documentar, mas depois da implantação do PMAQ por causa 
das exigências tanto da autoavaliação quanto da externa [Avaliação Externa] a gente 
passou a ter esse critério. Por exemplo, eu sempre fiz o atendimento da demanda de 
urgência e espontânea, mas aquilo ali era anotado apenas no prontuário, depois do 
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PMAQ a gente adotou um livro, anotou os encaminhamentos. Depois do PMAQ a gente 
começou a ter cuidado, então hoje se eu for olhar para o histórico da minha equipe, eu 
consigo, elaborar um processo de trabalho que eu não teria ideia que teria feito se não 
fosse as anotações que a gente começou a fazer depois do PMAQ. (Cacto) 

A gente vem sentando para uniformizar tudo o que a gente vai usar de planilhas, de 
livros e organização de prontuários em todas as estratégias [Estratégia de Saúde da 

Família] (Catingueira) 

O PMAQ na busca de atingir seus propósitos vem fortalecendo a importância dos 
profissionais realizarem registros do seu território. Ao manifestar adesão ao programa, 
município e equipes comprometem-se em registrar informações que servirá de guia o 
reconhecimento do território e para fins de planejamento. 
Dentre os principais registros preconizados pelo programa pode-se constatar a relação 
com os grupos prioritários da Estratégia da Saúde da Família, tais como: gestantes; 
mulheres elegíveis para exame citopatológico de colo de útero; mulheres elegíveis para 
exame de mamografia; crianças até dois anos; pessoas com hipertensão; pessoas com 
diabetes; pessoas com DPOC/Asma; pessoas com obesidade, tuberculose e 
hanseníase11. 
O registro é de fundamental importância em qualquer ação desenvolvida, uma vez que 
um bom registro pode oferecer pistas mais claras sobre a qualidade do cuidado 
oferecido aos usuários, principalmente para a continuidade do cuidado, que é um dos 
cernes da Estratégia Saúde da Família. Desse modo, Percebe-se, por parte da gestão, 
um claro estímulo para que as equipes de atenção básica possam compreender a 
necessidade de se registrar: 
Vão na informática e vejam que não registraram nada. Aí eles [os profissionais] se 
apavoraram com a realidade. Eles estão vendo agora que realmente é necessário. É 
tanto que assim, antes a gente tinha assim. Passava muito sem ter registro até com o 
ofício, ou memorando, e agora a gente exige muito com relação a isso, registre, manda 
o memorando, porque é até um respaldo para organizar melhor. (Acauã) 

Pelos depoimentos, observa-se que as reuniões em equipes se fizeram mais 
constantes, após a implantação do programa. Compreende-se que trabalhar em equipe 
representa a possibilidade de articular ações e saberes e a incorporação de novas 
tecnologias de trabalho favorecem a criação de espaços mais coletivos. 
Ademais, além do aumento de reuniões, profissionais de diferentes equipes passaram 
a se reunir conjuntamente e questões como acompanhamento de indicadores de saúde 

passaram a fazer parte das discussões das reuniões em equipe. 

Hoje a gente tem a questão das reuniões que antes fazia só a equipe 1, hoje a gente já 
senta com as duas equipes, ações preventivas educativas a do mês geralmente a gente 
faz em conjunto algumas coisas que não eram feitas, hoje a gente faz junto. (Cacto) 

Também, a questão dos indicadores aproximou muito a equipe! Porque, assim, antes 
era cada pessoa na sua sala, mas hoje nem que seja uma vez por mês a gente se reuni. 
(Cacto) 

O resgate de se trabalhar com os indicadores de acompanhar e criar metas, comparar 
metas nacional com estadual e municipal que ao meu ver foram mudanças significativas 

que vai melhorar o processo de trabalho (Oiticica) 
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As mudanças descritas acima podem ser justificadas pelo fato de que o PMAQ traz 
como referência que os profissionais da atenção básica devem exercem suas atividades 
pautados no trabalho em equipe e ao aderir o programa, assumirão compromissos e 
responsabilidades com indicadores de saúde, sendo necessário o seu 
monitoramento11. 
A criação de grupos se insere como uma estratégia relevante para melhorar 
determinada condição de saúde/doença de uma população. Porém, essa reflexão 
levantada só terá implicações positivas nos serviços de saúde ao serem inseridas com 
clareza nas políticas organizacionais e não apenas como ações programáticas para 
assistir determinadas demandas21. 
Portanto, advoga-se a tese de que o PMAQ é considerado tanto pelos profissionais, 
quanto pela gestão como sendo um programa que pretende somar esforços para a 
priorização de estratégias que visem produzir melhorias na qualidade da atenção 
básica, abrindo canais para o aperfeiçoamento dos processos de trabalho. 

  

 
Conclusão 

 
Torna-se lícito concluir que o PMAQ vem sendo a mais recente aposta do Ministério da 
Saúde no intuito de melhorar a qualidade da Atenção Básica. Reafirma-se, a partir dos 
atores investigados, que o PMAQ se constitui um importante programa que vem 
auxiliado o norteamento das ações e serviços de saúde pelo seu papel orientador 
oferecido aos municípios e as equipes da atenção básica participantes. 
No que diz respeito às mudanças produzidas a partir da vivência no PMAQ, pode-se 
constatar a implantação de novas práticas de organização do serviço, favorecendo 
melhorias no processo de trabalho. Apareceram, nas falas dos participantes, o 
reconhecimento da importância de se registrar as ações de saúde; a utilização de 
indicadores, o aumento de reuniões em equipe; a adesão ao instrumento de 
autoavaliação, como também a criação de fluxogramas, sinalização nas unidades 
básicas de saúde e a criação de grupos específicos. 
Entretanto, limitações também foram elencadas relacionados aos incentivos financeiros 
proveniente do PMAQ, no que tange aos critérios de rateio estabelecidos pelas 
secretarias municipais de saúde. Outra fragilidade apontada refere-se a 
descontinuidade das ações realizadas após o término das fases do PMAQ. Desse modo, 
faz-se necessário que estratégias sejam lançadas afim de que o profissional possa 
inserir no seu cotidiano as orientações sugeridas pelo PMAQ e não desenvolve-las 
apenas no período de realização do programa. 
Por fim, o estudo possibilitou desbravar cenas e cenários sob o olhar de atores sobre a 
vivência no PMAQ, permitindo conhecer os principais efeitos produzidos nos serviços 
de saúde, subsidiando a coprodução de novos arranjos, caminhos e redirecionamento 
promissores no fortalecimento dos programas pertencentes à Atenção Básica em 
Saúde. 
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TÍTULO: Plano de Trabalho do bolsista 1 - Projeto "LASERTERAPIA DE BAIXA 

INTENSIDADE NO TRATAMENTO DE LESÕES MAMILARES EM NUTRIZES: ENSAIO 

CLÍNICO RANDOMIZADO" 

Resumo 

 

O Aleitamento materno Exclusivo é indicado até os primeiros seis meses de vida, 
contudo foi percebido que essa indicação não é cumprida em sua totalidade, um dos 
motivos é a lesão mamilar, geralmente dolorosa. Nesse sentido busca-se tratamento 
mas muitos não têm sua eficácia comprovada na literatura. A utilização do Laser de 
Baixa Intensidade proporciona efeito analgésico, anti-inflamatório e de bioestimulação 
e mostra-se promissor. Desse modo, o estudo objetiva avaliar a eficácia clínica do uso 
de laser de baixa intensidade na redução dos níveis de dor e cicatrização da lesão 
mamilar em nutrizes. É um estudo do tipo ensaio clínico randomizado duplo cego, com 
nutrizes do Hospital Universitário Ana Bezerra. Terá uma amostra de 84 participantes 
(42 no grupo intervenção e 42 no grupo controle). A coleta de dados ocorrerá de 
novembro de 2017 a maio de 2018. A intervenção ocorrerá a partir de 12 horas após o 
parto, momento em que será realizada a primeira avaliação para arrolamento da 
participante. As participantes que aceitarem participar da pesquisa assinarão o termo 
de consentimento livre e esclarecido. Nesse momento serão apresentado os dados 
preliminares de forma descritiva. 

 
 
Palavras-chave: Terapia com Luz de Baixa Intensidade. Mama. Lesões. Aleitamento 

TITLE: LOW-INTENSITY LASER THERAPY IN NURSING NAMES IN TREATMENT: 

RANDOMIZED CLINICAL TEST 

Abstract 

Exclusive breastfeeding is indicated until the first six months of life, and this goal is not 
fully met. This is a search up process but often has not been proven in the literature. The 
use of Low Intensity Laser is the analgesic, anti-inflammatory and biostimulation effect 
and is promising. Thus, the objective was to evaluate the use of low intensity laser to 
reduce pain levels and healing of nipple injuries in nursing mothers. The study will be a 
double blind randomized clinical trial, with nursing mothers from Ana Bezerra University 
Hospital. Have a sample of 84 participants (42 in the intervention group and 42 in the 
control group). Data collection will take place from November 2017 to May 2018. The 
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session will take place from 12 hours after delivery, when the first evaluation for the 
participant's enrollment will be performed. Participants participating in the research can 
sign the free and informed consent form. At this time, preliminary data will be presented. 
 
Keywords: Low Intensity Therapy. Mama. Injuries. Breastfeeding. 

Introdução 

O aleitamento materno é recomendado pelo Ministério da Saúde (MS) e Organização 
Mundial de Saúde (OMS) por pelo menos dois anos, sendo que os seis primeiros meses 
devem ser de forma exclusiva, pois há comprovação científica que há benefícios e 
possui superioridade comparado as fórmulas (VICTORA et al., 2016; VICTORA et al., 
2015; BRASIL, 2015). 

Os problemas na amamentação devem ser tratados assim que detectados, geralmente 
esse período corresponde aos primeiros dias do pós-parto. O não tratamento pode levar 

ao desmame precoce (BRASIL, 2015). 

Uma das causas de interrupção da amamentação tem sido as lesões mamilares por 
serem dolorosa,. É necessário intervir no causador dessas lesões, comumente a pega 
ou o posicionamento inadequado (BRASIL, 2015). 

Devido a dor, é recomendado analgesia, uma vez que além do desconforto a dor inibe 
a liberação de ocitocina, por consequência a liberação do leite torna-se prejudicada. 
Contudo a educação para mãe sobre pega correta e posicionamento são medidas 
eficazes, sendo a melhor intervenção. (BRASIL, 2015). 

Muitos dos tratamentos utilizado para as lesões mamilares não possuem sua eficácia 
comprovada cientificamente, alguns deles possuem caráter preventivo e não curativo. 
É necessário estudos que subsidiem a terapêutica, pois lesões extensas com dor 
intensa é indicação de suspensão temporária da amamentação, uma vez que a mãe 

não consegue amamentar (BRASIL, 2015). 

Atualmente, a fototerapia mostra ser uma ação inovadora e promissora para o 
tratamento das lesões mamilares. Luz com ondas eletromagnéticas na faixa espectral 
do vermelho ao infravermelho próximo, são aplicadas nos tecidos através de 
dispositivos luminosos de baixa potência, como por exemplo, o LASER (Light 
Amplification by Stimulated of Radiation) e o LED (Light Emitting Diode) (LINS et al., 
2010). 

A eficácia dessa nova ferramenta já é apresentada em trabalhos relativos a cicatrização 
de feridas e controle da dor (PALAGI et al., 2015; CHAVES et al., 2014). No entanto são 
poucos os materiais que investiguem para o tratamento de lesões mamilares. 

 
Metodologia 

 

Trata- se de uma pesquisa experimental, do tipo ensaio clínico randomizado duplo-cego. 
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O estudo foi realizado no hospital de referência na atenção à saúde materno-infantil na 
região do Trairi e adjacências, Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB), detentor do 
título de Hospital Amigo da Criança. No local acontece em média 200 partos/mês entre 
normais cesarianas; ficando as puérperas e recém-nascidos em suítes PPP (pré-parto, 
parto e pós-parto) ou em sistema de Alojamento Conjunto a fim de favorecer o vínculo 
mãe-filho bem como a prática do aleitamento materno. O binômio permanece no HUAB 
por um período mínimo de 48 horas. Nesse período é possível identificar problemas na 
amamentação que podem levar a lesões mamilares. 

O tamanho da amostra necessária será de 42 pacientes em cada grupo do estudo, 
totalizando uma amostra de 84 participantes 

Neste projeto, foram incluídas nutrizes maiores de 18 anos internadas na instituição com 
lesão mamilar não infectada e/ou que apresentem dor durante a amamentação que 
esteja relacionada a mamada e excluidas lactantes com trauma mamilar infectado 
(mastite); lactante em uso de outras modalidades terapêuticas que pudessem interferir 
na cicatrização das lesões e/ou no quadro álgico; paciente com câncer ou histórico de 
câncer em qualquer localização; paciente com glaucoma; paciente com arritmia 
cardíaca, disfunções tireoidianas, marca-passo, tratamento com esteroides; em uso de 
fármacos fotossensibilizantes ou que apresentem algum déficit cognitivo. As que 

aceitaram participar do estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido. 

Através da randomização foram alocadas em grupo controle e grupo experimental de 
acordo com a sequência da lista de randomização. 

Tanto o Grupo Controle quanto o Grupo Experimental receberão o tratamento padrão, 
institucionalizado e preconizado pelas boas práticas do aleitamento materno, que 
consiste em educação as mães sobre técnicas adequadas do aleitamento materno e 
cuidados com o mamilo, posicionamento do lactente e da mãe durante a amamentação; 
pega correta da criança; técnica correta para remoção do bebê da mama; número, 
duração e intervalos entre as mamadas; afirmação de que o leite materno é o alimento 
ideal até o bebê completar seis meses de idade; sem interrupção da amamentação; 
nenhum uso de cremes ou quaisquer outros produtos nos mamilos, exceto o próprio 
leite; e vestir um sutiã adequado e apoio a amamentação nas dependências de 

internação do HUAB. 

As mulheres foram submetidas ao uma consulta inicial por uma enfermeira, consultora 
em amamentação, que já apresenta essa função no serviço. Realizou exame clínico das 
mamas e dos reflexos de busca e sucção do recém nascido e as informaçõe serão 

reforçadas através de folders. 

As sessões de laserterapia aconteceram em dois momento, a primeira logo após a 
avaliação da dor no processo de amamentação, a segunda 24 horas após a anterior. 
Após esses momentos de irradiação do LASER, considera-se encerrada a coleta de 
dados, assim, será ofertada para todas as nutrizes do estudo uma amostra em sachê 
de pomada lanolina HPA pura, com 1,5g. Essa pomada é recomendada pelo Ministério 
da Saúde para o tratamento de lesão mamilar (BRASIL, 2015). 

O grupo controle receberá irradiação de LASER placebo, com protótipo semelhante ao 
aparelho LASER, sendo que não emitirá radiaçã, assim, apenas será ligada uma luz 

vermelha (sem ação de irradiação LASER) para garantir o cegamento do paciente. 
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Cada aparelho será identificado com etiqueta contendo “Grupo A” e “Grupo B” e 
conforme arrolamento dos sujeitos da pesquisa, o aplicador pesquisador responsável 
pela terapia selecionará o aparelho A ou B. Essa identificação do aparelho será 
realizada por um integrante que estará ciente de qual grupo é o experimental e qual 
grupo é o controle. Esse profissional só divulgará essa informação após a análise dos 
dados. 

Os resultados preliminares serão apresentados de forma descritiva. 

 
Resultados e Discussões 

 

Como resultado preliminar, tem- se 11 mulheres participantes em que seis estão 
alocadas no grupo B ( experimental) e cinco no grupo A (controle). O grupo experimental 
é aquele que recebeu o tratamento com LASER e o controle com o placebo, aparelho 
idêntico ao LASER mas sem emitir irradiação, apenas uma luz vermelha. 

No grupo experimental, cinco das seis participantes relataram que ao final das duas 
sessões tinham melhora considerável da dor e que recomendariam o tratamento a 
outras mulheres bem como gostariam que fosse um tratamento institucionalizado pelo 
hospital. 

Dessas uma após a segunda sessão referiu está sem dor nas duas mamas e outra que 
teve aumento da intensidade da dor na mama direita e intensidade mantida na mama 
esquerda após o primeiro atendimento. Contudo, no segundo atendimento a dor na 
mama direita teve mantida, mas a dor na esquerda foi zerada. 

Uma paciente do grupo B relatou que não houve melhora da dor após a intervenção em 
nenhum dos dois momentos. 

Com relação ao grupo controle, uma única paciente teve a dor sem alteração durante 
as duas sessões. Duas pacientes apresentaram redução da dor na mama esquerda 
após as sessões,sendo uma após a segunda sessão e outra após a primeira e segunda 
sessão, contudo a direita continuava com dores . 

Uma quarta paciente teve redução na intensidade da dor nas duas mamas tanto na 
primeira como na segunda sessão. E a quinta paciente teve a dor mantida na primeira 
sessão e após a segunda sentiu redução na mama direita e aumento na esquerda. 

 

Conclusão 

 

As mães amamentam com prazer, desde que não estejam sentindo dor. Assim, torna-
se extremamente urgente a resolução da dor mamilar ao amamentar, a fim de evitar 
desmame precoce e promover o aleitamento materno exclusivo. 

A enfermagem tem um papel importante na promoção, proteção e apoio à 
amamentação. A terapia usando LBI pode servir para aliviar o trauma do mamilo, 
favorecendo consequentemente a amamentação. Desse modo, os enfermeiros que 
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adotam a terapia com LASER de baixa intensidade podem ter um impacto significativo 
no desempenho e no sucesso do cuidado à mulher na amamentação. Além disso, os 
resultados desta pesquisa podem levar a futuros estudos no tratamento de outras 
feridas cutâneas relevantes para esta área de prática de enfermagem. 
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TÍTULO: TENDÊNCIAS E PROJEÇÕES DA MORTALIDADE PELAS NEOPLASIAS 

MALIGNAS DE TESTÍCULOS NO BRASIL ATÉ 2030. 

Resumo 

Objetivo:analisar a tendência da mortalidade por câncer do testículo no Brasil no período 
de 2001-2015 e calcular a projeção de mortalidade para o período 2016-
2030.Métodos:Estudo ecológico de base demográfica com uso de informações do 
Sistema de Informações sobre Mortalidade sobre os óbitos por câncer do testículo 
ocorridos no Brasil. A tendência da mortalidade foi analisada pela regressão Joinpoint, 
e para o cálculo das projeções foi utilizado o Nordpred. Resultados:A taxa de 
mortalidade padronizada à população mundial para os homens variou de 0,36 óbitos/ 
100.000 habitantes, no ano de 2001, a 0,41 óbitos/ 100.000 habitantes, no ano de 2015. 
houve uma tendência de aumento para o Brasil (APC= 1.3% IC95% 0.6; 2.0) e Sudeste 
(APC= 1.5% IC95%0.2; 2.7). Analisando os dados para o Brasil no quinquênio 2026-
2030, foi projetada a ocorrência de 2.888 óbitos por câncer do testículo para este 
período, o que corresponde a uma mudança de 26,6% quando comparada ao período 
de 2011-2015, sendo esta mudança explicada em maior medida pelo aumento do risco 
de morrer (14,2%)quando comparada às modificações da estrutura demográfica 
(12,4%).Conclusões:a mortalidade por câncer de testículo noBrasil apresenta tendência 
de aumento, e até 2030, a carga de mortalidade seguirá aumentando. 
 
Palavras-chave: Neoplasia de testículo; Tendência; projeção; mortalidade 

TITLE: MORTALIDADE POR CÂNCER DE TESTÍCULO NO BRASIL: TENDÊNCIAS E 

PROJEÇÕES ATÉ 2030. 

Abstract 

Objective: to analyze the trend of testicular cancer mortality in Brazil in the period 2001-
2015 and calculate the mortality projection for the period 2016-2030. Methods: 
Demographic-based ecological study using information from the Mortality Information 
System on the deaths from testicular cancer occurred in Brazil. The mortality trend was 
analyzed by the Joinpoint regression, and Nordpred was used to calculate the 
projections. Results: The standardized mortality rate for the world population for men 
ranged from 0.36 deaths / 100,000 inhabitants in 2001 to 0.41 deaths / 100,000 
inhabitants in the year 2015. There was a tendency for Brazil to increase (APC = 1.3% 
IC95% 0.6; 2.0) and Southeast (APC = 1.5% CI95% 0.2; 2.7). Analyzing the data for 
Brazil in the five-year period 2026-2030, 2,898 deaths from testicular cancer were 
projected for this period, which corresponds to a 26.6% change when compared to the 
period 2011-2015, and this change (14.2%) when compared with the changes in the 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 311 

 

demographic structure (12.4%). Conclusions: the mortality rate from testicular cancer in 
Brazil shows a tendency to increase, and by 2030, the burden mortality rate will continue 
to increase. 
 
Keywords: Testicular neoplasm; Trend; projection; mortality 

Introdução 

Nos últimos anos a incidência do câncer de testículo tem crescido, especialmente nos 
países desenvolvidos, onde Europa e América do Norte respondem por cerca de 55% 
de todos os casos novos registrados no mundo. Todavia, 80% das mortes por câncer 
de testículo ocorrem em países em desenvolvimento, embora este seja um câncer que 
apresente baixas taxas de mortalidade quando comparado aos demais tipos de câncer 
(OMS, 2014). O câncer de testículo é considerado raro, e acomete geralmente homens 
jovens (Ferlay, 2015; Wang et al., 2017), representando cerca de 0,7% de todos os 
cânceres. Embora este tipo de tumor atinja relativamente pequena parcela da 
população, acomete uma faixa etária produtiva e sexualmente ativa, impactando nos 
aspectos sociais e econômicos. Vale ressaltar, que se por um lado costumam ser 
agressivos, tem grande probabilidade de cura quando detectado precocemente, 
justificando sua importância para a saúde pública. A taxa de mortalidade mundial 
padronizada para o câncer do testículo é de 0,28 óbitos a cada 100 mil homens. Em 
2012, estimativas mundiais relataram a incidência 55.000 novos casos e de cerca de 10 
mil óbitos, dos quais apenas 2.200 nas regiões mais desenvolvidas do mundo (Ferlay, 
2015). O câncer de testículo possui forte componente genético ao seu desenvolvimento, 
e é de 4 a 5 vezes mais prevalente em caucasianos em comparação com populações 
afrodescendentes. Os tumores testiculares atingem comumente homens jovens com 
idade entre 20 e 39 anos, tendo como fatores de risco: criptorquidia, a infertilidade, a 
história familiar (sua herdabilidade varia de 37 a 49%) e ainda a sua associação com a 
Síndrome de Klinefelter (Wang et al., 2017). O diagnóstico deste câncer se dá por meio 
do exame clínico, ultrassom, e marcadores tumorais séricos, como a AFP (alfa-feto-
proteín), o hCG (gonadotrofina coriônica humana fração beta),o DHL (desidrogenase 
lática), sendo este último indicador de tumores avançados(Albers, P et al, 2011), além 
da biópsia, visto que morfologicamente essas células se assemelham a gonócitos e 
podem ser detectadas com segurança em amostras de biópsia por técnicas imuno 
histológicas (C. G. Ruf et al., 2015) Os tumores são classificados histologicamente como 
seminomatoso e não seminomatoso. Cerca de 70% dos diagnósticos são feitos ainda 
nos estágios iniciais, apresentando ótimas taxas de cura, principalmente se 
diagnosticado precocemente e devido a sua extrema sensibilidade a quimioterapia e 
radioterapia (Albers, P et al, 2011). As taxas de sobrevida em 5 anos variam de acordo 
com o prognóstico: para os não-seminomatosos, estes são classificados como bom, 
intermediário ou ruim, sendo a sobrevida de 92%, 80% e 48% nesta ordem; já para os 
seminomatoso, 86% e 72% naqueles considerados com prognóstico bom e 
intermediário, não havendo paciente classificado com prognóstico ruim para este tipo 
(Albers, P et al, 2011). Sobre a estratégia de detecção precoce, o autoexame a cada 6 
meses é a forma mais eficaz, observando presença de nódulo, endurecimento ou 
inchaço, o qual pode ser acompanhado ou não de dor, além de aumento do volume do 
testículo, podendo levar à sensação de peso; assimetria; alteração da pele local, as 
quais podem representar o crescimento local do tumor(Souza KW et al, 2011). Como 
uma doença de mortalidade notável em países em desenvolvimento, compreender a 
distribuição geográfica do câncer de testículo e o comportamento das taxas ao longo do 
tempo é de grande relevância, pois a análise da situação epidemiológica é necessária 
como ferramenta de apoio ao planejamento de medidas de saúde pública para os 
grupos mais vulneráveis. Até à data, poucos estudos examinaram a epidemiologia do 
câncer de testículo na América do Sul, especialmente no Brasil. Com este intuito, o 
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objetivo deste estudo foi analisar a tendência temporal da mortalidade por câncer do 
testículo no Brasil e regiões geográficas no período de 2001-2015 e calcular a projeção 
de mortalidade para o período 2016-2030. 
 
Metodologia 

 
Estudo ecológico de série temporal, baseado em dados secundários registrados no 
Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) do Departamento de Informática do 
Sistema Único de Saúde (sistema de saúde brasileiro). Foram analisados os óbitos 
decorrentes da neoplasia maligna dos testículos (C62) categorizadas a partir da 
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde 
- 10ª Revisão (CID-10), ocorridos no Brasil no período de 2001 a 2015 e analisados de 
acordo com a faixa etária e as regiões brasileiras. Apesar de nos últimos anos, 
reconhecer-se que o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) no Brasil obteve 
um ganho significativo de qualidade, a utilização de dados secundários sobre 
mortalidade está sujeita a sub-registro. Para correção do sub-registro de óbitos 
neoplasia maligna dos testículos, foram utilizadas informações da Redistribuição por 
Capítulos dos Óbitos corrigidos pela Pesquisa de Busca Ativa (Brasil. Mortalidade, 
2015), iniciativa realizada pelo Ministério da Saúde, com dados disponibilizados no sítio 
do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Foi calculado o fator de 
correção para cada faixa etária (Kim HJ, 2000; 19: 335-351), período e região, a partir 
da diferença em percentual entre a quantidade de óbitos notificados ao SIM e a de óbitos 
redistribuídos, baseado no Capítulo II (Neoplasias) do CID-10. Tal diferença foi expressa 
em valores decimais com o valor 1 correspondendo a uma mudança de 100%, por 
exemplo, existindo a possibilidade de valores maiores, visto que, em algumas 
localidades, o valor redistribuído representou valores acima daqueles registrados no 
SIM. Além disso, casos em que o valor redistribuído foi inferior aos registrados ao SIM, 
apresentaram uma diferença negativa. D= (NR-NS)/NS Na qual: D = diferença entre 
óbitos redistribuídos e óbitos registrados ao SIM por Neoplasias em relação ao número 
de óbitos registrados ao SIM por Neoplasias; NR = número de óbitos redistribuídos por 
Neoplasias; NS = número de óbitos registrados ao SIM por Neoplasias. Essa diferença 
obtida foi somada ao valor 1 para calcular o fator de correção, visto que o número 1 
representa o fator neutro em uma multiplicação, de acordo com a fórmula a seguir: F= 
1 + D Em que: F = fator de correção do capítulo II (Neoplasias); D = diferença entre 
óbitos redistribuídos e óbitos registrados ao SIM por Neoplasias, em relação ao número 
de óbitos registrados ao SIM por Neoplasias. Esse fator foi multiplicado ao número de 
óbitos por câncer. Assim, foi pressuposto que o fator de correção para o Capítulo II 
poderia ser aplicável ao Câncer dos Testículos. A fórmula usada para este cálculo está 
descrita a seguir: OC= F x NOS OC = número de óbitos por neoplasia maligna dos 
testículos corrigidos; NOS = número de óbitos registrados ao SIM por neoplasia maligna 
dos testículos; F = fator de correção do capítulo II (Neoplasias). Com a informação do 
número reajustado de mortes, foram calculadas as taxas de mortalidade padronizadas, 
ajustadas de acordo com a população mundial por 100.000 habitantes. Os dados de 
população por região por idade foram obtidos das informações dos Censos 
demográficos e das projeções intercensitárias, no sítio do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística. Foi analisada a tendência temporal da mortalidade por câncer 
dos testículos no Brasil e regiões brasileiras, e calculadas as projeções de mortalidade 
até o ano de 2030 por quinquênio, para os períodos de 2016-2020, 2021-2025 e 2026-
2030. Para analisar as tendências de mortalidade, foi realizada a análise de regressão 
Joinpoint, utilizando o software Joinpoint Regression Program (National Cancer Institute, 
Bethesda, Maryland, USA), Versão 4.4.0., de janeiro de 2017. O objetivo da análise é 
identificar a ocorrência de possíveis joinpoints, ponto no qual uma mudança significativa 
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na tendência tenha ocorrido. O método aplicado identificou joinpoints baseado no 
modelo com no máximo 3 pontos de mudança. O modelo final selecionado foi o modelo 
mais ajustado, com o Anual Percentage Change (APC) baseado na tendência de cada 
segmento, estimando se esses valores são estatisticamente significativos a um nível de 
0,05. Os testes de significância utilizados baseiam-se no método de permutação de 
Monte Carlo e no cálculo da variação percentual anual da razão, utilizando o logaritmo 
da razão (Kim HJ, 2000; 19: 335-351). Na descrição das tendências, os termos 
“aumento significativo” ou “redução significativa” significa que o declive da tendência é 
estatisticamente significativo (p<0,05). As predições foram feitas para cada período 
utilizando o modelo idade-período-coorte do programa Nordpred (Cancer Registry 
ofNorway, Oslo, Norway), inscrito no programa estatístico R. Os dados foram 
compilados em blocos de 05 anos e o grupo de idade limite considerado para a análise 
foi o primeiro com mais de 10 casos para o período combinado. Os resultados das 
predições estão apresentados para o total de óbitos observados e esperados para cada 
período para o Brasil e as 05 regiões brasileiras. Para cada período, foram calculadas 
as taxas de mortalidade ajustadas com base na população padrão mundial para 
comparações globais, expressas por 100.000 habitantes por ano (ASW∕100.000 hab) 
(Doll R, 1966). Foram calculadas as mudanças anuais no número de óbitos no último 
período projetado (2026-2030) comparado ao último período observado (2011–2015), 
onde a proporção desta mudança ocorrida em termos da mudança nos riscos ou das 
mudanças demográficas (tamanho ou estrutura da população). Esses dois 
componentes podem ser diferentes de zero e apresentar uma direção positiva ou 
negativa. O cálculo pode ser expresso como segue (Møller B., 2003; 22: 2751–2766.): 
Δtot = Δrisk + Δ pop= (Nfff – Noff) + (Noff – Nooo) 
 
Resultados e Discussões 

 
No período de 2001 a 2015, ocorreram 4.075 óbitos por neoplasia maligna dos testículos 
no Brasil. A taxa de mortalidade padronizada à população mundial variou de 0,36 óbitos/ 
100.000 habitantes, no ano de 2001, a 0,41 óbitos/ 100.000 habitantes, no ano de 2015. 
As taxas de mortalidade mais elevadas que a média brasileira foram registradas para 
as Regiões Sul e Norte do país (Figura 01). Na análise da série histórica das taxas de 
mortalidade, houve tendência de aumento para o Brasil e para a região Sudeste (p<0,05) 
e estabilidade nas demais regiões, sem ocorrência de Joinpoints (Tabela 1). A Tabela 2 
apresenta o número de óbitos e as taxas de mortalidade padronizadas para os períodos 
observados e projetados. Analisando os dados para o Brasil no quinquênio 2026-2030, 
foi projetada a ocorrência de 2.888 óbitos por câncer do testículo. As projeções indicam 
que haverá aumento da taxa de mortalidade para o Brasil e regiões Sul, Norte e 
Nordeste, enquanto para a região Sudeste a projeção é de que haverá estabilidade, e 
para a região Centro Oeste, leve redução das taxas até 2030. Na Figura 2 são 
apresentadas as taxas de mortalidade por câncer de testículo, nos períodos observados 
e projetados, de acordo com a influência dos riscos e da estrutura populacional do Brasil 
e regiões.Para o Brasil, haverá um aumento de 26,6% no número de mortes por este 
câncer para o período de 2026-2030 quando comparada ao período de 2011-2015, 
sendo esta mudança explicada em maior medida pelo aumento do risco de morrer 
(14,2%) quando comparada às modificações da estrutura demográfica do Brasil 
(12,4%). Para a região Sul, as projeções indicam que haverá um aumento de 71,3% no 
número de mortes, explicado em maior medida pelo risco de morrer pela doença 
(58,2%); Já na região Norte, o aumento será de 45,1%, explicado tanto pela estrutura 
demográfica brasileira (24,3%) como pelo risco de morrer pela doença (20,8%). O 
presente estudo evidenciou que a mortalidade por câncer de testículo no Brasil 
apresenta tendência de aumento, e que até 2030, a carga de mortalidade seguirá 
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aumentando, e para este período, se registrará uma mudança de cerca de 30% no 
número de mortes por esta doença. Para este câncer, observa-se que nas áreas onde 
historicamente a incidência é elevada, atualmente há tendência de redução das taxas, 
ao passo que na maioria dos países da América Latina e algumas partes da Ásia, África 
do Sul, e sul da Europa, começa a emergir como uma importante causa de morbidade 
e mortalidade em homens jovens(Bray et al., 2012) (Le Cornet et al., 2014). Os países 
do norte da Europa e a Europa ocidental apresentam as maiores incidências de câncer 
de testículo, com taxas mais elevadas observadas na Noruega (9,9 casos por 100.000 
homens por ano), na Dinamarca (9,4 casos por 100.000 homens por ano) e na Suíça 
(9,2 casos por 100.000 homens por ano). Todavia, as maiores tendências de aumento 
da incidência foram registradas no sul da Europa e na América Latina, e de forma 
atenuada no norte da Europa, nos Estados Unidos, Canadá e na Austrália (Bosetti C, 
2011) Por outro lado, a mortalidade apresenta-se em um padrão distinto, com taxas 
mais altas em alguns países de Índice de Desenvolvimento Humano médio e alto. As 
taxas de mortalidade mais elevadas são observadas no Chile e na Letônia, bem como 
em Países da Europa Central e Oriental. A tendência nos últimos 10 anos mostrou que 
em países de alta renda, as taxas de mortalidade por câncer de testículo estão em 
declínio ou estáveis, com exceção da Oceania, América do Norte, e a maior parte da 
Ásia, enquanto nenhuma diminuição significativa foi observada em regiões de renda 
média na América Latina e na África do Sul (ZNAOR et al., 2014).Como observado no 
presente estudo e se comparando com as taxas globais, o Brasil registra taxas de 
mortalidade inferiores as de alguns países desenvolvidos e também menores entre os 
países da América Latina, porém com projeções de aumento até 2030. Ao avaliar as 
tendências e projeções para a mortalidade por câncer de testículo no Brasil, foram 
identificados distintos padrões entre as regiões geográficas, demonstrando a 
diversidade epidemiológica do país. As maiores taxas foram registradas na região Sul, 
enquanto as menores taxas ocorreram na região Nordeste. A análise de tendência 
mostrou que nos últimos 15 anos houve aumento significativo nas taxas de mortalidade 
no Brasil e Sudeste, e tendência de estabilização nas demais regiões. Ressalta-se que, 
embora houvesse padrões diferentes para as tendências de mortalidade, as projeções 
indicaram aumentos no número bruto de óbitos para todas as regiões. Este fato é 
justificado principalmente pelas mudanças no tamanho e na estrutura da população. As 
projeções para 2030 é de elevação nas taxas de mortalidade para o Brasil, região Sul, 
Norte e Nordeste, com diminuição para a região Centro-oeste e estabilização nas taxas 
da região Sudeste. É difícil interpretar as variações geográficas e temporais observadas 
no nível populacional nas taxas de mortalidade por câncer de testículo na ausência de 
determinantes de risco bem definidos. Porém, existe uma estreita relação entre a 
redução da mortalidade com a organização do serviço de cuidados urológicos e a 
introdução e disponibilização das terapias baseadas em cisplatina, desde os anos de 
1970. A redução das taxas de mortalidade na maioria dos países europeus nas últimas 
décadas e no Estados Unidos foi associada às melhorias no diagnóstico e eficácia da 
quimioterapia, com a inclusão da cisplatina nos regimes de tratamento (Bosetti et al, 
2011). A transição epidemiológica pela qual o Brasil vem passando desenhou o quadro 
de polarização epidemiológica para o qual as doenças infectocontagiosas dividem 
espaço com o aumento de doenças crônicas não transmissíveis, como o câncer (Souza 
et al., 2014). Além disso, existe ainda uma iniquidade notável relacionada ao acesso 
aos serviços de diagnóstico e tratamento do câncer entre grandes centros urbanos e o 
interior das cidades, assim como em outros países da América do Sul (Goss et al., 2013) 
(Barbosa et al. 2016). No Brasil, ocorre uma concentração de serviços oncológicos nos 
grandes centros urbanos das regiões com melhores níveis socioeconômicos (Sudeste, 
Sul). Tal desigualdade na distribuição de serviços contribui para atrasos no diagnóstico 
e tratamento dos pacientes das regiões menos abastadas, que ao final apresentam pior 
prognóstico quando comparado com pacientes que vivem nesses centros urbanos, e 
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também aumenta a pressão nos centros de referência médica devido a migração de 
pacientes para grandes cidades (Souza et al., 2014). Uma das causas relacionadas com 
a mortalidade por câncer numa população definida é a prevalência e distribuição dos 
fatores de risco relacionados (Antunes et al., 2013). Para o câncer de testículo, a etnia 
aparece como fator de risco para o aumento da incidência e, consequentemente, 
influenciaria nas taxas de mortalidade. Nos EUA, a diferença na incidência é de quase 
cinco vezes entre brancos (9,1 casos por 100 mil homens por ano) e negros (2,0 casos 
por 100 mil homens por ano). Nesse aspecto, as projeções de altas taxa de mortalidade 
do câncer de testículo para região sul do Brasil poderia ser parcialmente explicado pelas 
características fenotípicas da população da região. Nesta região há predomínio de 
descendência europeia, registrando a maior proporção de caucasianos no Sul do Brasil 
(mais de 70% da população), enquanto as regiões Norte e Nordeste apresentam 
percentuais abaixo de 40% com essa característica (IBGE, 2011).(ACS, 2017).Outra 
possível explicação para as tendências da mortalidade para a região Sul do Brasil pode 
ser a melhor estruturação dos serviços de vigilância epidemiológica do câncer nessas 
áreas mais desenvolvidas do país, o que resulta na melhor qualidade nos registros de 
óbito (Barbosa et al., 2016). Por outro lado, o aumento das taxas nas regiões mais 
pobres do Brasil pode ser resultante da conformação e acesso da rede de serviços de 
saúde nessas áreas (Barros et al., 2011),tendo em vista que a realização das ações 
profiláticas e a disponibilidade e o acesso aos métodos diagnósticos e de tratamento 
para o câncer afetam as taxas de sobrevivência e de mortalidade por câncer numa 
população(Sharpe et al., 2014).Tendo em vista que a sobrevida de 5 anos para o câncer 
de testículo localizado é de 99,2%, a minimização do impacto que este câncer possa 
causar no futuro deverá contar com especial atençãoà detecção de lesões em estágio 
inicial com priorização da assistência primária nas estratégias de saúde pública através 
da implantação de medidas de prevenção primária, e especialmente, medidas 
educativas e de vigilância ativa que favorecam a realização do auto-exame. Também é 
de grande relevância os avanços e melhorias em técnicas e protocolos de tratamento, 
a facilidade ao acesso e disponibilidade do tratamento em tempo ideal e a capacitação 
para os profissionais da saúde de modo que estes promovam educação em saúde e 
diagnóstico precoce de casos suspeitos(Stevenson; Lowrance, 2015). Embora não 
existam estratégias de rastreamento amplamente aceitas para tumores de células 
germinativas, umestudo sugeriu que deve ser enfatizado um exame periódico completo 
dos adolescentes, incluindo a avaliação da maturidade sexual que pode ser realizado 
em ambiente escolar(Stawińska-Witoszyńska et al., 2016). Destaca-se como limitação 
do estudo a utilização de dados secundários sobre mortalidade os quais estão sujeitos 
à subnotificação, porém deve ser mencionado que melhorias consideráveis foram 
alcançadas nos últimos anos na qualidade do Sistema sobre mortalidade no Brasil, e 
que neste estudo realizamos correção dos dados o que reduz esse potencial viés. As 
previsões de câncer devem ser considerado com cautela, pois o diagnóstico e as 
condições terapêuticas podem mudar no futuro e, consequentemente, as tendências de 
mortalidade podem ser levemente modificadas. No entanto, os métodos atualmente 
utilizados têm validade certificada, e alguns autores apontam diferenças entre 10% e 
20% entre as estimativas e os registros dos eventos (Bernal et al., 2011). 
 
Conclusão 

 
Os achados desse estudo revelaram a tendência de aumento nas taxas de mortalidade 
por cancer de testículo no Brasil nos 15 anos analisados, e que essas taxas seguirão 
aumentando até 2030, indicando também que existe uma desigualdade na distribuição 
da mortalidade por este câncer entre as regiões brasileiras. Nesse aspecto, considera-
se o perfil fenotípico da população brasileira e a desigualdade na oferta e no acesso aos 
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serviços de prevenção, vigilância, diagnóstico e tratamento do câncer no país. No intuito 
de reduzir as possíveis disparidades na mortalidade por câncer de testículo no Brasil é 
premente a implantação e implementação de políticas públicas de saúde direcionadas 
às populações mais afetadas, associadas à diminuição das iniquidades sociais, e 
melhoria de acesso à prevenção primária, ao diagnóstico precoce e a tratamentos 
eficazes. 
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TÍTULO: Efeito da prática mental após a prática física na recuperação da função motora 

do membro superior com paresia. Um relato de caso. 

Resumo 

O acidente vascular cerebral (AVC) acomete frequentemente a função do membro 
superior. Este estudo analisou a eficácia da associação da videoterapia à Prática Mental 
e prática física na recuperação neurofuncional do membro superior de uma paciente 
pós-AVC, através da Eletromiografia de Superfície (EMG). Trata-se de um relato de 
caso, realizado na Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – FACISA/UFRN. O 
procedimento foi compreendido em 3 fases: Avaliação inicial (utilização da Ficha 
demográfica e EMG dos músculos extensor superficial do antebraço e palmar longo); 
Intervenção do protocolo (15 sessões, 2xsem ininterruptas, durante 60 minutos); 
Reavaliação (utilização da EMG nos mesmos músculos iniciais). Os dados 
eletromiográficos mostraram que após as intervenções ocorreu um incremento das 
médias (RMS) em ambos os membros, sendo a maior intensidade no membro afetado, 
aumentando em média 28,07%. Viu-se também que na posição neutra houve leve 
aumento da ativação dos músculos flexores (22,97%) e extensores (3,002%) e que na 
posição de pronação de punho, houve uma redução de 31,17% na ativação dos flexores, 
indicando possível redução da cocontração, e aumento de 253,63% no grupo flexor. 
Este estudo sugeriu que a associação da videoterapia à Prática Mental e prática física 
melhorou a função motora do membro superior parético de uma paciente com sequelas 
de AVCi. Sugere-se que sejam feitos ensaios clínicos para verificar a eficácia de tal 
protocolo. 
 
Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral; Eletromiografia; Fisioterapia 

TITLE: Effect of mental practice after physical practice on upper limb motor function 

recovery with paresis. A case report. 

Abstract 

 

Stroke often affects upper limb function. This study examined the effectiveness of 
combining videotherapy with mental practice and physical practice in neurofunctional 
recovery of a patient's upper limb after stroke by surface electromyography (EMG). This 
is a case report, conducted at the Faculty of Health Sciences of Trairi - FACISA / UFRN. 
The procedure consisted of three phases: initial evaluation (use of demographic 
recording and electromyography of superficial extensor muscles of the forearm and long 
palmar); Protocol intervention (15 sessions, 2x without interruption, for 60 minutes); 
Reassessment (use of EMG in the anterior muscles). The electromyographic data 
showed that after the interventions there was an increase in the mean (RMS) in both 
limbs, with greater intensity in the affected limb, increasing on average 28.07%. In 
addition, the neutral position showed increased activation of the flexor (22.97%) and 
extensor (3.002%) muscles and wrist pronation position, a 31.17% reduction in the 
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activation of the flexor muscles, indicating a reduction in the co- contraction and 253.63% 
increase in flexor muscles. Este estudo sugeriu que a associação da videoterapia com 
a prática mental e a prática física melhorou a função motora sobre o membro superior 
parético de um paciente com sequela de acidente vascular cerebral. It is suggested that 
clinical trials be conducted to verify the effectiveness of such a protocol.      

 
 
Keywords: Stroke; Electromyography; Physical Therapy 

Introdução 

O acidente vascular cerebral (AVC) é uma condição que pode resultar em prejuízo 
neurológico e levar à incapacidade e morte1. Esse, pode se manifestar de duas formas: 
hemorrágica (extravasamento de sangue no interior ou em regiões circunvizinhas do 
sistema nervoso) e isquêmica (oclusão vascular, levando à insuficiência de fluxo 

sanguíneo cerebral, ocasionando lesão e morte dos tecidos)2. 

Dentre os países da América Latina, o Brasil é o que possui os maiores índices de 
mortalidade por AVC. Apesar do declínio dessa taxa nos últimos anos, a redução não é 
igualitária em todas as regiões do país, sendo o Nordeste o que ainda apresenta 
maiores taxas3. Vale ressaltar que a Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que 
até 2030, o AVC continue sendo a segunda maior causa de mortes no mundo, sendo 
responsável por 12,2% da previsão dos óbitos ao ano4. 

Dentre as alterações causadas pelo AVC, uma das sequelas mais comuns é o 
comprometimento da função do membro superior, representando a principal causa de 
incapacidade funcional e limitação do desempenho das atividades diárias. Assim, na 
tentativa de superar essas deficiências, pacientes com AVC acabam adotando 
estratégias motoras compensatórias, caracterizadas por adaptações ao desequilíbrio 

muscular e ao padrão anormal de ativação muscular5. 

Com relação à reabilitação do AVC, evidências tem demonstrado que as intervenções 
mais efetivas são aquelas baseadas em treinamento orientado a tarefas ou estratégias 
de restrição do membro. Todavia, na prática clínica encontramos pacientes com paresia 
severa, o que os impossibilitam de utilizar tais opções. Nestes casos, uma alternativa 
viável é a prática mental que além de pouco onerosa, possui fácil aplicabilidade6. 

A Prática Mental (PM) Consiste em um método de treinamento pelo qual a reprodução 
interna de uma determinada ação motora é repetida diversas vezes com a finalidade de 
melhorar o desempenho7. Tal prática tem se tornando uma das principais estratégias 
terapêuticas para o tratamento de distúrbios motores decorrentes de lesões cerebrais 
ou doenças neurológicas. Além de ser frequentemente utilizada na prática esportiva, 
afim de melhorar o desempenho dos atletas8. 

O emprego da prática mental associada ao membro superior em ações executadas e 
simuladas, vem crescendo em larga escala9, no entanto em paralelo a esse crescimento 
surge também a necessidade de determinação de diretrizes para a utilização da prática 
mental de movimentos na reabilitação física, além da comparação dos feedbacks 
extrínsecos, como a videoterapia, associados à prática mental. 
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Este estudo analisou a eficácia da associação da videoterapia à Prática Mental e prática 
física na recuperação neurofuncional do membro superior de uma paciente pós-AVC, 

através da Eletromiografia de Superfície (EMG). 

 
Metodologia 

 

Descrição do caso 

Participou do estudo a paciente F.O.C.C, sexo feminino, 74 anos de idade, aposentada, 
ensino fundamental incompleto. Essa, antes do início da aplicação do protocolo, foi 
esclarecida acerca dos procedimentos e posteriormente assinou o Termo de 
Consentimentos Livre e Esclarecido. A caracterização da mesma está descrita na 

Tabela 1. 

Trata-se de um relato de caso, com abordagem qualitativa e experimental, realizado no 
Laboratório de Motricidade Humana da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi 
(FACISA), unidade acadêmica especializada da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN). O mesmo obedeceu os princípios éticos e legais da resolução nº 
196/96, sendo iniciado após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 
de Ciências da Saúde do Trairi (CEP-FACISA), pelo protocolo 1.978.586. 

O procedimento foi compreendido em 3 fases, sendo a primeira a avaliação inicial, a 
segunda a intervenção do protocolo (realizada 5 dias após a 1ª fase) e a terceira a 
reavaliação (realizada 5 dias após o último dia de intervenção). A Tabela 2 possui os 
detalhes do procedimento. 

Ficha de avaliação sócio demográfica 

A paciente foi submetida a avaliação pela ficha demográfica que continha informações 
relacionadas a paciente, abrangendo os seguintes itens: identificação: nome, idade, 
sexo, escolaridade, telefone; história e dados clínicos: tempo de lesão, quantidade de 
eventos do AVC, lado da lesão e predominância de membro. 

Eletromiografia de Superfície 

Para obtenção dos sinais eletromiográficos foi utilizado um eletromiógrafo de superfície 
(EMGs) da marca EMG System Brasil com seis canais. Os sinais de EMGs foram 
coletados com frequência de 4000Hz, amplitude de -2000 e 2000, sendo pré-
processados utilizando um filtro Butterworth passa-baixa de 4ª ordem (20-400Hz). 
Foram utilizados eletrodos bipolares nos pontos motores dos músculos: extensor 
superficial do antebraço e palmar longo. Os eletrodos foram fixados após a realização 
de tricotomia com utilização de lâmina de barbear descartável e assepsia com álcool. 

Para coletar a Contração Voluntária Máxima (CVM) do extensor superficial do antebraço 
foi realizada uma prova de força muscular de 7 segundos para esse músculo, assim 
como também foi realizada uma prova de força muscular para o palmar longo. 

Após esse procedimento, foi solicitado para a indivíduo realizar atividade de 
flexoextensão do punho com antebraço supino por 15 segundos e flexo-extensão do 
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punho com antebraço neutro por 15 segundos para captura da raiz quadrática media 
(rms) 

Intervenção 

A intervenção consistiu em 4 passos: Relaxamento, videoterapia, prática física e prática 
mental. 

O relaxamento era realizado sempre nos primeiros 5 minutos do início da sessão. Esse 
era composto de respiração diafragmática, pompagem cervical e/ou torácica ou 
massagem relaxante, sendo a critério da paciente e tinha por objetivo fazer com que a 
mesma relaxasse e esquecesse ao máximo os problemas externos. 

A videoterapia acontecia sempre antecedentemente a cada atividade da prática física. 
Na ocasião a paciente visualizava um vídeo do membro contrário a sua lesão, com 
duração de 2 minutos que retrava as atividades do protocolo. 

Na prática física foram realizadas 4 atividades com treinos diários de 5 minutos para 
cada uma. Essas serão descritas à seguir: 

Atividade 1 

A paciente tinha que empilhar e desempilhar 4 cubos de lados iguais e tamanhos 
diferentes por 5 minutos. Os cubos foram dispostos cada um sobre uma esfera de 7cm 
de diâmetro de cor sólida. Após o sinal do terapeuta, a paciente era encorajada a 
empilhar os cubos em outra esfera de 7cm de diâmetro com cor diferente das outras. 
Vale salientar que quando estavam desempilhados, os cubos deveriam estar em 
sequência do menor para o maior, ficando o menor mais próximo da marca de 
empilhamento 

Atividade 2 

Para essa atividade foi utilizada a caixa do Box and Block Test, de modo que a paciente 
tinha que passar os blocos em pinça, do lado do membro afetado para o não afetado. 
Cada bloco era passado por um sequenciamento de pinças (1ª pinça com 1º e 2º dedo, 
2ª pinça com 1º e 3º dedo, 3ª pinça com 1º e 4º dedo e 4ª pinça com 1º e 5º dedo), 
repetido por 5 minutos. 

Atividade 3 

A paciente realizava a transferência de água de um copo (dimensões de 12x8cm – AxD) 

preenchido até a marca de 10 cm para o outro por 5 minutos. 

Atividade 4 

A paciente realizava transferências de 3 garrafas plásticas de refrigerante (600ml, 1,5l 
e 2l preenchidas por água em 1/3 de sua capacidade), deslocando-as de marcações 
esféricas para marcações quadradas e vice-versa por 5 minutos. Quando o terapeuta 
sinalizava, a paciente tinha que mudar a posição da garrafa plástica do círculo para o 
quadrado da sua mesma cor e vice-versa, seguindo sempre a ordem do maior para o 
menor. 
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Prática Mental 

Após essa orientação, era realizada a prática mental das quatro atividades descritas 
acima, sendo uma por vez, por 5 minutos ininterruptos. Nesse momento, era orientado 
que a paciente imaginasse realizando a tarefa, concentrando-se no movimento do 
ombro, cotovelo, punho e dedos desde o início da tarefa até o final. Sempre que 
percebíamos a falta de concentrada na atividade, questionávamos se ela estava 

conseguindo imaginar, orientando-a a concentrar na atividade imaginada. 

Para cada uma das quatro atividades, o esquema de treinamento seguia a sequência: 
Videoterapia (2 min) + PF(5 min) + PM (5 min). Ou seja, repetia-se essa sequência 
quatro vezes, uma para cada tarefa. Vale salientar que a cada dia eram coletadas as 
performances da paciente e dava-se o feedback na sessão posterior (conhecimento de 
resultado), com o intuito de motivá-la a alcançar resultados melhores a cada treino. 

 
Resultados e Discussões 

 
Este estudo tentou obter evidências mais objetivas sobre a melhora da função do 
membro superior em uma paciente com sequela de AVCi, como resultado da prática 
mental após a prática física, através da medição da atividade muscular usando a 
Eletromiografia de Superfície. 

Com relação aos valores da Contração Voluntária Máxima antes e após a aplicação do 
protocolo (Tabela 3), este estudo demonstrou que após as intervenções ocorreu um 
incremento das médias (RMS) tanto no membro menos afetado quanto no membro 
afetado. Todavia a maior intensidade se deu no membro afetado, aumentando em média 
28,07%. Sugerindo assim, que a prática mental após a prática física teve um efeito 
positivo sobre a atividade muscular do membro superior parético, indicando possível 
incremento de força/recrutamento muscular após as intervenções. 

Outro dado relevante do nosso estudo foi acerca dos resultados obtidos durante o 
movimento de flexo-extensão do punho com antebraço em supino e em neutro. De 
acordo com a Tabela 4, podemos perceber que na posição neutra houve leve aumento 
da ativação dos músculos flexores (22,97%) e extensores (3,002%); na posição de 
pronação de punho, onde a ação muscular é prioritariamente dos músculos extensores, 
houve uma redução de 31,17% na ativação dos flexores, indicando possível redução da 

cocontração, e aumento de 253,63% no grupo flexor. 

Temos visto com frequência diversos estudos demostrando que as regiões cerebrais 
ativadas durante a prática mental são similares àquelas ativadas durante a execução 
motora10,11 e que quando adicionado à prática física, a prática mental é uma 
intervenção eficaz que pode auxiliar na execução motora, reduzindo os prejuízos e 
melhorando a recuperação funcional do membro superior12. 

Um outro ponto a ser destacado nos resultados do nosso estudo, é acerca da utilização 
da videoterapia em nossa intervenção. A visualização do vídeo do membro contrário a 
lesão da paciente, antecedentemente a cada atividade foi baseada na teoria dos 
neurônios espelho em que a imagem motora visualizada cria uma ilusão visual da 
capacidade de movimentação do membro parético13. Tudo isso está de acordo com os 
resultados de um estudo anterior14, que sugeriu que um vídeo inverso do membro não 
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afetado de um indivíduo parece ser uma ferramenta eficaz para a assistência da imagem 
motora no desempenho da prática mental. 

É importante ressaltar que a obtenção da informação correta dos registros 
eletromiográficos da atividade elétrica dos músculos, podem ser contaminados por 
interferências, como por exemplo a geração de ruídos pelos componentes eletrônicos 
dos equipamentos de coleta, radiação eletromagnética (celular e lâmpadas 

fluorescentes), movimento dos cabos e eletrodos, além de atividade de outros músculos. 

 
Conclusão 

 

Este estudo sugeriu que a associação da videoterapia à Prática Mental e prática física 
melhorou a função motora do membro superior parético de uma paciente com sequelas 
de AVCi. Sugere-se que sejam feitos ensaios clínicos para verificar a eficácia de tal 
protocolo. 
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TÍTULO: A construção do conhecimento discente em saúde através da vivência em 

comunidades no município de Santa Cruz/RN 

Resumo 

A formação em saúde passa por mudanças, visando formar profissionais aptos a 
trabalhar e cuidar da população conforme preconiza o Sistema Único de Saúde (SUS). 
Dentre estas mudanças, as metodologias ativas de ensino-aprendizagem permitem ao 
aluno uma maior participação na construção do seu conhecimento e assim reflitam 
sobre a realidade de saúde da população. Nessa perspectiva, o presente estudo trata-
se de uma pesquisa qualitativa, do tipo exploratória-descritiva, realizada no município 
de Santa Cruz, interior do Rio Grande do Norte. Na qual foi realizado grupos focais, 
entre os meses de maio e junho de 2016, com discentes que cursaram a disciplina 
Saúde e Cidadania (SACI), com o objetivo de compreender como o contato com a 
comunidade contribui para formar profissionais com vista a um cuidado integral, 
percebendo o social em saúde. 
 
Palavras-chave: Educação Superior; Sistema Único de Saúde; Educação extramuros. 

TITLE: The construction of student knowledge in health through living in communities in 

the municipality of Santa Cruz / RN 

Abstract 

Health education goes through changes, aiming to train professionals able to work and 
take care of the population as recommended by the Unified Health System (SUS). 
Among these changes, active teaching-learning methodologies allow students to 
participate more in the construction of their knowledge and thus reflect on the health 
reality of the population. From this perspective, the present study is a qualitative, 
exploratory-descriptive research carried out in the city of Santa Cruz, in the interior of 
Rio Grande do Norte. In which focus groups were held between May and June 2016, 
with students who attended the discipline Health and Citizenship (SACI), in order to 
understand how contact with the community contributes to training professionals with a 
view to care integral, realizing the social in health. 
 
Keywords: College education; Health Unic System; Extramural education. 

Introdução 

O contexto de formação universitário em saúde, hoje, necessita passar por um processo 
de remodelação, tendo em vista que os cursos supervalorizam o conhecimento técnico-
científico, resultando em mero profissionais repetidores de informações. É relevante 
lembrar que este conhecimento é importante, mas não tem a capacidade de sozinho 
formar profissionais críticos-reflexivos, capazes de ter um grau de resolutividade na sua 
assistência, assim como sustentar os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde 
(SUS) (BISCARDE; PEREIRA-SANTOS; SILVA, 2014). Convém ressaltar que durantes 
séculos, a educação bancária se fez presente em todos os níveis de ensino, educação 
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esta que emprega a mera transmissão de conhecimentos daqueles que “sabem” 
(educadores) para aqueles que “não sabem” (educando). Sendo assim, a educação 
superior também apresenta como hegemonia este método de ensino, o que resulta na 
ausência da reflexão-crítica (MACIEL, 2009). Pensando no setor saúde, este modelo de 
ensino consequentemente resultava em profissionais que repetem sua forma de 
aprender, pois não passaram por uma educação conscientizadora, e vão para o 
ambiente comunitário, desenvolver ações em saúde, por meio da educação em saúde, 
como os detentores do conhecimento, evitando enxergar as pessoas como 
componentes principais para o alcance desejado de um maior bem-estar no processo 
saúde-doença. No Brasil, desde o movimento da Reforma Sanitária (1970) e a criação 
do SUS, novas mudanças vem acontecendo no que concerne a formação em saúde, o 
estabelecimento de um espaço para novas formações pedagógicas, o estimulo ao 
trabalho interprofissional, a melhor interpretação do processo saúde-doença quanto aos 
determinantes e condicionantes de saúde surgem com novas práticas educativas. Ao 
mesmo tempo em que tenta-se superar o modelo biologicista e hospitalocêntrico, 
supervalorizado com a formação técnica (GUIMARÃES et al., 2017). Dentre estes 
métodos, vale ressaltar disciplinas que permitem aos alunos uma experiência 
extramuros, baseada em metodologias ativas, no qual o educando tem um papel 
fundamental na construção do seu aprendizado. Nesse processo de inserção na 
realidade social, os discentes rompem as fronteiras da universidade, e permite uma 
aprendizagem viva, pois se relacionam com o outro e promove uma educação dialógica. 
Nessa perspectiva, a vivência extensionista revela-se fundamental para a formação em 
saúde, rompendo com os moldes bancários da educação e formando profissionais com 
uma visão ampla no que tange a saúde e seus condicionantes, não resumindo a mesma 
a ausência de doenças (BISCARDE; PEREIRA-SANTOS; SILVA, 2014). 
 

Metodologia 

 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo exploratória-descritiva, realizada no 
município de Santa Cruz, interior do Rio Grande do Norte. Na qual foi realizado grupos 
focais (4 grupos), entre os meses de maio e junho de 2016, com discentes que cursaram 
a disciplina Saúde e Cidadania (SACI). Quanto aos aspectos éticos, foi obtido a 
aprovação do protocolo de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, 
conforme parecer final nº 1439098. Os participantes foram convidados previamente a 
fim de organizar e esclarecer sobre a pesquisa. Para registro dos participantes, foi 
elaborado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) onde constavam 
informações relacionadas à finalidade da pesquisa, cujos participantes assinaram 
voluntariamente para a sua participação. Os grupos focais foram gravados e 
posteriormente transcrito na íntegra, o que resultou no material obtido. O material obtido 
traz a contribuição da disciplina Saúde e Cidadania para a formação em saúde, visto 
que trata-se de um componente curricular que permite ao aluno uma experiência inicial 
com as comunidades do referido município, saindo do ambiente universitário e 
permitindo aos discentes refletir sobre a realidade social de saúde, rompendo com a 
ideia de formação tradicional. Com o banco de dados já montado, este material foi 
submetido a análise no software IRAMUTEQ, que promove uma visualização estatística 
e qualitativa dos discursos, permitindo assim, uma melhor compreensão das falas. 
Ademais, a análise estatística e outras possíveis de serem realizadas por meio deste 
software possibilitaram um melhor entendimento do banco de dados, como a análise de 
similitude e a nuvem de palavras, que promove a observação de palavras com grandes 
significados no discurso e que aparecem com uma maior frequência, como “casa”, 
“visitar”, “conversar” relacionadas a ida para a comunidade, além de outras ligadas a 
percepção da disciplina por exemplo “oportunidade”, “atendimento”, “profissional” e 
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“experiência”. Concomitantemente a exploração do material no software, foi usada a 
metodologia da Análise de Conteúdo, que consiste em três etapas: pré-análise, 
exploração do material e resultados obtidos e interpretação. Com o desenvolvimento 
das etapas, existiu a melhor compreensão das falas, resultando por último na definição 
de categorias (sistemas de codificação), onde os “dados brutos são transformados 
sistematicamente e agregados em unidades”. A terceira fase diz respeito ao tratamento 
dos resultados, inferência e interpretação. Ocorre nela à condensação e o destaque das 
informações para a análise, culminando nas interpretações inferenciais, análise reflexiva 
e crítica (BARDIN, 2011). Após a análise foram construídos diversos trabalhos 
científicos, para divulgação da importância do contato inicial dos discente da área da 
saúde com a comunidade, para a construção do seu conhecimento e a formação do seu 
perfil profissional. Além da busca de estudos da literatura que abordam a temática da 
formação em saúde, as mudanças no modelo de formação, para trabalhar os discursos 
dos discentes. 
 
Resultados e Discussões 

 
A vivência na comunidade por meio da disciplina Saúde e Cidadania, despertou no 
discentes um modo diferente de perceber saúde, o que consequentemente terá impacto 
no seu modo de trabalho em quanto profissional responsável por promover saúde. 
Nesse cenário, o contato realizado com a comunidade e o conhecimento da realidade 
social em saúde, foi compreendido pelo o estudante como uma oportunidade de 
perceber a pessoa em sua integralidade, seus fatores biológicos, sociais, psicológicos 
e ambientais. Muito diferente do que ocorre no ambiente privativo da sala de aula, onde 
os estudantes são limitados a conhecer e aprender sobre as pessoas de modo 
fragmentado, seja dividindo o corpo, limitando-os a doenças ou até desconsiderando o 
seu modo de viver. Assim, tal pensamento vai em direção contrária a fragmentação 
sistêmica praticada pela maioria dos profissionais de saúde: [...] Eu acho que essas 
disciplinas humanas, principalmente essas que te colocam em contato com a 
comunidade são de extrema importância para os profissionais de saúde, porque às 
vezes a gente começa a pensar muito em saúde e esquece do social [...] (DISCENTE 
4) Dessa forma, o contato do estudante com a realidade social de saúde das pessoa, 
permite ricas chances de aprendizados sobre o cuidado e o processo de trabalho, pois 
contribui para formar futuro profissionais que visam as pessoas, seu modo de viver, as 
culturas e os serviços, diferente do modo cortado das práticas fechadas do modelo de 
educação ainda predominante (BISCARDE; PEREIRA-SANTOS; SILVA, 2014). As idas 
para a comunidade possibilita uma formação reflexiva, no qual os alunos passam a ter 
uma nova visão sobre o seu processo de ensino aprendizagem, e sejam agentes ativos 
na formulação dos seus conhecimentos, entendendo que a educação se trata de uma 
prática de compartilhar saberes, e abra-se para aprender com o outro, é justamente 
neste ponto que essas experiências são acrescentadoras de um olhar mais sensível: 
Eu acredito que a maior ação do nosso grupo foi ouvir as pessoas, a princípio foi o que 
nós fizemos né, nós estávamos com dificuldade de ir até a casa das pessoas e 
conversar com elas. (DISCENTE 4) Você trata pessoas, é promotor de saúde, você tem 
que tocar as pessoas, você tem que conhecer a realidade delas. Acho que a saci é 
realmente isso, tanto pra professor como pra alunos, é você conhecer o que você vai 
tratar lá fora[...] (DISCENTE 8) Uma formação voltada para a importância do indivíduo 
e de sua família ainda é muito escassa no nível superior de ensino, principalmente no 
que tange a formação em saúde, visto que o modelo tradicional tem o ambiente 
hospitalar como fornecedor de cuidados, esquece assim, que saúde envolver ações de 
promoção e prevenção de danos aos indivíduos e para isto, deve-se partir da realidade 
social, determinante para o processo saúde-doença, tanto individual quanto 
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coletivamente (MACIEL et al., 2015). Nesse sentido, entra o importante papel da 
atividade extramuros, do primeiro contato com a comunidade, pois os discentes tem um 
momento de visualizar o indivíduo em sua integralidade: Tipo, a gente está aqui na 
clínica, só vê o paciente como a doença, não vê o paciente como o todo, o contexto 
social que ele está vivendo. O saci vem para abrir as portas pra gente enxergar esse 
outro lado do paciente, não vendo ele apenas como uma doença e sim como um todo[...] 
(DISCENTE 2) Sabe-se que a integralidade é um princípio do SUS mais em falta na 
perspectiva da atuação profissional, tendo em vista que muitas vezes os profissionais 
formados nas universidades, constroem o seu conhecimento baseado em disciplinas 
que fragmentam o usuário do SUS, consequentemente, limita-o a uma doença, 
resultante da incapacidade de perceber os diversos determinantes e condicionantes de 
saúde. Portanto, é neste cenário que entra a importância das metodologias ativas de 
aprendizagem, na qual os alunos tem a oportunidade de construir seu conhecimento 
juntamente com a população e é esta inserção que permite frequentemente, que os 
futuros profissionais da saúde adquiram uma postura de compromisso com os princípios 
e diretrizes do SUS. A partir da problematização da realidade em saúde e do processo 
de trabalho, forma-se profissionais de saúde crítico-reflexivo e com capacidade de 
atender a demanda da população com eficácia (ARAÚJO; MIRANDA; BRASIL, 2007). 
 
Conclusão 

 
O estudo permite compreender os impactos na construção do conhecimento de 
acadêmicos da área da saúde, após vivência extramuros na comunidade, partindo do 
conhecimento da realidade social em saúde e da percepção sobre a relação indivíduo 
e determinantes sociais. Por meio da experiência, os discentes encontram uma maior 
abertura para construir seu aprendizado, sendo agente ativo deste processo, 
juntamente com o professor. Emerge da comunidade com diversas reflexões sobre a 
importância do social em saúde, do cuidado integral, além da desconstrução do olhar 
frente a sua percepção inicial de saúde, como somente a ausência de doenças. 
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TÍTULO: Purificação de análogos de heparina do cefalotórax do camarão cinza 

(Litopenaeus vannamei) e avaliação de seu efeito sobre a hemostasia e sobre a 

migração e proliferação de células tumorais 

Resumo 

O câncer depende diversos eventos relacionados com efeitos pró-tumorais, dentre eles 
a migração e a proliferação. Visto isso, pacientes com câncer fazem o uso de heparina 
para tentar inibir os eventos que auxiliam no desenvolvimento tumoral devido ao seu 
potencial antitumoral, no entanto, esta gera um estado de hemorragico. Devido a isso, 
torna-se limitado o uso da heparina na clínica, estimulando a busca por novos agentes 
terapêuticos. Esse trabalho apresenta um composto obtido a partir do processamento 
do cefalotórax do camarão cinza Litopenaeus vannamei. O composto passou por 
diversos ensaios e testes, dentre eles: o ensaio de migração celular com transwell 
(avaliar se possuí efeito inibitório sobre a migração), o ensaio de proliferação celular 
com medição da incorporação ao BrdU (avaliar se o heparinoide realmente inibe o 
processo de proliferação celular) e a avaliação do potencial hemorrágico a partir de 
escarificação de ratos da linhagem Wistar (avaliar se o heparinóide provoca estado 
hemorrágico como a heparina). O heparinoide comprovou efeitos postivos assim como 
a heparina, no entanto, sendo menos danoso a coagulção (comprovado com a avaliação 
do potencial hemorrágico pela escarificação) e de fato inibiu a migração celular, no 
entanto, não altera o processo de proliferação celular. 
 
Palavras-chave: Câncer. Heparinoide. Migração. Proliferação. Heparina. Hemorragia. 

TITLE: Purification of heparin analogs of gray shrimp cephalothorax (Litopenaeus 

vannamei) and evaluation of its effect on haemostasis and on tumor cell migration and 

proliferation 

Abstract 

Cancer depends on a number of events related to pro-tumor effects, including migration 
and proliferation. Given this, cancer patients use heparin to try to inhibit events that aid 
in tumor development due to its antitumor potential, however, it generates a bleeding 
state. Because of this, the use of heparin in the clinic becomes limited, stimulating the 
search for new therapeutic agents. This paper presents a compound obtained from 
cephalothorax processing of the gray shrimp Litopenaeus vannamei. The compound has 
undergone several trials and tests, including: the transwell cell migration assay (to 
assess if it has an inhibitory effect on migration), the cell proliferation assay with 
measurement of BrdU incorporation (assessing whether heparinoid actually inhibits the 
cell proliferation process) and the assessment of haemorrhagic potential from 
scarification of Wistar rats (assessing whether heparinoid causes heparin-like 
hemorrhagic status ). Heparin showed positive effects as well as heparin; however, 
coagulation was less harmful (proven by the evaluation of scarification potential 
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hemorrhage) and in fact inhibited cell migration; however, it does not alter the process 
of cell proliferation. 
 
Keywords: Cancer. Heparinoid. Migration. Proliferation. Heparin. Bleeding. 

Introdução 

O câncer é uma patologia que possui caminhos muito nebulosos e somente com a maior 
incidência de estudos científicos poderemos entender minuciosamente todos os 
mecanismos que essa doença possui. Segundo dados da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) o câncer foi responsável por 9,6 milhões de mortes à nível global em 2018 
e a expectativa é que até o ano de 2025 o câncer aumente em 50% o número de casos 
no Brasil (OMS 2019). Esses dados demonstram um cenário alarmante de uma doença 
que cresce desenfreadamente, fazendo-se necessário buscar meios de reduzir esses 
números impactantes. Assim, a principal solução vem a partir do incentivo ao aumento 
da pesquisa científica nessa área com o objetivo de criar novas terapias. 
A progressão do câncer ocorre a partir de uma união de fatores que culminam, 
principalmente, na formação de tumores e posteriormente a metástase. entre estes 
fatores, podemos colocar em destaque dois mecanismos de extrema importância para 
o sucesso no desenvolvimento tumoral: a proliferação e a migração celular. A 
proliferação celular está ligada a alta velocidade em que as células cancerosas se 
multiplicam de maneira desordenada e desenfreada, gerando células mutantes que 
podem vir a gerar um tumor maligno. A proliferação de células tumorais é muito mais 
rápida do que a das células saudáveis do tecido adjacente, por isso, muitas vezes os 
tumores se desenvolvem com tanta velocidade. A migração celular está correlacionada 
de forma direta com a proliferação celular, pois, a partir desse evento, as células agora 
em maior quantidade, com a formação de um tumor primário, possuem a capacidade de 
se desprender do tumor e se deslocarem pelo corpo, invadindo tecidos vizinhos, 
podendo chegar a vasos linfáticos e sanguíneos e, a partir disso, chegarem a órgãos 
mais distantes do local original e formarem o que é conhecido como metástase. 
A partir dessa problemática, a heparina (Hep) surge como uma luz no fim do túnel para 
pacientes oncológicos, pois, cada vez mais estudos indicam a eficiência desse 
composto na inibição da ação de diversas moléculas sinalizadoras que atuam nos 
eventos citados anteriormente (proliferação e migração celular), os quais são cruciais 
para o desenvolvimento tumoral (DREYFUSS et al., 2010; CASU, VLODAVSKY, 
SANDERSON, 2007; NIERS et al., 2007). No entanto, o seu efeito antitumoral não pode 
ser aproveitado de forma eficaz, pois a heparina possui efeitos colaterais muito 
problemáticos que são os estímulos a um estado de hemorragia e a trombocitopenia, 
podendo causar a morte do paciente (PIMENTA, YOSHIDA, ROLLO, 2016). Portanto, 
sabendo que a heparina possui mecanismos relacionados a inibição do 
desenvolvimento tumoral, faz-se necessário buscar algum biocomposto que possua 
propriedades antitumorais semelhantes à heparina, mas com efeitos adversos 
reduzidos. Esses biocompostos são chamadas de heparinoides, cuja ocorrência já foi 
identificada em diversos invertebrados marinhos (BHAKUNI, RAWAT, 2005). 

Diante disso, no presente estudo, será avaliado o efeito do heparinoide (HP08M), obtido 
do cefalotórax do camarão cinza Litopenaeus vannamei, sobre os eventos de migração 
e proliferação celular, além de, esclarecer se há ou não efeitos hemorrágicos 
significantes provocados por esse composto. 

  

 
Metodologia 
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1. Extração e purificação do heparinoide 
A princípio, 16kg de cefalotórax do camarão Litopenaeus vannamei foram triturados e 
submetidos ao processo de delipidação com acetona por 48h. Após trituração e 
secagem foi obtido um pó cetônico, o qual foi submetido à degradação com a enzima 
proteolítica superase por um período de 24h, a 60°C. Após, o material obtido foi 
complexado com resina de troca-iônica, à temperatura ambiente durante 24h. Em 
seguida, ocorreu uma filtração da resina e passou por uma lavagem com água destilada 
a 50°C, seguidamente, de uma eluição da resina com NaCl 3,0M por um período de 6h 
em agitação, com o intuito de remover os polissacarídeos adsorvidos à resina. A 
próxima etapa foi filtrar a resina e após isso o filtrado foi precipitado com metanol. Por 
fim, o material foi centrifugado e obteve-se um extrato de glicosaminoglicanos (GAGs) 
que foi nomeado como fração F-3,0 M. 
 
2. Fracionamento com acetona 
Os GAGs pertencentes a fração F-3,0M foram separados em diferentes frações após o 
fracionamento com acetona. Primeiramente, à fração F-3,0M adicionou-se acetona na 
proporção 0,5:1 (v/v) e o material foi mantido a 4ºC/18h para gerar precipitação. O 
precipitado foi coletado por centrifugação e denominado F-0,5A. Ao sobrenadante foi 
adicionado acetona para obter uma solução com proporção final de 0,7:1 (v/v), a qual 
foi submetida às mesmas condições de precipitação anteriores, obtendo-se, ao final, a 
fração denominada F-0,7A. A identificação dos GAGs obtidos por esse processo foi feita 
por eletroforese em gel de agarose. 
 
3. Purificação do heparinoide por cromatografia de troca-iônica 
Para purificação do heparinoide é preciso verificar quais compostos apresentaram, na 
eletroforese, migração semelhante à heparina padrão, portanto, os compostos que 
apresentam esse perfil passam por cromatografia de troca-iônica em DEAE, seguida de 
uma eluição com molaridades de valores crescentes de NaCl. As frações resultantes 
passaram por uma dosagem com ácido urônico, a fim de detectar a presença de GAGs. 
Posteriormente, as frações que apresentaram GAGs foram liofilizadas e submetidas a 
uma cromatografia de gel filtração em Sephadex G-25 para remoção do sal. 
 
4. Cultura de células 
Células de melanoma murino B16F10 foram cultivadas em frascos de cultura de 75 cm² 
em meio DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium), suplementado com soro fetal 
bovino (SFB) e antibiótico. Em seguida, para subcultivo, as células foram incubadas com 
tripsina a 0,2%, por 5 min, a 37°C. Após esse período, a tripsina foi inativa pela adição 
de meio contendo SFB e as células foram recolhidas por centrifugação. O pellet foi 
ressuspenso em novo meio, contendo 10% de SFB, e a suspensão celular foi mantida 
na estufa, com trocas de meio a cada 2 dias. 
 
5. Avaliação do efeito sobre a migração de células tumorais 
O efeito do heparinoide sobre a migração celular foi investigado utilizando transwell 
(ThinCert TM, Greiner Bio-One, Alemanha), que contém uma membrana porosa. 
Inicialmente cada inserto foi hidratado adicionando 1000 µL de meio DMEM sem soro 
(500 µL na superificie e 500µL dentro dos poços). Após 2 h a 37°C e 5% de CO2, o meio 
foi descartado e na face superior de cada inserto foram adicionados 300 µL de 
suspensão de células B16F10 em meio sem soro. Após adesão, foram adicionados 50 
µL de meio sem soro nos insertos referentes aos controles (+ e -). Nos demais insertos, 
foi adicionado o mesmo volume de meio sem soro, porém, contendo HEP ou 
heparinoide nas concentrações de 25, 50 ou 100 µg/mL. A migração foi estimulada por 
adição de 500 µL de meio DMEM contendo 10% de SFB na porção inferior, abaixo dos 
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insertos, inclusive nos poços referentes ao controle positivo. Nos poços referentes ao 
controle negativo foi adicionado apenas meio sem soro (sem estimulo à migração). Após 
4 h, as células que migraram passam a membrana microporosa, ficando na face inferior 
da mesma. Os insertos foram lavados com PBS e as células foram fixadas, em seguida, 
coradas com DAPI. As células que não migraram foram removidas. Os insertos, 
contendo apenas as células que migraram, foram vistas em microscópio de 
fluorescência, fotografadas e o nº de células que migraram foi determinado por Image 
J. 
 
6. Avaliação do efeito dos heparinoides sobre a proliferação de células B16F10 
O ensaio de proliferação celular foi realizado a partir da medição da incorporação das 
células B16F10 ao BrdU, um análogo da timidina que é incorporado às células na 
síntese de DNA, com o objetivo de ver o efeito do heparinoide sobre a proliferação. A 
linhagem de células B16F10 foi cultiva em placas de 96 poços/1h. Após isso, o meio foi 
aspirado e adicionou-se um meio DMEM para as células B16F10 contendo heparina 
(Hep) ou heparinoide (25, 50 ou 100 µg/mL) e as placas foram incubadas por 24 h, a 
37°C e 5% de CO2. Em seguida ao período de incubação, o BrdU foi adicionado (100 
µM) e as células foram reincubadas por um período de 15 h. 
 
7. Avaliação do potencial hemorrágico dos heparinoides de L. vannamei 
O potencial hemorrágico foi avaliado a partir de um experimento que consistiu, 
primeiramente, na escarificação na cauda de ratos machos da linhagem Wistar. 
Posteriormente, a cauda escarificada foi mergulhada em posição vertical em um tubo 
contendo 2mL de solução salina e o processo de sangramento foi acompanhado durante 
um período de 5 min. Em seguida, a cauda foi removida e exposta a um estímulo 
mecânico para obter um novo sangramento. A cauda foi, então, mergulhada em uma 
nova solução salina. Após 5 min o processo foi repetido. Posteriormente, a cauda foi 
mergulhada em uma solução salina, agora contendo Hep comercial ou o heparinoide, 
em concentração de 100 µg/mL. Depois de dois minutos a cauda foi removida e lavada, 
assim, o efeito hemorrágico residual foi visto mergulhando a cauda em nova solução 
salina sem drogas durante 40 min (Fig 1). Após isso, foi feita a dosagem de proteínas 
liberadas pela escarificação, após contato com amostra testada, pelo método 
BRADFORD (1976). 
 

Resultados e Discussões 

 
Resultados 

1. Extração dos glicosaminoglicanos e purificação do heparinoide 

O heparinoide foi purificado da fração F-3,0M após fracionamento com acetona e 
cromatografia em DEAE-sephacel, seguida de eluição com NaCl 0,8M. Após 
cromatografia de gel filtração em Sephadex G-25 para a remoção do sal, o rendimento 
do composto foi de 162,7 mg e o mesmo passou a ser chamado de HP08M. A análise 
desse composto por eletroforese no sistema de tampão Ba/PDA mostrou a 
predominância de uma única banda metacromática, com perfil de migração semelhante 
ao HS e/ou ao componente de migração rápida, característico da Hep de mamíferos 
(Figura 2). 

2. Efeito do heparinoide sobre a migração de células B16F10 
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A capacidade de migração e invasão dos tecidos vizinhos para atingir os vasos e, 
posteriormente, um sítio secundário, é um sinal importante da malignidade das células 
tumorais (BROOKS et al., 2010). Devido a isso, foi investigada a habilidade do HP08M 
de inibir a migração de células de melanoma. Para isso foram utilizadas câmaras de 
transwell, onde a migração foi estimulada pela presença de meio de cultura contendo 
10% de Soro Fetal Bovino (SFB). Quando comparado ao controle, onde as células não 
foram tratadas com os compostos, o heparinoide foi capaz de inibir a migração celular 
em todas as concentrações testadas, alcançando uma redução de 86% da migração 
celular na maior concentração analisada. A heparina promoveu um efeito semelhante e 
não houve diferença significativa entre o tratamento com esse GAG e com o HP08M 

(Figura 3). 

3. Efeito do HP08M sobre a proliferação celular in vitro 

A proliferação celular desenfreada representa uma característica importante das células 
tumorais. Para investigar o efeito do HP08M (heparinoide) sobre esse processo foi 
realizado o ensaio de incorporação de BrdU com células de melanoma murino B16F10. 
Através do ensaio de incorporação do BrdU, não se observou efeito antiproliferativo para 
o HP08M em nenhuma das concentrações testadas. Resultado parecido foi visto 
quando as células foram tratadas com Hep (Figura 4). 

4. Avaliação do efeito hemorrágico residual do HP08M 

A partir da sua capacidade de interferir no equilíbrio hemostático, a utilização clínica da 
heparina é seguida pela ocorrência de alguns efeitos colaterais problemáticos, como 
complicações hemorrágicas. Por essa razão e devido ao potencial anticoagulante já 
conhecido do HP08M, torna-se de fundamental importância investigar o efeito 
hemorrágico da molécula purificada a partir do camarão. Para isso, foi utilizado o método 
descrito por CRUZ e DIETRICH (1967). Como apresentado na Figura 5, na 
concentração de 100 µg/mL, a Hep apresentou um potente efeito hemorrágico, 
enquanto o heparinoide de L. vannamei, na mesma concentração, apresentou um efeito 
irrelevante. 

Discussão 

A heparina ao longo de anos de estudo vem mostrando que possui influência direta na 
diminuição ou até inibição de determinados eventos favoráveis à tumorigênese e, por 
esse fator ela é empregada no tratamento de pacientes oncológicos. Todavia, também 
são conhecidos os efeitos colaterais graves que a heparina provoca sobre a hemostasia 
do indivíduo, estimulando a busca por análogos com potencial terapêutico semelhante, 
mas com pouca interferência na hemostasia do indivíduo. Com base nisso, variados 
estudos vêm mostrando que invertebrados marinhos, principalmente moluscos, 
tunicados e crustáceos, apresentam-se como uma fonte importante de diferentes 
heparinoides com potencial terapêutico (DIETRICH et al., 1999; CHAVANTE et al., 
2000; MEDEIROS et al., 2000; PAVÃO, 2002; BRITO et al., 2008; ANDRADE et al., 
2013; ALVARENGA JR. et al., 2014; CHAVANTE et al., 2015). 

Diante disso, foi investigado o efeito de um heparinoide (HP08M), obtido do camarão L. 
vannamei, sobre a migração de células B16F10, aliado a isso, também foi testado se o 
composto apresenta efeito sobre a proliferação de células tumorais. Por último,foi 
analisado se o HP08M possui alguma influência sobre a hemostasia, ou seja, se ele 
provoca hemorragia assim como a heparina. 
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Inicialmente, o heparinoide passou por um processo de purificação a partir da fração F-
0,7A após cromatografias de troca-iônica em DEAE-Sephacel e de gel filtração em 
Sephadex G-25. A análise por eletroforese no sistema Ba/PDA, no qual, a heparina de 
mamíferos é fracionada em componentes de migração rápida, intermediária e lenta 
(MEDEIROS et al., 2000), mostrando a predominância de uma banda metacromática, 
com perfil de migração semelhante ao Heparan Sulfato (HS) e ao componente de 
migração rápida da heparina, o que demonstra que o heparinoide é constituído 
principalmente por dissacarídeos dissulfatados (VOLPI, 1993). Comportamento 
semelhante ocorreu no HL-GAG, também isolado de Litopenaeus vannamei (BRITO et 
al., 2008) e em heparinoides de outras espécies de crustáceos. 
Como já foi dito, a migração celular é um dos pontos principais para que o tumor se 
desenvolva e ocupe outros órgãos do corpo, sendo um passo importantíssimo na 
formação de células malignas e nocivas ao bem estar do indivíduo. Por essa razão, 
foram utilizadas células de melanoma para testar o potencial do heparinoide em reduzir 
a migração celular e os resultados apontam uma redução na faixa de 80% da migração 
dessas células por meio de uma membrana permeável. Porcentagem semelhante foi 
observada na análise do potencial da heparina nas concentrações testadas. É 
importante ressaltar que, como já verificado anteriormente, o composto do camarão não 
interfere na viabilidade das células tumorais, mostrando que o número reduzido de 
células na membrana do transwell foi resultado de um efeito inibitório sobre a migração 
e não sobre a sobrevivência celular. A migração das células de melanoma está 
vinculada a ativação da quinase de adesão focal (FAK), uma proteína tirosino-quinase 
cuja expressão é regulada por p53 (HESS et al., 2005). Na tentativa de elucidar o 
mecanismo pelo qual a Hep regula negativamente a migração das células de melanoma, 
CHALKIADAKI e colaboradores (2011) elucidaram que, uma vez em contato com essas 
células, a heparina é internalizada e estimula a expressão e acúmulo de p53 no núcleo, 
promovendo a redução da expressão de FAK. É possível que o composto isolado do 
camarão atue de forma similar. 

Além da migração celular, o crescimento tumoral depende também da capacidade de 
proliferação presente em células neoplásicas., foi observado que tanto a Hep quanto o 
HP08M, não apresentam um efeito antiproliferativo sobre as células de melanoma 
quando passaram por um tratamento de curto prazo, através de um ensaio de 
incorporação de BrdU. No entanto, outros experimentos estão em andamento para 
investigar se em um tratamento de longo prazo esse heparinoide consegue realizar a 

inibição da proliferação celular. 

Outro fator importante a ser ressaltado foi a observação do potencial hemorrágico do 
heparinoide, pois, se a busca por um análogo da heparina tem como principal objetivo 
utilizar um composto que não provoque danos a hemostasia do paciente, torna-se uma 
experimentação essencial na comprovação da possibilidade de utilizar esse composto 
no lugar da heparina. Portanto, foi realizado um processo de escarificação na cauda de 
ratos machos pertencentes a linhagem Wistar, assim, essa cauda passou por um 
processo de mergulhar em soluções contendo heparina comercial e o heparinoide, após 
a realização da metodologia completa, foi comprovado que a heparina apresentou um 
potente efeito hemorrágico, enquanto o heparinoide extraído do camarão cinza 
Litopenaeus vannamei, em concentração idêntica, apresentou um efeito insignificante. 

  

 

Conclusão 
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O composto obtido do camarão Litopenaeus vannamei apresenta múltiplas 
características semelhantes a heparina quando se trata da diminuição da progressão 
tumoral, reduzindo a potência de um fator crucial para o avanço dessa doença que é a 
migração, todavia, ficou comprovado que o heparinoide possui um efeito hemorrágico 
praticamente nulo quando comparado com a heparina. Portanto, partindo dos resultados 
obtidos com os ensaios realizados, ficou evidente que o heparinoide (HP08M) apresenta 
os fatores positivos que a heparina possui referentes a sua ação no câncer, no entanto, 
sem promover o estado de hemorragia ao paciente. Dessa forma, o heparinoide 
apresenta características que o qualificam como uma interessante biomolécula para 
aplicação nas áreas da biotecnologia e farmacologia para o desenvolvimento de alvos 
terapêuticos de inibição aos eventos pró-tumorigênicos. 
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TÍTULO: Avaliação da composição corporal e do consumo alimentar de militares da 

Marinha do Brasil em Natal – Rio Grande do Norte. 

Resumo 

Para conhecer o estado nutricional da população, a avaliação antropométrica é 
indispensável e outro ponto que está ligado é o consumo alimentar, o mesmo tem reflexo 
na composição corporal, além de levar em consideração as peculiaridades dos militares. 
O objetivo do estudo é avaliar o estado nutricional através da antropometria, consumo 
alimentar de cabos e sargentos da marinha do Brasil. A pesquisa se deu após a 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelo participante. Como 
instrumento de levantamento de dados e informações, foi utilizado o Questionário de 
Frequência do Consumo Alimentar para avaliar o consumo alimentar, além da coleta de 
dados antropométricos e utilizando os métodos recomendados e validados. Os dados 
foram analisados estatisticamente e comparados entre si, para expressar a relação ou 
não entre consumo alimentar e o estado antropométrico dos participantes. A média do 
IMC dos 53 avaliados foi de eutrofia em 32,07% da população, 58,49% sobrepeso, 
7,54% dos indivíduos apresentaram obesidade grau l e 1,88% obesidade grau ll 
respectivamente; sendo 52,83% (n=28) dos militares com percentual de gordura 
corporal acima da média; e 5,66% (n=3) e 41,50% (n=22) possuíam nível abaixo da 
média e muito elevado respectivamente, com risco de complicações metabólicas 
associadas à obesidade. Os resultados podem ajudar a entender o consumo alimentar 
dos militares e fornecer dados para ações futuras que visam promover a alimentação 

saudável neste grupo. 

 
Palavras-chave: Consumo alimentar. Composição corporal. Ingestão de alimentos. 

TITLE: Assessment of body composition and food intake of Brazilian Navy soldiers in 

Natal - Rio Grande do Norte. 

Abstract 

To know the nutritional status of the population, anthropometric assessment is 
indispensable and another point that is linked is food consumption, it has a reflection on 
body composition, and take into account the peculiarities of the military. The aim of the 
study is to evaluate the nutritional status through anthropometry, food consumption of 
cables and sergeants of the Brazilian Navy. The research took place after the participant 
signed the Informed Consent Form. As an instrument to collect data and information, the 
Food Consumption Frequency Questionnaire was used to assess food consumption, in 
addition to collecting anthropometric data and using the recommended and validated 
methods. Data were statistically analyzed and compared with each other to express the 
relationship or not between food intake and the anthropometric status of the participants. 
The average BMI of the 53 evaluated was eutrophic in 32.07% of the population, 58.49% 
overweight, 7.54% of the individuals had grade 1 obesity and 1.88% grade ll obesity 
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respectively; 52.83% (n = 28) of the military with above average body fat percentage; 
and 5.66% (n = 3) and 41.50% (n = 22) had below average and very high levels 
respectively, with risk of metabolic complications associated with obesity. The findings 
may help to understand the military's food intake and provide data for future actions 
aimed at promoting healthy eating in this group. 
 

 
Keywords: Food Consumption. Body composition. Food intake. 

Introdução 

O estado nutricional (EN) de um indivíduo é resultante do balanço entre a ingestão e a 
perda de nutrientes. Por meio da avaliação nutricional, que é um instrumento de 
diagnóstico, mede-se as condições nutricionais do organismo, que podem ser 
determinadas por processos de ingestão, absorção, utilização e excreção de nutrientes 

(MELO, 2002). 

Os métodos mais utilizados necessários para a avaliação nutricional de um indivíduo 
são: métodos antropométricos, bioquímicos e/ou laboratoriais, clínicos e dietéticos. A 
avaliação antropométrica é uma das ferramentas utilizadas para avaliar o estado 
nutricional, pois avalia as medidas de tamanho e proporções do corpo humano sendo 
de extrema importância para se ter um diagnóstico nutricional ainda mais fidedigno, vale 
ressaltar sobre a importância da padronização e treinamento dos avaliadores também. 
Através dela, é possível estimar a prevalência e a gravidade das alterações nutricionais 
(SOAR, 2004). As medidas antropométricas tais como peso, altura, circunferência de 
cintura e circunferência de quadril são utilizadas para o diagnóstico do EN (desnutrição, 
excesso de peso e obesidade) e avaliação dos riscos para algumas doenças (diabetes 
mellitus, doenças do coração e hipertensão) em crianças, adultos, gestantes e idosos 
(IBGE, 2013). Na literatura poucas informações estão voltadas a conhecer o EN dos 
militares das formas armadas do Brasil. Almeida et al. (2012), confirma que quando os 
militares alcançam maiores cargos, há um aumento de responsabilidades, e uma 
diminuição da prática de alguma atividade física, confirmando o que já tem-se 
identificado na população adulta de maneira geral, uma diminuição dos níveis de aptidão 
física e do envolvimento com atividades esportivas regulares durante a fase adulta 
(SANTILLA et al., 2006), isso também pode ser verificado nas forças armadas pela não 
obrigatoriedade da atividade física após determinada idade. 

Para conhecer o EN da população estudada, outro ponto que está intimamente ligado é 
o consumo alimentar, pois o mesmo tem reflexo na sua composição corporal, um dos 
instrumentos utilizados para essa avaliação são os questionários de frequência 
alimentar (QFA) que são ferramentas importantes para conhecer o padrão de consumo 
alimentar de uma determinada população ou indivíduo, sendo possível evidenciar um 
padrão alimentar em um período de tempo determinado (BASAGLIA; FREITAS, 2015). 

A nutrição, desempenha um papel fundamental no processo de avaliação do estado 
nutricional e compreensão dos hábitos alimentares. Vaz e Bennemann (2014), afirmam 
que existem hábitos de vida e práticas alimentares que são prejudiciais à saúde, porém, 
existem aquelas que auxiliam na prevenção de diversas patologias, proporcionando 
qualidade de vida, bem-estar e diversos benefícios ao homem. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 340 

 

Estudos nessa área são de extrema importância para compreender os fatores que 
interferem no estado nutricional dos indivíduos e populações. A Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) já tem percebido a importância 
de avaliar o consumo alimentar e o estado nutricional de populações para desenvolver 
programas de saúde e nutrição (CAVALCANTE; PRIORE; FRANCESCHINI, 2004). 
Além disso, a alimentação e seus contextos tem sido alvo de destaque em diversas 
pesquisas na atualidade, no entanto poucos relatos foram encontrados no público dos 
militares das Forças Armadas Brasileiras, em sua relação as medidas antropométricas 
e composição corporal por exemplo. 

 

Metodologia 

 

Trata-se de um estudo transversal quantitativo realizado na vila naval da marinha do 
Brasil (VNMB), localizada em Natal-RN onde residem os militares da mesma. Este 
trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Ciências da 
Saúde do Trairí (FACISA) sob parecer (nº 2.142.592/ 2017) e CAAE (nº 
69668317.0.0000.5568). A coleta foi realizada após assinatura do termo de 
consentimento livre esclarecido (TCLE), onde foram esclarecidas todas as informações 
e possíveis dúvidas sobre o estudo. A participação na pesquisa se deu de forma 
voluntária, não havendo recebimento de qualquer privilégio, de caráter financeiro, sendo 
garantido ao mesmo total sigilo e privacidade quanto a informações que possam 
identificá-los de alguma forma. 

Foram incluídos na pesquisa os cabos e sargento que estivessem de acordo com a 
participação voluntária, adultos totalizando 53 militares do sexo masculino, com idade 
entre 25 – 47 anos que já haviam passado pelo processo de formação de militares e 
que atuavam na corporação há pelo menos cinco anos, foram excluídos da pesquisa 
mulheres militares que residiam na vila. 

Os participantes foram submetidos à avaliação antropométrica, onde foram aferidas as 
medidas de peso, altura, pregas cutâneas (tricipital, bicipital, subescapular, suprailíaca). 
Tais medidas foram realizadas por dois avaliadores treinados, com um adipômetro da 
marca Cescorf (St. Louis, USA). 

A altura foi aferida com um estadiômetro cujo procedimento foi realizado de acordo com 
o padrão estabelecido pelo SISVAN (BRASIL, 2011). A avaliação do estado nutricional 
feita através do cálculo do índice de massa corporal (IMC= peso (Kg) / altura²) conforme 
os padrões do SISVAN (BRASIL, 2004). 

Para determinação da composição corporal dos militares foram avaliadas 
separadamente as pregas cutâneas, segundo a equação de Lohman (1998). Esses 
valores em combinação com equações matemáticas são destinadas a predizer a 
densidade corporal ou o percentual de gordura (Durnin; Womersley, 1974). As equações 
são específicas para determinada população e predizem a adiposidade com bastante 
exatidão em amostras de indivíduos semelhantes àquelas das quais se derivam as 
equações. Posteriormente, de acordo com o sexo a composição corporal pode ser 
classificada como descrito por Filho (2003). 

O participantes responderam ao questionário de frequência do consumo alimentar 
(QFCA) proposto por Ribeiro et al. (2006), instrumento onde os participantes assinalam 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 341 

 

a frequência do consumo de cada alimento proposto em uma lista, os mesmos foram 
ordenados em sete grupos alimentares: cereais e leguminosas, óleos e gorduras, 
sobremesas e petiscos, carnes e ovos, leites e derivados, hortaliças e frutas e bebidas, 
por último, refrigerantes e sucos industrializados. 

Os dados foram codificados, duplamente conferidos, digitados e processados utilizando 
para tabulação e análise estatística o Software SPSS (Statistical Package for the Social 
Science) na versão 21.0 para Windows. Foi realizada análise descritiva (média, desvio 
padrão, porcentagem) e inferenciais (correlação, regressão) e apresentados na forma 
de gráficos e tabelas que melhor contemplem a expressão das informações encontradas 
no estudo. 

 
Resultados e Discussões 

 

Dos cinquenta e três militares do sexo masculino, foram avaliados 58,4% (n=31) de 
cabos e 41,5% (n=22) de sargentos. A maioria 70,9% (n=22) dos cabos possuíam 
ensino médio completo, 25,8% (n=8) possuíam ensino superior incompleto e apenas um 
militar possuía ensino superior completo. 

Os indivíduos foram categorizados e apresentaram IMC de eutrofia em 32,07% da 
população, 58,49% sobrepeso, 7,54% dos indivíduos apresentaram obesidade grau l e 
1,88% obesidade grau ll respectivamente. Na tabela 1 estão dispostas as informações 

e classificação de acordo com a densidade corporal avaliada. 

Os achados deste estudo diferem dos encontrados por Silva, Assis e Silva (2014) onde 
a maioria, 55,0% dos militares, apresentaram eutrofia, ou seja, a maior parte da 
população permanecia com estado nutricional adequado e 37,0% apresentaram 
sobrepeso, apenas 5,0% possuíam obesidade grau l e nos estados de magreza grau l, 
obesidade grau ll e lll apenas 1% dos militares foram identificados. Os achados 
encontrados por Almeida et. al (2018) foram semelhantes, onde 0,93% apresentaram 
resultado menor ou igual a 18,4 kg/m² (magreza grau l), 32,71% resultados entre 18,4 
kg/m² e 25 kg/m² de IMC classificado em eutrofia e 66,35% resultados maiores que 25 
kg/m² sobrepeso. 

Barbosa et al. (2018) em estudo com policiais militares, observou que apenas 17% 
estavam eutróficos e mais de 80% com excesso de peso, o que pode-se observar que 
o excesso de peso falou mais alto novamente nos militares levantando a importância de 
conhecer o estado EN e traçar estratégias para auxiliar a melhoria de vida dos mesmos. 

Quanto ao consumo alimentar, os dados encontrados acerca do Questionário de 
Frequência do Consumo Alimentar (RIBEIRO, 2006) que descrevem como funciona o 
consumo dos alimentos dos militares mais detalhadamente está disposto na Figura 2, 
os mesmo responderam acerca do consumo de alimentos como, refrigerantes, doces e 
balas, frutas e hortaliças e etc. O estudo realizado no Acre por Luz et al.(2018), verificou 
que os policiais avaliados consumiam baixas quantidades de vegetais e hortaliças 
apenas 22,7%, já neste estudo 26,42% consumiam hortaliças entre 5 à 6 vezes por 
semana. Além disso, este estudo constatou que 45,28% dos militares consomem 
refrigerantes raramente ou nunca, seguido de embutidos que consomem uma vez por 
semana 26,42%. Bielemann et al.(2015) em seu estudo encontrou um consumo baixo 
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de embutidos e refrigerantes 0,9 e 3,4% respectivamente corroborando com os achados 
deste trabalho. 

O consumo diário de pães (pão francês ou de forma e integral) foi realizado por 30,19% 
dos entrevistados, sendo desse apenas 5,66% de pão integral. Esse consumo elevado 
pode ser explicado pela oferta do desjejum que é feita no serviço militar já que todos os 
entrevistados referiram realizar a refeição no local de trabalho e o próprio hábito da 
população brasileira de consumir pelo menos uma vez ao dia pães e seus derivados. 
Ainda no estudo de Bielemann et al.(2015) houve um consumo elevado de pães, em 
que os homens ingeriram em torno de 15,1% do consumo calórico. Quanto ao consumo 
de frutas, é feito entre 2 à 4 vezes por semana por 32,08% dos entrevistados, em geral, 
observou-se um consumo razoável de alimentos saudáveis nessa população como 
mostra a figura 2. 

 
Conclusão 

 

Desse modo, através do estudo realizado foi possível perceber a real importância da 
existência de novos estudos mais aprofundados e abrangentes das especificações do 
público militar, que possuem diversas particularidades como já comentado alguma delas 
de decorrer no estudo. 

Valores encontrados ainda são superiores aos esperados por um público que entende-
se que tenha condicionamento físico e vida mais saudáveis, até mesmo pelos serviços 
que prestam, ainda que sejam muito diversos e que muitos militares não necessitam de 
um maior condicionamento para exercer trabalhos burocráticos por exemplo, no 
entanto, espera-se que com um vida mais ativa de atividades físicas e alimentação 

balanceada, resultem em um melhor desempenho. 

Somente através desses estudos, é possível fornecer arcabouço para que as 
organizações possam traçar novas estratégias e ferramentas de incentivo para uma vida 
mais saudável, de modo à fomentar que a consequência é, vida em equilíbrio. 
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Tabela 1. Classificação da composição de gordura corporal. 

 
 

Figura 1. Frequência do consumo alimentar de cabos e sargentos residentes na vila 
militar, Natal-RN. 
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TÍTULO: Estado nutricional de recém-nascidos em internação hospitalar 

Resumo 

Objetivos: avaliar o estado nutricional antropométrico dos recém-nascidos internados na 
Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal / Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 
(UCI-NEO/UTI-NEO) de um hospital público materno-infantil. Métodos: Pesquisa do tipo 
transversal, quantitativa, com análise descritiva dos dados, desenvolvida com recém-
nascidos (RNs) internados em uma instituição hospitalar pública do Rio Grande do 
Norte. Durante a internação, a coleta de dados ocorreu mediante formulário semi-
estruturado contendo as características sociodemográficas, obstréticas e 
antropométricas dos RNs e das suas mães. Também foram coletadas informações de 
ganho e perda de peso diário do RN. Resultados: A amostra foi composta por 76 RNs. 
A maioria das genitoras tinha cursado o ensino médio completo ou incompleto (53,9%), 
apresentou intercorrências na gestação (64,5%) e apresentava-se com excesso de peso 
ao fim da gestação (51,3%). No tocante aos RNs, observou-se elevada ocorrência de 
partos prematuros (75,6%) e de baixo peso ao nascer(67,2%), contudo, 78,9% 
apresentavam peso adequado para a Idade Gestacional (AIG). A perda de peso média 
durante a internação foi de 7,36%. Conclusão: Houve uma maior prevalência de baixo 
peso ao nascer, no entanto a maioria estava em adequação para a idade gestacional. 
Durante a internação os neonatos apresentaram perda ponderal ajustada aos 
parâmetros de referência. 
 

Palavras-chave: Avaliação Nutricional. Antropometria. UTI-Neonatal. 

TITLE: Nutritional status of hospitalized newborns 

Abstract 

Objectives: To evaluate the anthropometric nutritional status of newborns admitted to the 
Neonatal Intermediate Care Unit / Neonatal Intensive Care Unit (UCI-NEO / UTI-NEO) 
of a public maternal and child hospital. Methods: Cross-sectional, quantitative research 
with descriptive data analysis, developed with newborns admitted to a public hospital in 
Rio Grande do Norte. During hospitalization, data collection occurred through a semi-
structured form containing the sociodemographic, obstructive and anthropometric 
characteristics of the newborns and their mothers. We also collected information on daily 
weight gain and loss of the newborn. Results: The sample consisted of 76 newborns. 
Most of the mothers had completed or incomplete high school (53.9%), had 
complications during pregnancy (64.5%) and were overweight at the end of pregnancy 
(51.3%). Regarding newborns, there was a high occurrence of preterm births (75.6%) 
and low birth weight (67.2%), however, 78.9% had adequate weight for gestational age 
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(AGA). The average weight loss during hospitalization was 7.36%. Conclusion: There 
was a higher prevalence of low birth weight, however most were in adequacy for 
gestational age. During hospitalization the newborns presented weight loss adjusted to 
the reference parameters. 

 
Keywords: Nutritional Assessment. Anthropometry. Neonatal ICU. 

Introdução 

A avaliação nutricional da criança tem grande importância em um planejamento 
nutricional adequado, podendo ser obtida mediante realização do exame físico, 
anamnese, avaliação de medidas antropométrica, bioquímicas e da composição 
corporal(SASSÁ et al., 2014). 

O peso ao nascer (PN) é o principal fator que individualmente mais reflete na sobrevida 
da criança, sobretudo no período correspondente ao primeiro mês de vida, influenciando 
diretamente o crescimento e desenvolvimento do recém-nascido (RN) (PEDRAZA, 
2014). Estima-se que no Brasil, aproximadamente 8% dos nascidos vivos apresentam 
baixo peso ao nascer (BPN), sendo que mais da metade dos neonatos que vem a óbito 
encontram-se nesse grupo. Entre as principais causas para o BPN está a prematuridade 

e o crescimento intrauterino restrito (RCIU) (GAIVA; FUJIMORI; SATO, 2014). 

Nesta perspectiva e, considerando a importância de uma avaliação nutricional para um 
adequado desenvolvimento e recuperação de neonatos em unidades hospitalares, a 
presente pesquisa teve como objetivo, avaliar o estado nutricional antropométrico dos 
RNs internados na Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal / Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal (UCI-NEO/UTI-NEO) de um hospital público materno-infantil situado 
no interior do Rio Grande do Norte. 

  

  

 
Metodologia 

 
O presente estudo é do tipo transversal, quantitativo com análise descritiva dos dados, 
desenvolvido com RNs internados na UCI-NEO e/ou UTI-NEO da instituição hospitalar 
pública: Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB), localizado em Santa Cruz, Rio 
Grande do Norte. A presente pesquisa foi aprovada (CAAE: 79623417.0.0000.5568) 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade de Ciências do 
Trairí (FACISA), campi da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que 
se localiza no centro do município de Santa Cruz. 
  
Foram incluídosna pesquisa RNs internados na UCI-NEO e/ou UTI-NEO do HUAB-
UFRN durante o pós-parto , cujas genitoras permaneceram como acompanhante no 
período de internação e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) se voluntariando quanto à participação e autorizando a utilização dos dados na 
pesquisa. Foram considerados como critério de exclusão: RNs com malformações 
congênitas, erros inatos do metabolismo e/ou neonatos com mães com impossibilidades 
a amamentação como portadoras de Human Immunodeficiency Vírus (HIV)/Human T 
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limphotropic Vírus (HTLV), uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação, 
infecções herpéticas, varicela, abcesso mamário, doença de chagas e uso de drogas. 
  
Após a análise do cumprimento dos critérios de inclusão e exclusão, assim como da 
autorização das genitoras mediante assinatura do TCLE, a coleta de dados ocorreu 
durante todo o período de internamento hospitalar, mediante uma ficha de 
acompanhamento que contemplava informações referentes às características da mãe 
(idade, escolaridade, renda, número de consultas no pré-natal, tipo de parto, 
complicações na gestação e estado nutricional-IMC pré-gestacional e gestacional), do 
RN (gênero, idade gestacional, peso ao nascimento, comprimento, perímetro cefálico, 
diagnóstico/motivo de internamento e ganho de peso diário). 
 
Diante dos objetivos da presente pesquisa e das informações coletadas, as variáveis 
aqui estudadas foram: I) Caracterização obstétrica e sociodemográfica materna: idade, 
escolaridade, número de consultas pré-natais, via de parto, patologia na gestação e o 
estado nutricional gestacional [sendo considerado o último peso (kg) registrado na 
caderneta da gestante], de acordo com a curva de Atalah (1997); II) Caracterização dos 
RNs em gênero, maturidade do feto ao nascimento e peso (nascimento/admissão, 
internação e alta hospitalar), e classificação do estado nutricional do RN, segundo os 
parâmetros definidos pela OMS (2006). 

  

  

 
Resultados e Discussões 

 
A amostra constitui-se de 76 neonatos nascidos no hospital público HUAB. A tabela 1 
refere-se à análise da caracterização materna. As mulheres voluntárias apresentavam 
faixa etária entre ≥18 e ≤ 28anos (60,5%), e tinham cursado o ensino médio completo 
ou incompleto (53,9%). A respeito do dos dados obstétricos/gestacionais, o tipo de parto 
mais prevalente foi a cesárea (59,2%). Quanto à classificação do estado nutricional 
materno, observou-se maior ocorrência de sobrepeso (34,2%), que, quando associado 
à obesidade, totalizou 51,3% da população com excesso de peso (Tabela 1). Isso se 
torna preocupante visto que o ganho excessivo de peso durante o período gestacional 
está associado à diversas complicações materno-fetais como diabetes gestacional, 
cesarianas de emergências, doença hipertensiva da gravidez e crianças grandes para 
a idade gestacional (PERES et al., 2016). Em consonância a isso, está o fato de a 
maioria (64,5%) das genitoras ter afirmado a existência de intercorrências durante o 
período gestacional (infecção urinária, doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), 
anemia, entre outras) (Tabela 1). Resultados semelhantes foram encontrados por 
Oliveira et al (2015) em estudo realizado em um hospital estadual de São Paulo no 
período de 2008 a 2011, quando as intercorrências gestacionais ocorreram em 67,9% 
das pacientes. Ressalta-se que esta situação põe em risco a saúde da mãe e do bebê, 
e pode ser precocemente diagnosticada nas consultas do pré-natal (LEAL, 2017), 
visando uma assistência mais atenta no intuito de se tentar minimizar os problemas 
relacionados. Juntamente a este cenário, no presente estudo verificou-se ainda elevada 
ocorrência de partos prematuros (75,6%), situação associada a gestações de alto risco 
e responsável por cerca de 75% das mortes entre os RNs (MENETRIER; ALMEIDA, 
2016). 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 348 

 

 
Quanto aos dados referentes à caracterização geral dos RNs (Tabela 2), os infantes 
eram predominantemente do gênero feminino (53,9%) e 35,5% apresentaram afecções 
respiratórias associadas à prematuridade como principal diagnóstico de internação. 
Com relação à classificação do peso ao nascer, 67,2% apresentaram baixo peso ao 
nascer (<2.500g), contudo, quando o peso foi avaliado a partir da idade gestacional (IG), 
78,9% apresentam-se em adequação para a idade gestacional (AIG), 13,2% pequeno 
para a idade gestacional (PIG) e 7,9% Grande para a Idade Gestacional (GIG) (Tabela 
2). 
 
Em relação aos dados acerca do ganho e perda de peso médios dos RNs durante a 
internação, os infantes apresentaram peso médio correspondente a 2.286,1g, ganho de 
peso total de 252,9g e perda de peso total de 7,36% (tomando-se o peso ao nascer 
como referência) até a alta hospitalar. A maioria dos RNs apresentou perda de peso nos 
primeiros dias de vida, possivelmente como uma consequência da perda de fluídos e do 
uso do tecido adiposo como fonte de energia, contudo, os limites máximos para a perda 
ponderal pós-natal ainda são controversos, variando entre 7% a 10% (MEZZACAPPA; 
FERREIRA, 2016). Somando-se a isso, segundo Carneiro et al., (2016), o processo de 
internação de RNs logo após o nascimento em unidades de terapia intensiva, submete 
os pacientes à situações estressantes em decorrência dos variados estímulos e 
procedimentos necessários a sua sobrevivência. Por sua vez, durante o período de 
hospitalização os RNs podem passar por variados eventos em períodos curtos, como 
alterações no metabolismo e catabolismo, resultando em aumento do estresse que pode 
resultar em um maior gasto energético e, como consequência, uma maior dificuldade 
em ganho ponderal, bem como poderá levar a uma perda de peso. 

  

 
Conclusão 

 
A maioria das genitoras afirmou complicações/intercorrências durante o período 
gestacional, sendo a mais comum a infecção urinária. Quanto aos recém-nascidos, os 
diagnósticos de internação mais frequentes foram as afecções respiratórias associadas 
à prematuridade. A elevada incidência de prematuridade resultou em expressivo 
número de RNs com BPN, embora estivessem em adequação para a IG de nascimento. 
Durante a internação, os RNs apresentaram perda ponderal ajustada aos parâmetros 
de referência. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1. Caracterização geral das mães dos RNs internados na UCI-NEO ou UTI-NEO 
do HUAB durante o pós-parto imediato, 2018. 

 
 

Tabela 2. Caracterização geral dos RNs internados na UCI-NEO ou UTI-NEO do HUAB 
durante o pós-parto imediato, 2018. 

 
 

Tabela 3. Ganho e perda de peso médios dos recém-nascidos durante o período de 
internamento na UCI-NEO ou UTI-NEO do HUAB durante o pós-parto imediato, 2018. 
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TÍTULO: Potenciais efeitos do consumo do coco catolé em modelo animal de síndrome 

metabólica 

Resumo 

A caatinga possui uma grande variedade de espécies vegetais com potencial ainda 
desconhecido. Dentre as diversas espécies vegetais, o Coco catolé (Syagrus ceransis) 
possui potencial nutricional e é utilizado pela população para diversos fins, com o 
consumo do fruto, da amêndoa e preparação de garrafadas utilizadas para inflamação. 
Tendo em vista a escassez de estudos referentes aos compostos bioativos presentes 
no Coco catolé e sua relação com doenças crônicas, essa pesquisa tem como objetivo 
identificar o efeito do consumo do fruto do Coco catolé no modelo in vivo de síndrome 
metabólica. Os frutos de Coco catolé coletados foram higienizados e processados no 
laboratório da FACISA-UFRN para separação da polpa e amêndoa. Esse material foi 
liofilizado e triturado para obtenção de um extrato concentrado, sendo armazenado para 
posterior determinação de compostos secundários. O modelo animal de síndrome 
metabólica será induzido com dieta hiperlipídica e será dividido nos tratamentos: 
controle negativo, controle positivo, 0,5 mL do concentrado administrado por gavagem, 
1,0 mL e 2,0 mL. Posteriormente será realizada a avaliação do estado nutricional, 
bioquímica e de tecidos parara verificação de estresse metabólico e inflamação. A 
valorização da caatinga e o desenvolvimento sustentável se mostra importante, com uso 
de alimentos regionais, como o Coco catolé que se mostra com potencial antioxidante, 
com isso se faz necessária a continuidade desse projeto para comprovar tal hipótese. 
 

Palavras-chave: Biodiversidade; alimentos funcionais; síndrome metabólica 

TITLE: Potential effects of Coco catolé consumption on animal model of metabolic 

syndrome 

Abstract 

The caatinga has a wide variety of plant species with potential yet unknown. Among the 
various plant species, Coco catolé (Syagrus ceransis) has nutritional potential and is 
used by the population for various purposes, with the consumption of fruit, almond and 
preparation of bottles used for inflammation. Given the scarcity of studies regarding the 
bioactive compounds present in Coco catolé and its relation with chronic diseases, this 
research aims to identify the effect of consumption of Coco catolé fruit in the in vivo 
model of metabolic syndrome. The collected Catolé Coconut fruits were sanitized and 
processed in the FACISA-UFRN laboratory for pulp and almond separation. This material 
was lyophilized and ground to obtain a concentrated extract and stored for later 
determination of secondary compounds. The animal model of metabolic syndrome will 
be induced with a high fat diet and will be divided into the following treatments: negative 
control, positive control, 0.5 mL of gavage concentrate, 1.0 mL and 2.0 mL. 
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Subsequently, nutritional, biochemical and tissue status will be evaluated for metabolic 
stress and inflammation. The appreciation of the caatinga and sustainable development 
is important, with the use of regional foods, such as Coco catolé that has antioxidant 
potential, so it is necessary to continue this project to prove this hypothesis. 
 
Keywords: Biodiversity; functional foods; metabolic syndrome 

Introdução 

A caatinga, do tupi “mata branca”, é um bioma endêmico do Brasil e se estende por 
734.478 km2 da região Nordeste. É caracteriza como uma vegetação de baixo porte 
típica de savana que sofre influencia de longos períodos de seca, em que a maioria de 
suas árvores e arbustos perdem as folhas, com curtos períodos de chuva e baixo volume 
pluviométrico, conferindo ao bioma o clima semiárido. Apesar da particularidade 
climática e da característica da vegetação, a caatinga é um bioma que possui uma 
grande diversidade que ainda é desconhecida, despertando o interesse na busca de 
plantas que tenham potencial para diferentes usos de forma sustentável (SENA, 2011; 
SILVA et al, 2003). A vegetação típica da caatinga é composta por uma diversidade de 
árvores, arbustos, cactos e herbáceas, de diferentes famílias e gêneros botânicos. Entre 
as famílias de relevância encontradas, está a Arecaceae, típica de regiões tropicais, 
essa família compreende 38 gêneros e 269 espécies de plantas no território brasileiro, 
frequentemente encontradas na caatinga e na mata atlântica. Essa família é classificada 
como monocotiledônea, representada por espécies que apresentam apenas um 
cotilédone como as palmeiras (SILVA et al, 2015; MARTINS; FILGUEIRAS; 
ALBUQUERQUE, 2014). As palmeiras tem grande importância econômica e são 
destinadas para diferentes usos, desde ornamental até na alimentação humana. Os 
frutos, consumidos como alimento, tem potencial nutritivo e pode trazer benefícios à 
saúde, pois Agostini-Costa (2018) afirma que os frutos das palmeiras possuem 
compostos bioativos como polifenois, carotenóides, fitoesteróis. A exemplo disso tem-
se espécie Syagrus cearenses, conhecida popularmente como coco catolé ou coco 
babão. A mesma foi descrita por Noblick (2017) como de origem cearense e se estende 
por outros estados do Nordeste, como Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e 
Alagoas e sua ocorrência se limita às áreas de maior altitude e que possuem índices 
pluviométricos mais elevados. Após o período de chuva típico da caatinga que pode se 
estender até abril, é que ocorre a floração e posterior frutificação do Coco catolé uma 
vez ao ano, compreendendo os meses de julho a setembro (SILVA et al., 2003; 
NOBLICK, 2017). Com a maturação do fruto, o mesmo pode ser utilizado para diversos 
fins, conforme relatado por Silva et al. (2015), como o uso do mesmo na alimentação de 
famílias, principalmente na região semiárida do país. O fruto é consumido em sua 
integralidade, tanto a polpa, como a amêndoa do coco seco e ainda utilizado como 
medicamento (SOUTO, 2014; CAMPOS et al., 2016). Frutos da espécie Syagrus 
cearensis apresentam valor nutricional consideável, pois sua composição é de 4 a 9% 
de proteínas, 41 a 69% de lipídeos e 17 a 23 % de carboidratos (NASCIMENTO et al., 
2011; SILVA et al., 2015; TEIXEIRA et al., 2011). Além disso, Júnior; Ladio; Albuquerque 
(2011) descrevem em seu estudo a prevalência do conhecimento popular e utilização 
do coco catolé em processos inflamatórios por parte de moradores do estado do 
Pernambuco, onde os mesmos relataram aplicação para melhorar sintomas como dor, 
vermelhidão e inchaço. Despertando o interesse do comércio local, que difunde os 
produtos como óleo do coco catolé, líquido preparado do fruto e a raiz são vendidos em 
feira livre (ALVES et al., 2007; CORDEIRO; FÉLIX, 2014; SOUTO, 2014). Estudos 
relacionando as substâncias presentes no coco catolé e o potencial efeito na saúde 
ainda são escassos e faz-se necessário identificar compostos bioativos que podem 
auxiliar no tratamento de doenças crônicas. Com isso, essa pesquisa tem como objetivo 
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identificar o efeito do consumo da polpa e da amêndoa do Coco catolé no modelo in vivo 
de síndrome metabólica. 
 
Metodologia 

 
Os frutos do Coco catolé foram coletados no município de Areia – PB. Após a coleta 
foram transportados para a Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí – UFRN, 
localizada em Santa Cruz – RN, onde houve higienização dos frutos com solução de 
hipoclorito de sódio diluído em água por meia hora, seguido de processamento para 
separar a polpa da amêndoa. As amostras foram acondicionadas em placas de inox e 
armazenadas em ultra-freezer a -80 ºC por quadro dias. Posteriormente seguiram para 
o liofilizador de bancada marca Telstar. O material foi triturado até a obtenção de um pó 
fino e foram testadas diferentes proporções de polpa:água, buscando utilizar o mínimo 
de água para obter um extrato concentrado. Após trituração em processador doméstico, 
o material foi submetido à centrifugação sob refrigeração para fins de clarificação. As 
amostras foram congelamento a -80 °C até o momento das análises Para avaliar o efeito 
na modulação de fatores relacionados à síndrome metabólica, quarenta ratos machos 
Wistar adultos (10 semanas), adquiridos do Biotério do Centro de Biociências da UFRN, 
serão mantidos em condições padrão, com ciclo claro/escuro de 12 horas, umidade 
relativa de 80 ± 5% e temperatura controlada 22ºC ± 3ºC. Durante 7 semanas um grupo 
de animais (n=8) será alimentado com dieta controle AIN93-M e outro (n=32) com 
hiperlipídica e água ad libitum (período de indução da obesidade). Ao final deste 
período, serão avaliados o peso corporal, glicemia de jejum e calculado o índice de Lee 
para identificar a incidência de risco metabólico e distribuir os animais alimentados com 
dieta hiperlipídica de maneira homogênea entre 4 grupos: hiperlipídica e água (HC, n=8) 
e hiperlipídica + tratamento com extrato do coco catolé usando 0,5, 1,0 e 2,0 mL/animal 
(gavagem, via oral) (HFM, n=8 para cada dose) durante 5 semanas. O grupo controle 
negativo receberá a dieta AIN93M e água durante todo o experimento. Ao final, os ratos 
serão anestesiados com dose letal de tiopental sódico (90 mg. Kg-1), via intraperitoneal 
e eutanasiados por punção cardíaca, sendo coletados o sangue e retirados os tecidos 
adiposos abdominal e epididimal, fígado, pâncreas e aorta. Concentrações séricas de 
aspartato aminotransferase (AST), alanina aminotransferase (ALT), ácido úrico (AUR), 
creatinina (CRE), colesterol total (CT), lipoproteína de alta densidade (HDL), 
triacilglicerídeos (TG) e glicose (GLU) serão determinadas por meio de kits comerciais 
(Labtest, BRASIL) utilizando o analisador semi-modelo automático BIO-2000, BioPlus. 
Todas as análises serão realizadas seguindo as especificações do fabricante. As 
amostras de fígado, pâncreas, tecido epididimal e aorta serão avaliadas por testes que 
avaliam o estresse oxidativo: glutiona e malondialdeido; e inflamação como 
mieloperoxidase e citocinas proinflamatórias e anti-inflamatórias. O conteúdo total de 
glutationa será quantificado como descrito por Anderson (1985). As concentrações de 
malondialdeido (MDA) serão determinadas conforme Esterbauer e Cheeseman (1990). 
Para avaliação da atividade de mieloperoxidase as amostras serão homogeneizadas 
em tampão de brometo de hexadeciltrimetil-amônio (HTAB, 0,5%), pH = 6,0, na 
proporção de 1:20 proporção m/ v, que atua como detergente, facilitando a liberação da 
enzima MPO dos grânulos intracelulares presentes nos neutrófilos. Em seguida, serão 
sonicadas (Sonicador Limp Sonic) e submetidas a três ciclos de congelamento-
descongelamento, os homogenatos centrifugados e os sobrenadantes utilizados para a 
mensuração da atividade de MPO. Os resultados serão expressos como U/ g de tecido 
(Krawisz; Sharon; Steson, 1984). Para citocinas, a homogeneização as amostras será 
em PBS (pH = 7,4), e centrifugadas a 4000 G por 10 min a 4 °C. As citocinas IL-1β, 
TNF-α e IL-10 serão determinadas usando kits de Enzyme-Linked Immunosorbent 
Assay (ELISA) comercial (R & D Systems, Minneapolis, MN, EUA), de acordo com o 
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protocolo do fabricante. A quantificação de glutationa, MDA, mieloperoxidase e citozinas 
serão medidas nas absorbâncias conforme metodologias citadas em Leitor de 
microplacas Polaris® (Celer Biotecnologia S. A.). Os níveis de expressão de mRNA no 
tecido adiposo epididimal e fígado de 5 animais de cada grupo experimental, serão 
determinados utilizando o Kit SV Total RNA isolation system (Promega Corporation®), 
seguindo as especificações do fabricante. O RNA será extraído do tecido adiposo 
epididimal usando o reagente TRIzol (InvitrogenTM, USA). A síntese de cDNA será 
realizada utilizando o kit Kit High-Capacity cDNA Reverse Transcription (Applied 
Biosystems, USA). Para a análise histológica, fragmentos do fígado, pâncreas, aorta e 
tecido adiposo epididimal serão recolhidos e fixados em paraformaldeído tamponizado 
(10% em PBS, pH 7,2) durante 24 horas. Os cortes serão selecionados e incluídos em 
parafina. Três secções de tecidos (5 um) de 05 animais por grupo serão obtidos com 
um micrótomo e coradas com hematoxilina e eosina para exame histológico por 
microscopia óptica. Serão utilizados os softwares: ImageJ (Fiji) para medir a 
porcentagem de núcleos, gotículas de gordura, infiltrados inflamatórios, citoplasma e 
vasos sanguíneos no tecido hepático, o software Image-Pro Plus 7.0 será utilizado para 
determinar o diâmetro de núcleo e citoplasma de hepatócitos e Adiposoft (Fiji) para 
analisar área, diâmetro equivalente e número de adipócitos no tecido adiposo. Os 
resultados serão expressos como média ± DP. As diferenças entre as médias serão 
testadas para significância estatística usando uma análise de uma via de variância 
(ANOVA). Dados paramétricos e não paramétricos serão analisados pelo teste de Tukey 
e Mann-Whitney, respectivamente. Todas as análises estatísticas serão realizadas com 
o software GraphPad 5.0 (GraphPad Software Inc., La Jolla, CA, EUA), com significância 
estatística de p < 0,05. 
 
Resultados e Discussões 

 
A valorização da caatinga e dos produtos oriundos desse bioma é um aspecto 
importante para a valorização local e o desenvolvimento sustentável, que pode trazer 
alimentos alternativos com propriedades funcionais capazes de reduzir o risco de 
doenças crônicas não transmissíveis, como a síndrome metabólica. A exemplo dos 
carotenoides que possuem ação antioxidante. Em estudo realizado por Silva et al. 
(2015) o teor de carotenoides encontrados na polpa do fruto de Syagrus cearenses foi 
de 54,1 µg / g em 100 g, o que equivale a 456 µg de equivalentes de atividade de retinol 
(RAE), valor inferior se comparado a espécie Syagrus coronata com 87,0 µg / g de 
carotenoides e 731 µg de REA, mostrando que ambos são boas fontes de carotenoides 
com atividade antioxidante. Popularmente os frutos do coco catolé são usados por suas 
propriedades medicinais antinflamatórias, com uso do óleo de coco e uma bebida feita 
a partir do fruto e da raiz muito difundido no comércio (SOARES et al., 2011; ALVES et 
al., 2007; CORDEIRO; FÉLIX, 2014; SOUTO, 2014). O óleo de coco catolé, rico em 
ácidos graxos saturados e insaturados foi empregado com sucesso como adjuvante 
farmacêutico em formulações tópicas, como veículo de antibiótico contra leishimaniose 
cutânea, devido às suas propriedades emolientes (MIRANDA, 2011; SILVA et al., 2015; 
SOUSA et al., 2017). De acordo um estudo realizado por Meireles (2017) o óleo de coco 
catolé possui grandes quantidades de vitamina E e compostos fenólicos como ácido 
salicílico, ácido cafeico e ácido vanílico encontrados em maior concentração na polpa 
do fruto e esse compostos demonstraram atividade antioxidante. O presente estudo não 
pode ser concluído devido limitações para a execução do mesmo pelo falta de biotério 
na FACISA, como também a dificuldade de conduzir o mesmo na UFRN campus central. 
 
Conclusão 
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O coco catolé, de acordo com a literatura, se mostra como um fruto regional com alto 
potencial antioxidante o que pode auxiliar na regressão da síndrome metabólica, mas é 
necessário a realização de estudos consistentes utilizando o modelo animal de 
síndrome metabólica para verificar o efeito do fruto e testar essa hipótese. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO FISICO-QUIMICA, FITOQUÍMICA E ANTIMICROBIANA DO 

FRUTO DO MANDACARU (Cereus jamacaru P.) 

Resumo 

 

O fruto de cactáceas, antes consumido apenas por indivíduos das zonas rurais que 
plantavam esse tipo de vegetal para o consumo dos animais, tem sido de interesse para 
a comunidade científica nos últimos anos devido às suas propriedades antioxidantes e 
valorização dos compostos fenólicos presentes. O fruto do mandacaru Cereus jamacaru 
P ainda não tem seu destaque como outros frutos de cactáceas, a exemplo da pitaya, 
no entanto, alguns poucos estudos realizados no sermi-árido nordestino têm destacado 
a importância dessa planta alimentícia não convencional como alimento funcional. Nas 
análises foram obtidos como resultados: cinzas 0,28%, umidade 82,08%, lipídeos 
5,46%, fibras 2,98%. Tendo em vista a insegurança alimentar, em especial daqueles 
que utilizam da agricultura para sua sobrevivência, é de interesse estudar as 
propriedades físico-químicas e composição fitoquímica do fruto do mandacaru em vista 
ao incentivo do seu consumo e beneficiamento. 

 
 
Palavras-chave: Mandacaru, Composição nutricional, cactácea 

TITLE: PHYSICOCHEMICAL, PHYTOCHEMICAL AND ANTIMICROBIAN 

EVALUATION OF MANDACARU FRUIT (Cereus jamacaru P.) 

Abstract 

 

The cactus fruit, previously consumed only by individuals from rural areas who planted 
this type of vegetable for animal consumption, has been of interest to the scientific 
community in recent years due to its antioxidant properties and enhancement of the 
phenolic compounds present. The fruit of mandacaru Cereus jamacaru P is not as 
prominent as other cactus fruits, such as pitaya, however, a few studies in the 
northeastern sermi-arid have highlighted the importance of this unconventional food 
plant as a functional food. In the analyzes were seen the results ashes: 0.28, humidity: 
82.08%, lipids: 5.46%, fibers: 2.98%. In view of the food insecurity, especially of those 
who use agriculture for their survival, it is of interest to study the physicochemical 
properties and phytochemical composition of the mandacaru fruit in order to encourage 
its consumption and processing. 

 
 

Keywords: Mandacaru, Nutritional composition, Cactus 
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Introdução 

A espécie do Mandacaru (Cereus Jamacaru P) é oriunda da vegetação da caatinga, 
pertencendo à família Cactaceas. O mandacaru nasce sobre solos pedregosos, com 
temperaturas mais quentes, sendo uma planta característica das regiões do Ceara, 
Piauí, Bahia, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco (SILVA; 
ALVEZ, 2009). 

A cactácea Mandacaru pode chegar a atingir 3 a 7 metros de altura, seu caule possui 
espinhos compridos e firmes A planta é utilizada como ornamentação, e também como 
alimentos para bovinos, caprinos e ovinos na época da estiagem das chuvas no 
Nordeste. No período de chuvas o mandacaru floresce dando uma flor branca que só 
abre no período da noite (ROCHA; AGRA, 2002). 

O fruto do Mandacaru é uma baga ovoide que apresenta um tamanho de 
aproximadamente 12 cm de diâmetro com coloração vermelha por fora, dentro possui 
uma polpa carnosa branca com inúmeras pequenas sementes brancas, semelhante a 
pitaya, o seu gosto é doce e agradável. É utilizado para alimentação animal, e também 

para alimentação humana (BRAGA, 1960). 

O mandacaru se adapta bem em climas quentes e secos, com precipitações 
pluviométricas baixas, solos pedregosos e com escarces de nutrientes. Tais fatores 
tornam a planta uma boa opção para ser usada em regiões onde outras plantas não 
sobreviveriam, aproveitando assim um espaço antes desarborizado (GOMES, 1973). 

O fruto do Mandacaru ganhou destaque nos últimos anos e nos estudos realizados com 
o fruto foi verificado que os mesmos são boas fontes de fitoquímicos que auxiliam na 
prevenção de doenças degenerativas como câncer e doenças cardiovasculares 
(PEREIRA et al. 2013). 

Os estudos realizados por Silva et al. (2015) e Ribeiro et al. (2014) apontam para o 
potencial terapêutico plantas nativas da caatinga, e o mandacaru esteve presente, tanto 
o uso da raiz como da folha, relacionando-os à melhora de quadros de doença da 
próstata, problemas renais, problemas cardíacos e anti-inflamatório. 

No estudo realizado por Pereira et al. (2013) foram analisadas três plantas nativas do 
Brasil, entre elas o mandacaru de três quinas, da espécie família Cactácea. O fruto do 
mandacaru de três quinas apresentou o maior teor de compostos fenólicos totais 
(1337,3 mg / 100 g), e acredita-se que atividade antioxidante presente no fruto está 

relacionada a esse maior teor de compostos fenólicos. 

O presente projeto teve como finalidade avaliar as características físico-químicas, 
fitoquímicas e antimicrobiana da polpa dos frutos de mandacaru cultivados no interior 
do estado do Rio Grande do Norte. 

 
Metodologia 

 

Análise físico-química 
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Os frutos do mandacaru (Cereus jamacaru P) foram adquiridos na Zona Rural da Região 
do Seridó, na comunidade Gargalheiras, as cascas foram removidas e a polpa extraída 
de diferentes frutos e em seguida homogeneizada, e disposta em embalagens plásticas. 
As amostras embaladas foram acondicionadas em temperatura -8º, para serem 
conservadas até o momento da realização das análises. As seguintes análises foram 
realizadas determinadas segundo metodologia descrita pelo Instituto Adolfo Lutz (2005): 

teor de umidade, cinzas, lipídios e fibras. 

 
Resultados e Discussões 

 

Na tabela 1 estão expostos os resultados das análises realizadas com o fruto do 

mandacaru. 

No que se diz respeito ao valor de umidade encontrado, verificamos que o mandacaru 
é um fruto úmido, tendo como teor de umidade 82,08%, ao analisarmos os valores 
encontrado por Neto et al (2019) vemos um valor semelhante 85,79%, onde os dois 
apresentam elevadas quantidade de água em sua composição, Oliveira et al (2011) 
ressalta que por seu elevado teor de água o fruto do mandacaru deve ser mantido em 
refrigeração, favorecendo sua conservação. 

O teor de cinzas encontrado foi de 0,28%. Diferente do estudo de Neto et al (2019) 
realizado com frutos do mandacaru na região alagoana que foram encontrados valor 
médio de 0,42%. Mas semelhando ao estudo de Bahia et al (2009) onde foram 
encontrados valores entre 0,20 – 0,15%. %). As cinzas em alimentos são consideradas 
como parâmetro de qualidade, pois seus elevados teores retratam maiores teores de 
cálcio, magnésio, ferro, fósforo, sódio e outros componentes minerais (WANG; ZHENG, 

2003). 

Quanto ao teor de lipídeos, o fruto apresentou média de 5,46%, e ao comparado com o 
estudo de Bahia et al (2009) vemos uma diferença onde o seu apresentou teor de 
12,43%. Os teores de gordura da amostra em alguns estudos podem ser considerados 
devidos as sementes presentes na polpa, que geralmente não são removidas para as 
análises. 

Em relação a análises de fibras encontramos em média 2,98%, no estudo de Bahia et 
al foram vistos resultados semelhantes 0,88%. Ao analisarmos esse valor pode-se ser 
importante verificar as outras frações de fibras (solúveis e insolúveis) para uma melhor 
conclusão. 

Houve limitações em relações às outras análises, que não foram realizadas devido à 
falta de equipamentos e reagentes nos laboratórios da faculdade, ficando assim 
impossibilitadas a conclusão dos objetivos desse plano de trabalho. Tão logo sejam 
restabelecidas as condições mínimas para a finalização do projeto, as análises serão 
realizadas e seus resultados somados àqueles registrados até o momento. 

 

Conclusão 
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Mesmo não sendo realizadas todas as análises planejadas, os valores encontrados são 
semelhantes a pesquisas realizadas com outros frutos de cactáceas. Este estudo 
auxilia, portanto, para a elucidação da composição do fruto do mandacaru, dando 
suporte para futuros estudos em busca de verificar os seus benefícios para a saúde 
humana. 
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Anexos 

 

 

tabela 1 - resultados da análises de cinzas, umidade, lipídeos e fibras 
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TÍTULO: Determinação da composição centesimal e presença de fitoquímicos em coco 

catolé 

Resumo 

O coco catolé (Syagrus cearensis) é um fruto nativo do bioma Caatinga, encontrado em 
alguns estados nordestinos, com características próprias e condições propícias à 
valorização do seu consumo, o qual vem sendo reduzido ao longo dos anos. O objetivo 
do trabalho foi realizar análises físico-químicas em frutos maduros, oriundos da cidade 
de Areia-PB a fim de identificar características do mesmo. Para isso, foi realizada a 
determinação da composição centesimal da polpa e da amêndoa de frutos maduros, 
além de verificação da atividade de água e teor de glicídios redutores em glicose. Os 
resultados encontrados na determinação centesimal dos frutos demonstraram 
semelhança com estudos realizados em outros estados, assim como a atividade de 
água. No entanto resultados de glicídios foram divergentes com estudos realizados com 
o fruto, indicando possível interferência do armazenamento das amostras. 
 
Palavras-chave: Syagrus cearensis. Caracterização físico-química. Caatinga. 

TITLE: Determination of centesimal composition and presence of phytochemicals in 

coconut catolé 

Abstract 

The catolé coconut (Syagrus cearensis) is a native fruit of the Caatinga biome, found in 
some northeastern states, with its own characteristics and favorable conditions for its 
consumption, which has been reduced over the years. The objective of this work was to 
perform physicochemical analyzes on ripe fruits from the city of Areia-PB in order to 
identify its characteristics. For this, the determination of the proximate composition of 
ripe fruit pulp and almond, as well as the verification of water activity and glucose-
lowering glycids content. The results found in the centesimal determination of fruits 
showed similarity with studies conducted in other states, as well as water activity. 
However, glycid results were divergent with studies with the fruit, indicating possible 
interference of the storage of samples. 
 
Keywords: Syagrus cearensis. Physicochemical characterization. Caatinga. 

Introdução 

O bioma Caatinga, exclusivo do território brasileiro, apresenta uma diversidade de 
plantas nativas, sendo majoritariamente frutíferas, que até o momento são pouco 
estudadas quanto à sua composição, potencial nutricional e aplicabilidade industrial. 
Percebe-se um crescente desprezo frequente de toneladas de seus frutos, sobretudo 
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pela desvalorização da flora regional (EDER-SILVA, 2006; COSTA, 2011). Um exemplo 
dessas plantas são as palmeiras oriundas da espécie Arecaceae, a família Syagrus, a 
qual dá origem a pequenos cocos de coloração e características físicas típicas 
(NOBLICK, 2004). 

Pertence à família Syagrus a palmeira nomeada Syagrus cearensis, também conhecido 
como coco catolé, identificada inicialmente no estado do Ceará, havendo presença da 
mesma em outros estados nordestinos, como Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do 
Norte e Alagoas (NOBLICK, 2017). De acordo com Silva et al. (2015), o fruto tem 
demonstrado versatilidade em sua utilização, havendo a possibilidade de 
aproveitamento integral de seus componentes, além de haver culturas que fazem uso 
de produtos da palmeira e fruto como produto vegetal medicinal no tratamento de 
variados processos inflamatórios (CORDEIRO; FÉLIX, 2014). 

Além disso, segundo Nascimento et al. (2011), o coco catolé vem despertando o 
interesse científico pelo potencial nutricional, com quantidades consideráveis de 
macronutrientes, proteínas, lipídios e carboidratos. Outra característica marcante do 
mesmo é seu perfil lipídico, formado majoritariamente por ácidos graxos saturados, 
conferindo as moléculas mais resistência ao processo de rancificação (SILVA, et al., 
2015). 

Diante o exposto, o objetivo do trabalho desenvolvido foi realizar análises físico-
químicas da polpa e amêndoa do coco catolé (Syagrus cearensis) no estado de 
maturação definido como maduro a fim de comprovar seu potencial nutricional e servir 
como suporte para o seu emprego em estudos de sua funcionalidade em modelos 

animais. 

 
Metodologia 

 
Os frutos de coco catolé (Syagru cearencis) foram colhidos no município de Areia-PB e 
transportados até a Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA-UFRN), onde 
foram higienizados, sanitizados e separados a polpa da amêndoa e acondicionados em 
sacos plásticos. O material foi mantido sob congelamento até o momento das análises 
físico-químicas, que foram realizadas em triplicata. 

Determinação centesimal da polpa e amêndoa do coco catolé 

As analises foram realizadas no Laboratório de Análise e Bioquímica de Alimentos da 
FACISA. A composição centesimal das amostras foi realizada de acordo com a 
metodologia preconizada pela American Organization of Analytical Chemists (AOAC). A 
umidade foi determinada por gravimetria a 105ºC. A quantidade de cinzas foi realizada 
por incineração em mufla a 550 °C. E a determinação do teor lipídico desenvolvida foi 
pelo método de Soxhlet. A quantificação de fibras foi realizada por digestão ácido-basica 
e o teor de proteínas foi calculado pela quantificação de nitrogênio a partir do método 
de Kjedahl, utilizando o fator de conversão 6,25. Os valores de carboidratos totais foram 
estimados por diferença entre a somatória dos teores de umidade, cinzas, fibra, lipídios 
e proteína subtraídos de 100% (CREPALDI, et al., 2001). 

Determinação de Atividade de Água 
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A constatação da atividade de água das amostras foi verificada em aparelho LabSwift-
aw Novasina CH-8853 Lachen. 

Determinação de glicídios redutores em glicose 

A determinação de glicídios redutores em glicose foi realizada considerando as 
características de cada amostra, como coloração e teor de lipídios, de acordo com o IAL 
(2008). 

Determinação de glicídios totais em glicose 

A determinação de glicídios totais em glicose foi realizada considerando as 
características de cada amostra, pontualmente o teor de lipídios, de acordo com o IAL 
(2008). 

 
Resultados e Discussões 

 

Determinação centesimal 

Após análise os resultados obtidos foram demonstrados na tabela 1. 

Os resultados observados na determinação de umidade assemelharam-se aos obtidos 
por Silva (2012), onde a autora analisou frutos da espécie Arecaceae, entre eles o 
Syagrus cearensis, oriundos do estado do Pernambuco. No entanto cinzas e lipídios 
renderam resultados divergentes com o presente estudo, aproximando-se de resultados 
observados por Meireles (2017), onde foram analisados frutos do Coco catolé colhidos 

no município de Lagoa Seca – PB. 

Além disso, o resultado encontrado para carboidrato da polpa do fruto foi inferior aos 
valores expostos por Silva (2012), no entanto no cálculo a autora não considera a porção 
de fibras. Por outro lado o teor da amêndoa encontrado na presente pesquisa foi 
superior ao observado pela autora, em que a mesma chegou ao resultado estimado de 
23,36% do nutriente. Como também a quantidade de fibras, que são próximas ao 
encontrado por Reis; Pinto; Faleiro (2016) em que na ocasião realizaram a composição 
centesimal do fruto Syagrus oleracea, pertencente a mesma família que o fruto Syagrus 

cearensis. 

As variações na composição química quando comparada a outros estudos podem ser 
justificadas pelas mudanças na matriz dos frutos provocadas pelas particularidades do 
solo, clima e estágio de maturação dos frutos (KUMAR, 2011). 

Os resultados observados nas amostras revelam seu potencial nutricional, como a 
concentração lipídica e proteica encontrada, principalmente na amêndoa do coco catolé, 
indicando como positiva a inserção do alimento no consumo habitual da população, 
principalmente como forma de reduzir os riscos nutricionais em áreas onde há carência 
de uma alimentação equilibrada e a ingestão calórica não atende as necessidades 
diárias (MEYER, 2013). 

Determinação de atividade de água 
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Observou-se atividade de água de 0,977 para a polpa do coco catolé e 0,964para a 
amêndoa. A atividade de água média observada, tanto na polpa como na amêndoa 
foram superiores a 0,95 em temperatura média de 22 ºC, o que indica que ambas a 
amostras, em temperatura ambiente, estão vulneráveis a sofrer deterioração mais 
rápida por haver mais reações hidrolíticas, assim como também serem passíveis de 
contaminação microbiológica pelo fato da água ser um facilitador do metabolismo de 

microrganismos no alimento (GAVA, et al., 2008). 

Em análises com Juá (Ziziphus joazeiro), outro fruto nativo da Caatinga, observado em 
localidades de baixas pluviométricas como sertões nordestinos, Souza et al. (2013) 
encontraram atividade de água próximo ao observado no fruto do Syagrus cearensis. 
Os resultados encontrados em diferentes frutos nativos indicam características 
semelhantes a frutas já inseridas no hábito alimentar da população, podendo esses 
aspectos ser facilitadores à inserção dos alimentos no cotidiano, resultando na 
valorização dos mesmos. (FEITOZA, et al., 2016). 

Determinação de Glicídios redutores em glicose 

Após a análise, foi encontrado o resultado de 4,2g de açúcares redutores em 100g de 
polpa. Sendo esse valor inferior ao observado por Meireles (2017), em que o autor 
apresenta em seu estudo o valor médio de 8,92g de glicídios redutores em 100g de 

amostra. 

Essa diferença encontrada entre os estudos pode ser justificada por terem sido 
utilizados frutos em estados de maturação diferentes, como também há a possibilidade 
de contaminação microbiológica da amostra, em que resulta na redução de açúcar 
redutor na análise, em decorrência do consumo dos glicídios como alimento dos 
microrganismos (OGANDO, 2015). 

Determinação de glicídios totais em glicose 

Após a análise de glicídios totais foi obtido o resultado de 5,5g de açúcares totais em 
100g da amostra da polpa. O resultado encontrado, assim como glicídios redutores foi 
considerado inferior ao apresentado por Meireles (2017), onde o autor mostrou a 
quantidade de 9,73g em 100g da amostra analisada. 

De acordo com o autor, variações dos teores de nutrientes obtidos, como as observadas 
no presente estudo, podem ser justificadas por variáveis geográficas, condições 
ambientes em que o fruto estava inserido e metodologia da análise aplicada. 

Limitações 

Ao longo do desenvolvimento da pesquisa, surgiram diversos impedimentos ao 
cumprimento do planejado. Dada a falta de reagentes ou indisponibilidade de 
equipamentos e materiais no laboratório, algumas das análises previstas para o plano 
de trabalho não puderam ser executadas. 

 

Conclusão 
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As análises geraram resultados que convergem com outros estudos em relação ao 
potencial nutricional do coco catolé, além de sua possível aplicação na indústria 
alimentar. São indicadas mais pesquisas para conhecimento aprofundado de sua 
composição e comportamento pós-colheita. 
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TÍTULO: Análise do perfil das mulheres em sofrimento psíquico grave e vítimas de 

violência doméstica atendidas no CREAS e CAPS II de Santa Cruz-RN 

Resumo 

A violência contra a mulher constitui uma das principais formas de violação dos direitos 
humanos. Apesar do crescente estudo acerca da temática, os dados sobre o perfil das 
mulheres em situação de violência ainda são insuficientes. O presente trabalho, que 
ainda se encontra em andamento, objetiva através de uma pesquisa-intervenção 
delinear o perfil das usuárias do CAPS II e CREAS da cidade de Santa Cruz- RN que 
apresentam sofrimento psíquico diante da violência doméstica vivenciada. Para tanto, o 
trabalho utilizou o referencial teórico-metodológico da Análise Institucional e foram 
realizadas rodas de conversa, consulta a registros do serviço e a construção de diários 
de campo, os quais foram compartilhados pelo grupo para a discussão dos resultados. 
A partir dos dados apresentados foi possível perceber que o perfil das mulheres que 
sofrem violência aponta até então, uma baixa escolaridade, presença de filhos, uso de 
psicotrópicos e, acolhimento de casos no CAPS II majoritariamente por 
encaminhamento. A faixa de idade variou, houve uma prevalência de habitação em zona 
urbana e, como tipo de violência, a física. A ausência de mais informações importantes 
para mapear este perfil indica certa negligência para com o preenchimento das 
informações e aponta a necessidade de uma Educação Permanente em Saúde (EPS) 
a fim de considerar o contexto social apresentado no discurso dessas usuárias. Pelo 
perfil das mulheres aqui delineado se busca contribuir para essas práticas de cuidado. 
 
Palavras-chave: Mulheres. Perfil. Violência doméstica. Sofrimento psíquico. 

TITLE: An analysis about the profile of women in severe and violent psychological 

distress assisted by the CREAS and CAPS II of Santa Cruz-RN 

Abstract 

Violence against women is one of the main forms of human rights violation. Besides the 
crescent progress of studies about the problem, the data about the profile of those 
women are still insufficient. The present work, which is still in progress, aims, by an action 
research, to delineate the profile of those women who are assisted by CAPS II and 
CREAS at the city of Santa Cruz - RN, which presents psychic suffering is reason of the 
experienced domestic violence. For the work, we used the theoretical and 
methodological framework of Institutional Analysis, were held conversation wheels, 
consultation of service records, and the construction of camp diaries, which were shared 
by the group for the discussion of results. From the presented data, it was possible to 
realize that the profile of women who suffers domestic violence shows a low education, 
presence of children, use of psychopotentials and, are assisted by CAPS II mostly by 
referral. The age range varied, there was a prevalence of the urban area habitation, and, 
as the type of violence, physical. The absence of important data for profile mapping 
indicates a neglect to fill out the information, what points to the need for a permanent 
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health education (EPS). The profile of women outlined here should be useful for these 
care practices. 
 
Keywords: Women. Profile. Domestic violence. Psychic suffering. 

Introdução 

A violência contra mulheres se constitui em uma das principais formas de violação dos 
seus direitos humanos, atingindo-as em seus direitos à vida, à saúde e à integridade 
física. Apesar de ser um fenômeno que atinge grande parte das mulheres em diferentes 
partes do mundo, dados estatísticos sobre a dimensão do problema ainda são bastante 
escassos e esparsos, principalmente no interior do Brasil. Por isso, objetivamos analisar 
o perfil e as redes de cuidado formais e informais das mulheres vítimas de violência 
doméstica e que apresentam sofrimento psíquico grave atendidas nos Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS) e Centro de Referência em Assistência Social (CREAS) 

da cidade de Santa Cruz, região do Trairi- RN. 

Superar a violência contra as mulheres é um dos maiores desafios impostos ao Estado 
e a sociedade brasileira. Hoje no Brasil existem algumas leis que coíbem, previnem e 
punem a violência contra a mulher, são elas: 11.340/06 - Maria da Penha, 13.104/15 – 
Que torna hediondo o crime do feminicídio; Lei 12.845/2013 – Atendimento Integral Às 
Pessoas Vítimas de Violência, Decreto 7.958 de 13 de março de 2013 - estabelece 
diretrizes para o atendimento às vítimas de violência sexual pelos profissionais de 
segurança pública e da rede de atendimento do Sistema Único de Saúde e a lei 
10.778/03 de notificação compulsória de violência contra mulher, a partir da qual se tem 
informação dos casos de violência para que se sejam feitas políticas públicas no SUS 
de enfrentamento à violência 

Apesar da vigência dessas leis, ainda é bastante elevado o índice de violências 
praticadas contra as mulheres, e ainda, há violação de direitos no que se refere a não 
efetivação do cuidado às mulheres vítimas de violência. Os problemas de saúde 
associados aos casos de violência são ainda vistos em uma perspectiva biomédica. 
Nesse sentido, o elevado índice de violência contra a mulher, aliado a uma assistência 
precária, sinaliza para desafios enormes no que se refere ao modelo de atenção em 
saúde mental no Brasil. 

Quanto ao perfil das mulheres que sofrem violência doméstica, verifica-se que têm “(...) 
uma faixa etária mais elevada, possuem um grau de escolaridade baixa, em sua maior 
parte são donas de casa, casadas, e vivem em famílias chefiadas por homens.” 
(SAMPAIO; AQUINO, 2013, p.128). Concomitante ao exposto, observa-se que os 
cuidados voltados a essas mulheres e o sofrimento psíquico por elas demonstrado 
desconsideram as influências das relações de gênero para a situação de violência que 
vivida. Portanto, conforme Campos e Zanello (2016), elas acabam sendo 
diagnosticadas e tratadas em uma fundamentação biomédica, o que aponta para a 
necessidade de uma articulação em rede que amplie os cuidados oferecidos e assim 
permita um melhor acesso aos equipamentos assistenciais. 

Deste modo, seria necessária a construção de uma Educação Permanente em Saúde 
(EPS) a qual consoante Lima et al. (2016) se baseia na construção coletiva de modo a 
considerar a prática multiprofissional, o que contribuiria para o contexto estudado, uma 
vez que se considera a importância disso para efetivar melhorias na atenção e 
assistência em saúde das usuárias levando em conta o âmbito profissional de quem faz 
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o acolhimento destes casos. Para tanto, entende-se a importância desta pesquisa a fim 
de conhecer a realidade do contexto de interior no que condiz às redes de cuidados e 
ao perfil das mulheres, em busca de contribuir para intervenções que auxiliem no 
enfrentamento à violência contra a mulher na região na qual este estudo se dedica. 

 
Metodologia 

 

Utilizamos procedimentos de coleta de dados da pesquisa quantitativa e leituras 
analíticas da pesquisa qualitativa. Acreditamos que o uso da triangulação de métodos 
ou métodos mistos pode contribuir na compreensão do objeto estudado, tendo em vista 
que nem a abordagem qualitativa, nem a abordagem quantitativa isoladamente são 

suficientes para a compreensão do problema a ser estudado. 

A concepção deste projeto tem como referência a análise institucional como uma 
modalidade de pesquisa-intervenção e problematização das políticas instituídas no 
campo da saúde coletiva (Lourau, 1975; L’Abbate, 2012). A tarefa da Análise 
Institucionalé descobrir, desvelar o não dito das instituições, a partir da problematização, 
do questionamento às instituições ocultantes (Lourau, 2004). Outro objetivo importante 
da Análise Institucional seria desvelar a relação dialética instituinte-instituído-
institucionalização em todos os âmbitos sociais. Para isso, ela “pode intervir EM 
estabelecimentos e COM dispositivos, mas sempre visando apreender a instituição em 

seu sentido ativo” (RODRIGUES;SOUZA, 1987, p. 34). 

Trata-se de uma concepção teórico-metodológica de análise dos processos instituídos 
e instituintes, partindo da necessidade de identificar os analisadores que sinalizam para 
permanências e mudanças no cuidado a mulheres que são tidas como loucas e que 

sofreram ou sofrem violências domésticas. 

A partir disso, tomamos a violência contra a mulher como instituição, evidenciando no 
contexto dos serviços o que tem permanecido (instituído) ou transformado (instituinte) 
na atenção à saúde e assistência social e na defesa dos direitos humanos. 

Local de pesquisa: 

A pesquisa foi desenvolvida no CAPS II e CREAS da cidade de Santa Cruz- RN. 
Escolhemos esses dois espaços por eles terem a responsabilidade de fornecer uma 
atenção contínua, integral e em rede, respectivamente, de pessoas em sofrimento 

psíquico grave (CAPS II), e pessoas que tiverem seus direitos violados (CREAS). 

Participantes: 

Profissionais de serviços de saúde e assistência social do CAPS II e CREAS da cidade 
de Santa Cruz- RN; usuárias de ambos os serviços anteriormente citados, em situação 
de violência doméstica e sofrimento psíquico grave. Ressaltamos que foram priorizados 
os casos de violência doméstica perpetrados pelos companheiros das mulheres, 
considerando a necessidade de compreenderas relações de poder dentro do casamento 
a partir da noção de gênero, e de que forma o machismo estrutural afeta saúde mental 

das mulheres. 
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Procedimentos: 

A pesquisa ainda se encontra em andamento, portanto serão apresentados a seguir os 
resultados parciais da investigação. Após a autorização das Secretarias de Saúde e 
Assistência Social e do Comitê de Ética em Pesquisa (sob parecer de número 
3.015.103) para realização da pesquisa, foi feita a preparação da equipe por meio do 
estudo acerca das temáticas de gênero, violência e redes de cuidados. Em seguida, 
foram realizadas as reuniões com as/os profissionais do CAPS II e CREAS a fim de 
apresentar o projeto de pesquisa. Em um primeiro momento houve um foco no 
acompanhamento ao serviço especializado em saúde mental, o CAPS II, a fim de 
conhecer a dinâmica desse local e entender a conjuntura da instituição em estudo. 

Posteriormente, foi realizada a primeira roda de conversa com cada serviço no intuito 
de entender a compreensão das equipes sobre a violência contra a mulher bem como 
construir um conhecimento a partir do estudo realizado e do relato da equipe. Também 
foram identificadas as usuárias e seus respectivos prontuários que estavam de acordo 
com os critérios de participação da pesquisa. A roda de conversa aconteceu de acordo 
com o seguinte roteiro: 

1) Abertura do momento com a leitura de poemas relacionados à temática; 

2) Estímulo à discussão com uma dinâmica construída a partir de frases incompletas 

sobre a violência que deveriam ter seu sentido complementado pela equipe; 

3) Construção de conhecimento mediante à visão das profissionais sobre o fenômeno 
estudado; 

4) Encerramento do momento com a indicação dos nomes das mulheres a serem 

acompanhadas pelo estudo; 

Depois disso realizamos as primeiras consultas aos prontuários. Foi elaborado um 
planejamento no qual de início deveria ser feita a contagem geral dos prontuários em 
aberto, após esse procedimento seriam investigadas quantas seriam as mulheres 
atendidas no serviço e quais delas estavam em situação de violência. Nos prontuários 
foram investigados os dados socioeconômicos, sociodemográficos e redes 
socioassistenciais de atenção das mulheres do CAPS que sofreram ou sofrem violência 
doméstica e fazem uso de psicotrópicos a partir dos registros dos serviços. 

Para isso, utilizou-se um instrumento construído pelo grupo de pesquisa a partir da 
análise conjunta dos dados informados nos prontuários do CAPS II e CREAS. Nessa 
conjuntura, a tabela contém os seguintes aspectos: zona de habitação (rural ou urbana); 
religião; quem compõe o grupo familiar; quais os tipos de conflitos enfrentados e com 
quem; escolaridade; estado civil; quantidade de filhos; ocupação/emprego; responsável 
pela renda; tipo de demanda; há quanto tempo frequenta o serviço e se faz uso de 
psicotrópicos (ANEXO A). 

Foi construída uma banco de dados no Excel com as informações coletadas até o 
presente momento. Através desse programa, foi realizada a análise descritiva dos 
eventos. Os dados foram discutidos de forma qualitativa a partir do referencial teórico 
da Análise Institucional no papel, levando em consideração os dados do diário de 
pesquisa elaborado pela pesquisadora e discutido com o grupo (Lourau, 1975). 
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Posteriormente, a coleta de dados no CAPS II terá continuidade e em seguida, serão 
consultados os prontuários no CREAS. Por último, será realizado um Seminário para 
divulgação dos resultados da pesquisa com a comunidade acadêmica e profissionais da 
cidade de Santa Cruz e região. 

 
Resultados e Discussões 

 

Na circunstância notou-se uma dificuldade por parte dos profissionais em reconhecer 
os casos e de tornar válido o discurso das mulheres que relatam a violência vivenciada. 
O entendimento do fenômeno em estudo demonstrava um conhecimento atrelado ao 
senso comum, principalmente no que condiz à compreensão de outros tipos de violência 
além da física. Desse modo, entende-se mediante o contexto que a situação se 
configura “tanto pela não qualificação dos profissionais nessa temática quanto pela falta 
de busca dos instrumentos legais que poderiam embasar sua prática” (PEDROSA; 
ZANELLO, 2016, p.6). 

Na mesma conjuntura, foi nítida a percepção de que os homens que faziam parte da 
equipe não participaram da roda de conversa. A partir desse comportamento se aponta 
o desafio em formar profissionais voltados a uma dimensão cuidadora, a qual a partir de 
Sampaio (2016) se pode concluir que envolve tanto os vínculos estabelecidos no 
contexto, como também a sensibilidade quanto às questões que envolvem processo 
saúde-doença que não estão inscritas no olhar tradicional referente aos cuidados. Além 
disso, após o acompanhamento da rotina do serviço, percebe-se que há pouca interação 
da equipe quanto à discussão de assuntos importantes para o entendimento dos casos 
por ela acompanhados. 

Sendo assim, por ser um ambiente no qual não se tem a constância em compartilhar as 
vivências cotidianas, impede uma maior colaboração e reconhecimento do papel de 
cada um para a equipe multiprofissional e consequentemente, de seus papéis dentro da 
EPS. Além disso, corrobora para a dificuldade em reconhecer e acolher as demandas 

de violência contra a mulher. 

Observou-se diante de tal que o CAPS II atendia a 90 pessoas no momento, destas, 51 
eram mulheres. A coleta de dados ainda não foi finalizada tendo em vista que a pesquisa 
continua em andamento, portanto, dentre esse total de mulheres acompanhadas pelo 
serviço, 46 arquivos foram investigados a fim de consultar quais delas já sofreram 
violência doméstica. Durante a pesquisa se observou que o sofrimento psíquico 
mediante a violação de direitos não estava atrelado somente ao contexto em foco neste 
estudo - violência perpetrada pelos companheiros das mulheres, mas também 
representava a somatização de outras formas de violência doméstica, como a 
negligência familiar e outras situações vivenciadas na rua e escola. 

Dos cinco casos de violência doméstica identificados nos prontuários, dois indicavam-
na no contexto da infância, repercutindo sintomas até a vida adulta destas mulheres, e 
três vivenciados na já na vida adulta. Inicialmente, foram priorizados os três últimos e 
os demais serão investigados no decorrer da pesquisa. 

Os dados obtidos estão apresentados na Tabela 1 (ANEXO B). Para apresentar cada 
caso serão utilizados M1, M2 e M3 como pseudônimos, a fim de preservar a identidade 
das mulheres que o projeto se propõe a conhecer o contexto de vida. Os números se 
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referem respectivamente à ordem crescente na qual seus prontuários foram numerados 
no serviço. 

Mediante os dados apresentados é possível verificar que a faixa etária, a religião e a 
zona de habitação entre as mulheres foram variadas dentro do que se propôs analisar. 
Ainda através desse resultado parcial, observa-se uma semelhança no perfil apontado 
por Rodrigues (2014), quanto a essas mulheres serem alfabetizadas e possuírem filhos 
– em média 2. Segundo afirma Sampaio e Aquino (2013) há uma responsabilidade 
relacionada aos cuidados que são atribuídas ao papel da mulher a qual é reforçada 
pelos modelos sociais que colocam-na como submissa. Neste sentido se observa que 
tais características se repercutem nos cuidados com o lar e os filhos, o que podem ser 

demonstrados a partir da apresentação dos dados desta pesquisa. 

Simultaneamente, a partir das ideias de Zancan, Wassermann e Lima (2013) se pode 
compreender que tal violação de direitos das mulheres no âmbito doméstico envolve 
uma complexidade que está relacionada ao caráter multifatorial da violência conjugal. 
Bittar e Kohlsdorf (2013) mencionam que entre os fatores recorrentes no ciclo de 
violência está a dependência financeira e emocional do marido. 

Conforme se pode verificar acerca das as mulheres em situação de violência, “o fato de 
ter filhos pode significar o motivo pelo qual elas não trabalham fora decasa, sendo, 
portanto, dependentes economicamente dos respectivos companheiros” (RODRIGUES, 
2014, p.52). Concomitante a isso, por meio de Sampaio e Aquino (2013) se pode inferir 
que a situação financeira bem como o nível de escolaridade pode favorecer o agravo da 
violência doméstica. 

Diante disso, percebe-se que os dados de M1, M2 e M3 revelam a baixa escolaridade 
delas que por conseguinte, contribuem para a dependência da renda de seus 
companheiros tanto para o seu sustento como para o de seus filhos. Nesta perspectiva, 
por meio da tabela se observa que M1 possui uma ocupação que tem um retorno 
financeiro, o que pode ter contribuído para seu encorajamento em buscar romper este 
ciclo de violência, uma vez que é divorciada atualmente. 

Duas delas ainda se encontram casadas e morando com filha (o)(as)(os) e marido. Fator 
que nos chama atenção para o ciclo de violência mencionado por Rodrigues (2014), que 
apresenta três fases: tensão, explosão e lua de mel. Na primeira fase são comuns 
xingamentos, humilhações, ameaças e pequenas agressões físicas, que se intensificam 
na segunda fase. Na terceira o agressor costuma culpabilizar a mulher e demonstra 
arrependimento em relação a suas ações, muitas vezes aciona outras pessoas próximas 
para receber o perdão, o que a comove e dá esperanças de mudança em seu 
comportamento. Com base em Zancan, Wassermann e Lima (2013), a permanência no 
ciclo de violência se referem a essa dependência já mencionada, a qual se respalda 
muitas vezes na ideia de que o ofensor é um bom pai e um bom marido. 

No que concerne aos dados sobre religião, ocupação/emprego, renda e aos tipos de 
violência, as informações estavam presentes em apenas um ou dois dos três prontuários 
analisados. Já os dados referentes à cor/ etnia, quantidade pessoas que residem na 
casa, quem compõe o núcleo familiar, tempo de relacionamento, tipo de 
acompanhamento, detalhamento do sofrimento psíquico apresentado e do uso de 
psicotrópicos, há uma ausência de informações nos prontuários, demonstrando certa 
negligência no preenchimento dos dados referentes ao contexto social das usuárias. 
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Isso dificulta o reconhecimento da violência doméstica como um fenômeno complexo e 
atravessado por diversos processos. 

A violência pode se manifestar enquanto física, moral, patrimonial, psicológica e sexual, 
no entanto, a partir da pesquisa de Zancan, Wassermann e Lima (2013) se compreende 
que essas se entrelaçam em diferentes configurações, todavia, as principais dentro do 
âmbito doméstico são a física e psicológica. Assim, por meio da tabela é possível 
perceber que apesar de não ocorrer necessariamente em um contexto isolado aos 
outros tipos, a violência física se torna mais presente bem como mais comumente 
identificada, por ter marcas visíveis, o que se confirma a partir da literatura consultada. 

De acordo com a pesquisa é observada a prevalência da demanda por encaminhamento 
vinda de diferentes instituições do setor de saúde. Além disso, mostra-se também o uso 
de psicotrópicos por M1, M2 e M3 mediante sintomas físicos e psicológicos, os quais 
conforme Bittar e Kohlsdorf (2013) se manifestam de forma independente ao tipo de 
violência sofrida. Ainda tendo por base as mesmas autoras, conclui-se que as mulheres 
em situação de violência doméstica estão mais propensas a apresentar problemas 
psicológicos e sintomas sociais, o que se comprova neste estudo. 

 
Conclusão 

 

Em suma, é possível entender a partir desses resultados parciais que o perfil das 
usuárias em situação de violência aponta para uma baixa escolaridade, presença de 
filhos, uso de psicotrópicos mediante o sofrimento psíquico enfrentado e acolhimento de 
casos no CAPS II majoritariamente por encaminhamento - em detrimento de demanda 
espontânea. A faixa de idade variou, houve uma prevalência de habitação em zona 

urbana e, como tipo de violência, a física se repetiu para duas mulheres. 

Por ser um número pequeno de mulheres investigadas, não foi possível estabelecer um 
maior comparativo entre as variáveis da pesquisa. No entanto, apesar da violência 
contra a mulher ser um fenômeno transversal a diversos contextos sociais, reforça-se 
através desse estudo a importância de conhecer o perfil das usuárias de um serviço de 
saúde mental em situação de violência, com o intuito de contribuir para o direcionamento 
das práticas de cuidado. 

É válido mencionar que a ausência de algumas informações nos prontuários, 
importantes para delinear o perfil das mulheres em situação de violência, demonstra 
certa negligência no preenchimento dos dados referentes ao contexto social das 
usuárias, dificultando o reconhecimento da violência doméstica como um fenômeno 
complexo e atravessado por diversos processos. 

De acordo com as rodas de conversa e a observação da rotina do serviço, constata-se 
que o entendimento do grupo de profissionais sobre a temática estudada aponta para a 
necessidade de práticas de trabalho que se apoiem na Educação Permanente em 
Saúde, com vistas a estabelecer melhorias dentro da equipe multiprofissional e a 
articulação em rede, de modo que amplie os equipamentos e serviços que prestam 
assistência às mulheres em situação de violência, e consequentemente promovam uma 
atenção de qualidade dentro do enfrentamento à violação de direitos. 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 373 

 

Referências 

 
BITTAR, Danielle; KOHLSDORF, Marina. Ansiedade e depressão em mulheres vítimas 
de violência doméstica. Psicologia Argumento, Curitiba, v. 31, n. 74, p.447-456, 24 
nov. 2013. Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR. 
 
CAMPOS, Ioneide de Oliveira; ZANELLO,Valeska. SAÚDE MENTAL E GÊNERO: O 
SOFRIMENTO PSÍQUICO E A INVISIBILIDADE DAS VIOLÊNCIAS MENTAL HEALTH 
AND GENDER: PSYCHOLOGICAL DISTRESS AND INVISIBILITY OF VIOLENCES. 
Vivência: Revista de Antropologia, v. 1, n. 48, p. 105-118, 2016. 
 
L’ABBATE, Solange. Análise Institucional e Intervenção: breve referência à gênese 
social e histórica de uma articulação e sua aplicação na Saúde Coletiva. Mnemosine, 
Rio de Janeiro, v.8, n. 1, p.194-219, 2012. 
 
LIMA, Jônia Cybele Santos et al. Educação permanente: o trabalho em saúde e os seus 
pressupostos. In: CASTRO, Janete Lima de; VILAR, Rosana Lúcia Alves de; OLIVEIRA, 
Nathalia Hanany Silva de (Org.). As trilhas e os desafios da gestão do trabalho e da 
educação na saúde. Natal: Una, 2016. p. 179-193. 
 
LOURAU, René. Análise institucional. Petrópolis: Vozes,1975. 
 
LOURAU, René. Objeto e método na Análise Institucional. In: ALTOÉ, S. (Org.). René 
Lourau. Analista Institucional em tempo integral. São Paulo: Hucitec. 2004. p.66-86. 
 
PEDROSA, Mariana; ZANELLO, Valeska. (In)visibilidade da violência contra as 
mulheres na saúde mental. Psicologia: Teoria e Pesquisa, Brasília, v. 32, n. esp., p.1-
8, 2016. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/0102-3772e32ne214. 
 
RODRIGUES, Heliana de Barros Conde; SOUZA, Vera Lúcia Batista de. A Análise 
Institucional e a profissionalização do psicólogo. In: KAMKHAGI, V. R.; SAIDON, O. 
(Org.). Análise Institucional no Brasil. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo, 1987. p. 27-
46. 
 
RODRIGUES, Bruna Ângela. PERFIL DAS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA RESIDENTES EM SOBRADINHO QUE FORAM ENCAMINHADAS À 
CASA ABRIGO DO DISTRITO FEDERAL DEVIDO A SITUAÇÃO DE RISCO. 2014. 74 
f. Tese (Doutorado) - Curso de Serviço Social, Universidade de Brasília, Brasília, 2014. 
 
SAMPAIO, Ana Tânia Lopes. Formação e Educação Permanente em Saúde: desafios 
pedagógicos para um modelo de atenção integral no Brasil. In: CASTRO, Janete Lima 
de; VILAR, Rosana Lúcia Alves de; OLIVEIRA, Nathalia Hanany Silva de (Org.). As 
trilhas e os desafios da gestão do trabalho e da educação na saúde. Natal: Una, 
2016. p. 149-177. 
 
SAMPAIO, Raphaela Oliveira; AQUINO, Giselle Braga de. Perfil das mulheres vítimas 
de violência doméstica de uma cidade do interior da Zona da Mata Mineira. Revista 
Científica da Faminas, Muriaé/ Belo Horizonte, v. 9, n. 3, p.115-131, 27 ago. 2013. 
Disponível em: 
<http://periodicos.faminas.edu.br/index.php/RCFaminas/article/viewFile/339/314>. 
Acesso em: 18 abr. 2019. 
 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 374 

 

ZANCAN, Natália; WASSERMANN, Virginia; LIMA, Gabriela Quadros de. A violência 
doméstica a partir do discurso de mulheres agredidas. Pensando Famílias. Porto 
Alegre, v. 17, n. 1, p. 63-76, jul. 2013. Disponível em 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679494X20130001000
07&lng=pt&nrm=iso>. acesso em 27 ago. 2019. 

  

 
Anexos 

 

 

Anexo A 

 
 

Anexo A 

 
 

Anexo A 

 
 

Anexo B 

 
 

Anexo B 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 375 

 

CÓDIGO: SB1222 

AUTOR: JULIA MYRIAN CARDOSO DA SILVA 

ORIENTADOR: NUBIA MARIA FREIRE VIEIRA LIMA 

 

 

TÍTULO: DESCRIÇÃO DO DESEMPENHO EM DUPLA TAREFA (FLUÊNCIA E 

CÁLCULO) EM IDOSOS SAUDÁVEIS E COM COMPROMETIMENTO COGNITIVO 

LEVE 

Resumo 

Mais comumente, devido ao processo de envelhecimento, os idosos apresentam 
maiores impecilhos cognignitivos, como dificuldade de manutenção do equilíbrio ao 
desempenhar mais de uma tarefa, resultando em problemas graves à sua saúde, como 
uma queda, por exemplo. Pensando nisso, foi feito um estudo transversal, com 
amostragem não probabilística, sendo esta conseguida através da Clínica Escola de 
Fisioterapia da UFRN/FACISA. Pensaram-se idosos que atendessem aos seguintes 
critérios:  idade maior que 60 anos, escore acima de 4 na FAC e pontuação maior que 
22 na PCL. Contando incialemnte com 42 idosos que puderam participar da avaliação, 
mas sendo destes apenas 30 alvo de intervenção, poode-se chegar a conclusão de que 
o tempo de execução de testes feitos por idosos saudáveis em diferentes atividades de 
dupla tarefa (com fluência verbal) é superior aos tempos de tarefa simples. 
 
Palavras-chave: Idoso - Envelhecimento - Cognição 

TITLE: DESCRIPTION OF DOUBLE TASK (FLUENCE AND CALCULATION) 

PERFORMANCE IN HEALTHY ELDERLY AND WITH LIGHT COGNITIVE 

COMMITMENT 

Abstract 

 

Most commonly, due to the experience of old age, the elderly have greater difficulty 
maintaining balance when performing more than one task, resulting in serious health 
problems, such as a fall, for example. With this in mind, a cross-sectional study was 
conducted, with non-probabilistic sampling, which was obtained through the Clinical 
School of Physiotherapy of UFRN / FACISA. Older people were thought to meet the 
following criteria: age greater than 60 years, score above 4 in FAC and score greater 
than 22 in PCL. Counting initially with 42 seniors who were able to participate in the 
evaluation, but only 30 of them were the target of intervention, it can be concluded that 
the execution time of tests performed by healthy elderly in different activities of dual task 

(with verbal fluency) is greater than simple task times. 

 
 
Keywords: seniors - aging - cognition 

Introdução 
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A senescência é um processo natural que ocorre durante toda a experiência de vida 
humana, apresentando-se para cada indivíduo de forma única, com especificidades 
socioeconômicas, culturais e ambientais1,2. É caracterizada pelo declínio de resposta 
adaptativa necessária para realizar atividades, associada à crescente susceptibilidade 
às doenças e limitações funcionais3. 

Durante este processo, ocorrem alterações em diversos sistemas como: 
musculoesquelético, nervoso, somatossensorial, visual, vestibular e cardiorrespiratório, 
além de mudanças cognitivas. Essas alterações podem comprometer o controle 
postural, reduzir a funcionalidade e independência, aumentando o risco de quedas4,5,6. 
A população acima de 65 anos apresenta prevalência de 85% de queixas de déficit de 
equilíbrio7, e de acordo com a literatura, cerca de 30% dos idosos sofrem ao menos 
uma queda ao ano8, a ocorrência deste evento pode ocasionar incapacidades, perda 
da independência e autonomia e institucionalizações, gerando alto custo social9. 

Estudos sugerem que idosos que praticam atividade física regular podem melhorar ou 
manter seu estado cognitivo, sua capacidade funcional e sua habilidade para as 
atividades de vida diária, comparados a idosos não ativos. No entanto, é necessário um 
aprofundamento no planejamento desses exercícios10. 

Os idosos podem apresentar maior dificuldade na manutenção do equilíbrio enquanto 
sua concentração está direcionada a outra coisa, por isso, o treinamento para melhorar 
a capacidade de realizar tarefas duplas é importante em um programa de prevenção de 
quedas16. 

O objetivo deste estudo descrever o desempenho de idosos saudáveis em diferentes 

atividades de dupla tarefa de fluência verbal. 

 
Metodologia 

 

Descrição do desenho do estudo 

O estudo de caráter transversal, foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 
Facisa/UFRN, sendo vinculado à linha de Reabilitação Neurológica do Programa de 
Pós-graduação em Ciências da Reabilitação da FACISA (PPGCREAB) e obteve 
aprovação sob o número de parecer: 2.413.715. A coleta dos dados foi realizada na 
Clínica Escola e no Laboratório de Motricidade Humana da Faculdade de Ciências da 
Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Santa Cruz-RN, 
FACISA/UFRN). 

População e amostra do estudo 

A amostragem foi do tipo não probabilístico, por conveniência, e foi justificada pelo 
número total de idosos saudáveis avaliados/atendidos e presentes na listagem de 
usuários na Clínica Escola de Fisioterapia. Os participantes foram recrutados 
consecutivamente, por contato telefônico, de acordo com a listagem dos indivíduos 
disponível na Clínica Escola de Fisioterapia, após os esclarecimentos sobre o objetivo 
do estudo e a aceitação em participar de forma voluntária, assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido e Termo de autorização de imagem. 
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Os critérios de inclusão adotados foram idade acima de 60 anos, escore acima de 4 na 
Categoria de Deambulação Funcional (FAC) e pontuação superior a 22 na Prova 
Cognitiva de Leganés (PCL). Foram excluídos indivíduos com limitação grave de 
mobilidade e equilíbrio de acordo com a FAC, por afecções ortopédicas, neurológicas, 
vasculares ou reumatológicas, indivíduos com comprometimento cognitivo de acordo 
com a PCL, que passaram por procedimentos cirúrgicos no último ano ou que não 

compareceram no segundo dia de avaliação. 

Instrumentos de medida e procedimentos para obtenção dos dados 

A coleta de dados ocorreu em dois dias e os indivíduos foram avaliados individualmente, 
em sala reservada. A avaliação inicial foi realizada através de uma ficha semiestruturada 
contendo dados para a caracterização do perfil sócio demográfico dos participantes e 
dados relevantes para avaliação fisioterapêutica, como hábitos de vida, percepção do 
indivíduo em relação a problemas de equilíbrio, memória e atenção e relato de quedas 
nos últimos 12 meses. 

Para avaliação cognitiva foi utilizada a Prova Cognitiva de Leganés (PCL) criada por 
Zunzunegui e colaboradores25 com o intuito de avaliar a cognição de forma rápida e 
fácil, sem a influência da escolaridade, permitindo melhor rastreio nesta população. A 
PCL é agrupada em 7 domínios de orientação espacial/temporal, memória imediata e 
evocativa, nomeação e informações pessoais. Possui pontuação final de 32 pontos, 
melhores pontuações são indicativos de melhor desempenho cognitivo, o ponto de corte 
sugestivo de déficit cognitivo é de 22 pontos26. 

Para a avaliação motora os instrumentos utilizados foram a escala Functional 
Assessment Classification (FAC) – Classificação de Deambulação Funcional, que é 
utilizada para classificar o grau de independência durante marcha, utiliza uma 
classificação de 0 a 5, quanto maior a pontuação maior o nível de independência para 
marcha27. O Short Physical Performance Battery (SPPB), utilizado para avaliação da 
capacidade funcional por meio do teste de equilíbrio, velocidade de marcha e força de 
membros inferiores28. A dinamometria manual que avalia a força muscular dos 
membros superiores e é utilizada para estimar a força global do indivíduo 29,30,31,32. 
A empunhadura dois foi padronizada para homens e mulheres33. 

O 10-item Dual-Tasking Questionnaire (DTQ-10) – Questionário de dupla tarefa, foi 
utilizado para avaliar a frequência com que os indivíduos experimentam as dificuldades 
de dupla tarefa no cotidiano, o questionário contém 10 itens classificados em uma escala 
de 0 a 4, as respostas variam de muitas vezes a nunca, ou não aplicável34. 

O figure-of-eight walking Test (F8W) avalia o equilíbrio dinâmico do indivíduo, sendo 
necessário realizar uma volta sobre a figura em forma de ‘oito’ com comprimento de 
10m e 15cm de largura, deve ser instruído a caminhar o mais rápido possível35. O teste 
foi realizado de três formas, a primeira sem adição de uma segunda tarefa, na segunda, 
associado a ação de transferência de moedas entre dois bolsos de um avental 
padronizado durante todo o trajeto, na terceira foi solicitado que os sujeitos falassem os 
meses do ano de trás para frente durante o percurso, para os indivíduos com baixa 
escolaridade ou que desconheciam a sequência dos meses do ano, o teste foi adaptado 
para falar os dias da semana de trás para frente. 

No Timed Up and Go (TUG) os indivíduos foram orientados a levantar-se de uma 
cadeira, andar por 3 metros, realizar a volta, retornar em direção à cadeira e sentar-se 
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novamente. Foi realizado o TUG modificado com dupla tarefa motora-motora e motora-
cognitiva que consistem em caminhar e carregar um copo plástico descartável com 1/3 

de água e caminhar e falar aleatoriamente nomes de frutas, respectivamente36. 

Análise dos dados 

Foi utilizado o programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
versão 21.0 para Windows. Para verificar a distribuição dos dados foi empregado o teste 
de normalidade de Shapiro-Wilk e realizada a análise descritiva das variáveis numéricas 
e categóricas das amostras. Os testes Mann-Whitney e Qui-quadrado foram utilizados 
para comparação das variáveis entre os grupos. O teste de Wilcoxon foi aplicado para 
comparação entre os testes realizados que foram realizados de forma simples e com 
dupla tarefa, e para comparação entre o momento pré e pós-intervenção de cada grupo. 
O nível de significância adotado foi de 5% (p<0,05). 

 
Resultados e Discussões 

 

Foram obtidos 153 contatos telefônicos, 42 idosos atendiam aos critérios de inclusão e 
aceitaram participar da avaliação e 30 destes idosos realizaram a proposta de 
intervenção e reavaliação. Para realização da intervenção, os indivíduos foram divididos 
em dois grupos: Grupo 1- DT (proposta com dupla tarefa) e Grupo 2 – TS (Grupo de 
tarefa simples). 

Na tabela 1 é possível observar os dados sociodemográficos e os resultados da 
avaliação cognitiva e motora, também é descrito o auto relato de dificuldade de 
memória, equilíbrio e para realizar dupla tarefa, as variáveis numéricas foram 
apresentadas através da mediana e quartis e as categóricas através de frequência e 
porcentagem. A tabela 2 apresenta o resultado dos testes TUG e F8W realizados sob 
condições de tarefas simples e de dupla tarefa. 

  

A amostra utilizada no estudo foi obtida de forma aleatória e não apresentou diferença 
entre os grupos. Em ambos houve maioria do sexo feminino, a idade mediana foi similar. 
Quanto ao nível de escolaridade, houve distribuição semelhante entre os grupos, com 
predomínio de indivíduos que frequentaram ensino fundamental e ensino médio, 
ressaltando assim, a homogeneidade entre os grupos. 

A frequência de quedas, o auto relato de dificuldade de equilíbrio e de memória e o 
índice da FAC não apresentaram diferença entre os grupos. Na avaliação cognitiva, 
ambos os grupos apresentaram mediana dos escores de 29 pontos, este dado aponta 
que os participantes dos dois grupos não apresentaram declínio cognitivo, considerando 
que de acordo com a PCL 22 é o ponto de corte utilizado para indicar declínio 
cognitivo26. Na SPPB, a mediana dos resultados sugere que ambos os grupos 
apresentam desempenho moderado (entre 7 e 9 pontos) de acordo com Penninx e 
colaboradores37. 

Os valores obtidos com a dinamometria manual nos dois grupos, foram abaixo dos 
valores de referências para a idade de acordo com o estudo de Caporrino e 
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colaboradores38 e de Schlussel39 que apresenta valores de referência de acordo com 
o sexo. Assim, a força dos indivíduos aqui avaliados está abaixo do esperado para o 
sexo e a idade. Estudos sugerem que, para idosos, valores inferiores a 20kg no teste 
de preensão palmar, podem representar baixo nível de saúde e prejuízo da 
independência no futuro40. 

Os resultados do questionário de dupla tarefa (DTQ-10) demonstraram que os sujeitos 
apresentam frequência semelhante de dificuldades para realização de tarefas duplas no 
cotidiano. Isto sugere que os achados deste estudo não foram influenciados por 
dificuldades prévias individuais, já que ambos os grupos relataram frequência 
semelhante. 

O TUG é um teste de mobilidade funcional cujo desempenho está relacionado com o 
equilíbrio, marcha e capacidade funcional do idoso, pode indicar o grau de fragilidade e 
o risco de quedas. Um tempo superior a 12,5 segundos para realizar o teste é 
considerado um preditor de quedas41. Ambos os grupos avaliados realizaram em tempo 
inferior a 12,5 segundos, permitindo afirmar que os participantes apresentavam baixo 
risco de quedas. Já o tempo para realizar o teste F8W em todas as condições foi 
superior ao tempo citado no estudo de Hess e colaboradores42 onde os idosos com 
dificuldade de locomoção realizaram o teste em um tempo médio de 10,49 segundos, o 
que ressalta a dificuldade dos idosos em realizar a marcha em situações desafiadoras 
que exigem mudança de direções e alterações na passada. 

Nos testes funcionais TUG e F8W, ao comparar a realização de forma simples com os 
testes realizados sob a adição de uma tarefa secundária, houve acréscimo no tempo de 
ambos os grupos para realizar as atividades em condições de dupla tarefa, exceto no 
TUG com interferência motora, para ambos os grupos. Essa exceção pode ser 
justificada pelo baixo nível de dificuldade da tarefa motora utilizada no TUG, esse 
achado corrobora com estudos anteriores que observaram que a interferência de uma 

segunda tarefa sob a outra é proporcional à dificuldade exigida por esta. 

O estudo de Fatori e colaboradores43 realizado com 19 idosos de ambos os sexos, 
comparou o tempo de execução do TUG simples ao TUG com a atividade motora de 
segurar um copo plástico e também não foi observada diferença, o mesmo teste quando 
comparado ao TUG com a atividade de transferência de moedas apresentou acréscimo 
significativo no tempo de realização. No presente estudo, a tarefa motora usada no F8W 
foi a transferência de moedas, sendo verificado incremento significativo na duração da 
tarefa, em relação ao teste simples. 

Hall e colaboradores44 ao avaliar a interferência da tarefa cognitiva concomitante a 
marcha de idosos, observou que a tarefa cognitiva mais simples resultou em uma 
redução da velocidade da marcha, ao passo que a complexidade da tarefa cognitiva 
exigida foi acrescendo, a marcha foi se tornando mais lenta. No presente estudo, essa 
lentificação da marcha também foi observada quando realizada simultaneamente a 
tarefa cognitiva durante a realização dos testes. 

 
Conclusão 

 

O tempo de execução de testes feitos por idosos saudáveis em diferentes atividades de 

dupla tarefa (com fluência verbal) é superior aos tempos de tarefa simples. 
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TÍTULO: Avaliação antropométrica de neonatos 

Resumo 

A avaliação nutricional é de grande importância para a identificação de situações de 
risco, inclusive durante o período neonatal (0 – 28 dias pós-nascimento). Em 
neonatologia, a antropometria é utilizada rotineiramente para avaliação e 
monitoramento nutricional de recém-nascido, sendo o peso ao nascer (PN) o fator de 
risco isolado mais importante para a mortalidade infantil. O objetivo da pesquisa foi 
avaliar o estado nutricional antropométrico de neonatos nascidos em um hospital 
universitário do interior do Rio Grande do Norte. A pesquisa trata-se de um estudo 
transversal, quantitativo, realizado a partir de dados antropométricos coletados do 
prontuário hospitalar durante o período pós-natal imediato, sendo apresentada a análise 
descritiva das variáveis estudas. A amostra foi composta por 48 neonatos, sendo 
identificada predominância (n = 46; 95,8%) de adequado estado nutricional 
antropométrico, segundo o PN (≥ 2.500 g). Todavia, 4,2% dos neonatos apresentaram 
baixo peso ao nascer (< 2.500 g). Faz-se necessária criteriosa a avaliação nutricional 
de recém-nascidos visando identificar precocemente situações de risco para que sejam 
tomadas providências na busca por minimizar os prejuízos potencialmente 
relacionados. 

 
Palavras-chave: Avaliação nutricional, Peso ao nascer, Recém-Nascido. 

TITLE: Anthropometric assessment of neonates 

Abstract 

Nutritional assessment has a great importance for the identification of risk situations, 
including durring the neonatal period (0 to 28 days after birth). In neonatology, 
anthropometry is routinely used for nutritional assessment and monitoring of newborns, 
with the birth weight (PN) being is the most important risk factor for infant children. The 
objective of this research was to evaluate the anthropometric nutritional status of 
newborns that born in a university hospital in the countryside of Rio Grande do Norte. 
The research is a cross-sectional and quantitative study, performed from anthropometric 
data collected from hospital records during the immediate postnatal period, and 
published as a descriptive analysis of the variables studied. One sample consisted of 48 
neonates of which a predominance (n = 46; 95.8%) of adequate anthropometric 
nutritional status was identified, according to PN (≥ 2,500 g). However, 4.2% of neonates 
had low birth weight (< 2,500 g). Nutritional assessment criteria are required for 
newborns who use early identification of risk situations to capture them, providing 
research for potentially related potential harm. 
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Keywords: Nutritional Assessment, Birth Weight, Newborn. 

Introdução 

A avaliação nutricional é de grande importância para a identificação de situações de 
risco, para a condução do diagnóstico nutricional e para a escolha da intervenção a ser 
realizada (SBP, 2009), inclusive durante o período neonatal (0 – 28 dias pós-
nascimento), podendo basear-se em diversos parâmetros como história clínica, análises 
bioquímicas, composição corporal e antropometria (CARDOSO e FALCÃO, 2006). 

Em neonatologia, a antropometria (medidas das dimensões corpóreas) é utilizada 
rotineiramente para avaliação e monitoramento nutricional do recém-nascido, sendo 
instrumento prático e acessível a todos os serviços (SPSP, 2007). 

Nesse cenário, o peso ao nascer (PN) é importante indicador do que ocorreu durante a 
fase fetal (SBP, 2009), sendo, por isso, o baixo peso ao nascer (BPN) (< 2.500 g), o 
fator de risco isolado mais importante para a mortalidade infantil, estando em torno de 
8% no Brasil, onde as maiores prevalências são encontradas no Sudeste (9,2%) e no 
Sul (8,7%) do País, podendo associar-se às maiores taxas de cesarianas nessas 
regiões (BRASIL, 2012). Em todo modo, o BPN continua sendo um relevante problema 
de saúde pública mundial, sendo associado a diversas consequências negativas para o 
indivíduo a curto e longo prazo (WHO, 2014). 

Diante do exposto, a presente pesquisa teve como objetivo avaliar o estado nutricional 
antropométrico de neonatos nascidos em um hospital universitário do interior do Rio 

Grande do Norte. 

 
Metodologia 

 

A pesquisa trata-se um estudo transversal, quantitativo com análise descritiva dos 
dados, que desenvolvido com RNs assistidos no Hospital Universitário Ana Bezerra 
(HUAB), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), situado no município 
de Santa Cruz, interior Rio Grande do Norte, Brasil. 

Este estudo foi realizado a partir da extração de dados de uma pesquisa maior, intitulada 
“Prevalência, incidência e fatores de risco associados às afecções respiratórias e 
gastrointestinais em crianças residentes no município de Santa Cruz-RN”, aprovada 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade de Ciências do 
Trairí (FACISA-UFRN), campus da UFRN. Foram consideradas elegíveis para o 
recrutamento as todas as mães moradoras de Santa Cruz-RN. 

O convite às mães que se encontravam no final da gestação ocorreu durante as visitas 
nas UBSs e HUAB-UFRN enquanto as mulheres aguardam as respectivas consultas de 
pré-natal. Aquelas que aceitaram participar assinaram um Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE), autorizando a participação no estudo (mãe e bebê), de 
acordo com a resolução nº 466/12 do conselho nacional de saúde do Ministério de 
Saúde – Brasília – DF. Em um segundo momento, durante o pós-parto imediato, os 
dados antropométricos foram coletados do prontuário hospitalar (HUAB-UFRN). O 
estado nutricional do neonato foi classificado segundo o peso ao nascimento: PN 
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adequado, se ≥ 2.500 g e baixo PN (BPN), se < 2.500 g, independentemente da idade 
gestacional (WHO, 2010). 

A amostra foi analisada de modo descritivo. Primeiramente, foi avaliada a normalidade 
das variáveis numéricas a partir do teste estatístico Kolmogorov-Smirnov, considerando-
se α > 0,05. Nos casos de distribuição simétrica, os resultados foram expressos em 
média e desvio padrão. Os dados de variáveis categóricas foram apresentados em 

frequências absoluta (n) e relativa (%). 

 
Resultados e Discussões 

 

Foram analisados os dados de 48 recém-nascidos provenientes do HUAB-UFRN, sendo 
25 (52,1%) do sexo feminino e 23 (47,9%) do sexo masculino. No tocante à maturidade 
do bebê ao nascimento, a maioria (n = 46; 95,8%) era termo (37-42 semanas 
gestacionais) e 4,2% (n = 2) pré-termo, o que se torna relevante tendo em vista que o 
estudo realizado por Rodrigues e Bolsoni-Silva (2011) para avaliar o desempenho de 

lactentes prematuros, viu-se prejuízos no desenvolvimento motor, cognitivo e social. 

Quanto aos dados antropométricos de nascimento, os neonatos apresentaram-se em 
adequação, segundo as médias de PN (3.220 ± 451,0 g), comprimento (47,7 ± 3,44 cm) 
e perímetro cefálico (34,5 ± 1,64 cm). Quando classificado o estado nutricional, a partir 
do PN, foi observada predominância (n = 46; 95,8%) de recém-nascidos em adequado 
estado nutricional antropométrico (≥ 2.500 g). Todavia, foram identificados dois recém-
nascidos (4,2%) com BPN. Para Jeng et al. (2004), o BPN pode resultar de 
intercorrências durante o período gestacional como nutrição insuficiente, presença de 
infecções, e outras complicações, que tem influência direta no crescimento e 
desenvolvimento da criança durante o período intra-uterino. Na presente pesquisa, 
apesar de o estado nutricional adequado ter se apresentado de modo prevalente, a 
presença de neonatos com BPN é um fator que merece atenção, pois de acordo com 
Sarno et al. (2018), o BPN pode se associar positivamente, entre outros, à morte 
neonatal e à morbidades como asma e hipertensão arterial no futuro. Nesse contexto, a 
redução do BPN constitui-se de extrema importância para a Meta de Desenvolvimento 
do Milênio, objetivando diminuir a mortalidade infantil. Entretanto, mais de 50% dos 
infantes nascidos em países em desenvolvimento não são pesados ao nascimento, 
tornando-se um grande desafio quanto à identificação da real incidência global de BPN 
(UNICEF, WHO, 2004). Diante da importância do adequado peso ao nascimento e dos 
impactos relacionados ao BPN em diversas regiões do mundo, a OMS visa como meta 
para 2025, reduzir em 30% o número de infantes com BPN, significando uma diminuição 
de 3% ao ano, entre 2012 e 2025, para reduzir o número de casos de BPN de 20 milhões 
para cerca de 14 milhões (WHO, 2012). 

Desse modo, torna-se importante avaliar o estado nutricional antropométrico de recém-
nascidos, já que este quando realizado no período neonatal ajuda a detectar algumas 
doenças ou a inferir o risco de outras (FALCÃO e BROCK, 2008), todavia, torna-se 
importante também destacar que diversas das intercorrências potencialmente 
associadas como causais ao BPN podem ser detectadas em consultas de pré-natal 
efetivas, na tentativa de se evitar este e outros desfechos gestacionais desfavoráveis 
tanto para a mãe quanto para seu filho, a partir da identificação precoce de problemas 
e do estabelecimento de planos de ação a fim de resolvê-los. 
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Conclusão 

 

Na presente pesquisa a maioria dos neonatos apresentou adequado estado nutricional 
ao nascimento, segundo o PN. Contudo, apesar de numericamente o BPN ter ocorrido 
em um número modesto de casos, torna-se relevante reforçar a preocupação deste fato 
para a saúde infantil, tendo em vista os possíveis prejuízos advindos desta inadequação. 
Diante do exposto, ressalta-se a importância da avaliação antropométrica de neonatos, 
visto que é um instrumento prático e acessível a todos os serviços, visando 
precocemente identificar situações de risco para que sejam tomadas providências na 
busca por melhorar a saúde do infante ou minimizar os prejuízos potencialmente 
relacionados. A perspectiva futura do estudo é que se tenha um maior número amostral 
para que a realidade local possa ser melhor representada. 
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TÍTULO: Prevalência, incidência e fatores de risco associados às afecções respiratórias 

em crianças residentes no município de Santa Cruz – RN 

Resumo 

Embora o Brasil venha apresentando redução na taxa da mortalidade infantil, os índices 
ainda são elevados no país, principalmente, entre os neonatos (0 a 27 dias de vida). O 
objetivo foi analisar o perfil das crianças nascidas no HUAB e verificar a prevalência de 
recém-nascidos de risco no município de Santa Cruz-RN. Neste estudo do tipo 
transversal as puérperas que residiam no município foram abordadas no HUAB, 
receberam informações sobre a pesquisa e aquelas que aceitaram participar, assinaram 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. No período de 30 dias após o parto, as 
mães foram visitadas em suas residências e foi aplicado um questionário estruturado. 
Para a análise estatística foram utilizados o programa Microsoft Excel e o programa 
STATA. Esse estudo abordou 86 mães e 87 lactentes, sendo registrado um caso de 
gêmeos. Dos lactentes 45% eram do sexo masculino e 29% apresentaram afecções 
respiratórias no 1º mês de vida. Além disso, das famílias entrevistadas 62% recebiam 
até um salário mínimo. Em relação às mães, 11% tiveram gestação precoce e quanto 
ao tabagismo materno, 19% eram fumantes e 27% eram fumantes passivas. Prevenir 
as principais doenças nos primeiros anos de vida constitui-se um desafio especialmente 
em grupos populacionais com limitadas condições socioeconômicas. Assim, os 
indicadores de morbimortalidade em crianças são fundamentais para avaliar a qualidade 
de atenção à saúde materno-infantil, bem como para a promoção da saúde e prevenção 
de doenças. 
 
Palavras-chave: Recém-nascido, prevalência, saúde da criança 

TITLE: Prevalence, incidence and risk factors associated with respiratory in children 

living in Santa Cruz - RN 

Abstract 

Although Brazil has shown a reduction in the infant mortality rate, the rates are still high 
in the country, especially among neonates (0 to 27 days of life). The objective was to 
analyze the profile of children born in the HUAB and to verify the prevalence of at-risk 
newborns in the city of Santa Cruz-RN. In this cross-sectional study, the mothers who 
lived in the municipality were approached at HUAB, received information about the 
research and those who agreed to participate, signed the Free and Informed Consent 
Form. Within 30 days after delivery, the mothers were visited at their homes and a 
structured questionnaire was applied. Statistical analysis was performed using Microsoft 
Excel and STATA software. This study addressed 86 mothers and 87 infants, with one 
case of twins being recorded. Of the infants 45% were male and 29% had respiratory 
disorders in the 1st month of life. In addition, 62% of the families interviewed received up 
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to one minimum wage. In relation to mothers, 11% had early pregnancy and maternal 
smoking, 19% were smokers and 27% were passive smokers. Preventing major 
diseases in the early years is a challenge especially in population groups with limited 
socioeconomic conditions. Thus, indicators of morbidity and mortality in children are 
fundamental for assessing the quality of maternal and child health care, as well as for 
health promotion and disease prevention. 
 
Keywords: Newborn, prevalence, child health 

Introdução 

No Brasil, as doenças e infecções respiratórias agudas é uma das principais causas de 
morbimortalidade de crianças menores de 2 anos de idade. A pneumonia, bronquiolite, 
asma, gripe, otite média aguda e laringite são citadas como as causas mais frequentes 
de hospitalizações de menores de um ano de idade (MACEDO et al. 2007). O estudo 
de Caetano e colaboradores (2002) mostrou que a elevada densidade domiciliar, 
crianças cuidadas pelas avós, o baixo peso ao nascer e a presença de doenças crônicas 
estavam relacionados com as internações hospitalares de crianças com idade inferior a 
cinco anos. Vários estudos apresentam que o baixo nível socioeconômico, a baixa 
escolaridade da mãe, as condições habitacionais inadequadas, a exposição passiva ao 
fumo (principalmente o tabagismo materno), o desmame precoce, o sexo masculino e o 
histórico familiar (como filhos de pais asmáticos, por exemplo) são considerados fatores 
de risco para desenvolver afecções respiratórias antes dos seis meses de vida 
(MACEDO et al., 2007; LIMA et al., 2010). De acordo com os dados do Departamento 
de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) a região nordeste tem as 
doenças respiratórias como a segunda maior causa de mortalidade em crianças 
menores de 2 anos de idade. Estudos mostram que as condições socioeconômicas, 
nutricionais e imunológicas, além da predisposição genética são fatores que propiciam 
a ocorrência dessas doenças nessa fase inicial do desenvolvimento visto que o sistema 
imunológico das mesmas ainda é imaturo. Embora o Brasil venha apresentando redução 
na taxa da mortalidade infantil, os índices ainda são elevados no país, principalmente, 
entre os neonatos (0 a 27 dias de vida). De acordo com o Ministério da Saúde, o recém-
nascido é considerado de risco quando apresenta um dos seguintes aspectos: baixo 
peso ao nascer, idade gestacional inferior a 37 semanas, recém-nascido de mãe 
adolescente (menos de 19 anos), residir em área de risco, dentre outros. Diante disso, 
o objetivo desse trabalho foi analisar o perfil das crianças nascidas no Hospital 
Universitário Ana Bezerra (HUAB) e verificar a prevalência de recém-nascidos de risco 
no município de Santa Cruz-RN. 
 

Metodologia 

 
Neste estudo, do tipo transversal, (CAAE 79622317.4.0000.5568), as puérperas foram 
abordadas no HUAB onde receberam informações sobre a pesquisa e os objetivos do 
estudo. Aquelas que residiam no município de Santa Cruz, e que aceitaram participar, 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). No período de 30 
dias após o parto, as mães foram visitadas em suas residências onde foi aplicado um 
questionário estruturado. Para análise dos resultados foi criado um banco de dados 
utilizando o programa Microsoft Excel (versão 2010). Para a análise estatística foi 
utilizado o programa STATA (versão 10.0). 
 
Resultados e Discussões 
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Esse estudo abordou 86 mães e 87 lactentes, sendo registrado um caso de gêmeos. Os 
resultados são preliminares e o estudo ainda está em andamento. Em relação aos 
lactentes, observou-se uma prevalência ligeiramente maior do sexo feminino de 55%, 
7% nasceram prematuros (idade gestacional menor que 37 semanas) e 11% de baixo 
peso (peso ao nascer menor que 2.500g). E em seu primeiro mês de vida apresentaram 
uma prevalência de afecções respiratórias de 29%. Das famílias entrevistadas 62% 
recebiam até um salário mínimo. Em relação às variáveis maternas, 11% das mães 
tiveram gestação precoce e quanto ao tabagismo materno, 19% eram fumantes (que 
pararam apenas durante a gestação) e 27% eram fumantes passivas. Nossos 
resultados mostram uma grande proporção de famílias que recebiam até um salário 
mínimo, muitos estudos mostram que a baixa condição socioeconômica é um importante 
fator de risco para as afecções respiratórias nos primeiros anos de vida. 
 
Conclusão 

 
Portanto, prevenir as principais doenças nos primeiros anos de vida constitui-se um 
desafio especialmente em grupos populacionais com limitadas condições 
socioeconômicas. Os recém-nascidos de risco devem ser objeto de atenção especial 
pelos serviços de saúde, principalmente na atenção primária, no desenvolvimento de 
ações de vigilância a saúde e no cumprimento da proposta de acompanhamento do seu 
crescimento e desenvolvimento. As potenciais limitações do presente estudo incluem o 
pequeno tamanho da amostra, mesmo assim acreditamos que os resultados 
preliminares do nosso estudo contribuem para o conhecimento do perfil dos neonatos 
nascidos no município. Assim, os indicadores de morbimortalidade em crianças são 
fundamentais para avaliar a qualidade de atenção à saúde materno-infantil, bem como 
para a promoção da saúde e prevenção de doenças. 
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TÍTULO: Existe Concordância entre a Avaliação Clínica do Teste de Descida de Degrau 

Lateral e Avaliação Cinemática Tridimensional em Mulheres Sadias? 

Resumo 

Introdução: Parece haver relação entre padrões anormais de movimento durante 
atividades em cadeia cinética fechada e disfunções no joelho. Apesar de o Teste de 
Descida de Degrau Lateral (TDL) ser um teste clínico simples, pouco se sabe sobre sua 
correlação com a avaliação cinemática 3D. Objetivo: Observar se existe correlação entre 
a avaliação visual (qualidade do movimento) e a avaliação cinemática 3D durante o TDL. 
Métodos: 34 mulheres sadias (23,1 ± 3,5 anos e índice de massa corporal (IMC) de 23,0 
± 4,1 kg/m²) foram avaliadas durante o TDL de forma visual e por meio de avaliação 
cinemática 3D. Resultados de  pontuação total da avaliação visual do TDL e os 
movimentos do tronco, pelve, quadril e joelho nos 3 planos foram utilizados para a 
análise. Para a análise estatística, foram utilizados os testes de correlação de 
Spearman, sendo considerado um nível de significância de 5%. Resultados: Observou-
se correlação significativa entre Oa pontuação da avaliação visual do teste e 
os  picomovimentos de adução de quadril (r=0,42; P=0,01), e flexão de quadril (r=0,51; 
P<0,01), e assim como o pico de queda pélvica (r=-0,39; P=0,02), observadostidos na 
avaliação 3D, apresentaram correlação significativa com a pontuação final  da avaliação 
clínica durantedurante a realização d o TDL. Para as demais variáveis, não houve 
correlação significativa (P>0,05).Conclusão: Existe correlação entre a qualidade de 
movimento na avaliação visual do TDL e resultados de cinemática tridimensional. 
 
Palavras-chave: Cinemática, Joelho, Reabilitação, Dor Patelofemoral. 

TITLE: Is there agreement between the clinical evaluation of the lateral step descent test 

and three-dimensional kinematic evaluation in healthy women? 

Abstract 

BACKGROUND: There seems to be a relationship between altered movement patterns 
during closed kinetic chain activities and knee dysfunctions. Although tLSD is a simple 
clinical test widely used to assess quality of movement., However, it is unknown about 
whether the visual scoring of this test its correlationes with 3D kinematic assessment. 
PURPOSE: To observe whether there is a correlation between the visual assessment of 
(quality of movement) and 3D kinematics assessment during the LSD. METHODS: 
Thirty-four healthy women (23.1 ± 3.5 years and body mass index (BMI) of 23.0 ± 4.1 kg 
/ m²) were evaluated during the TDLLSD, visually and through a 3D by kinematic 
evaluation 3D. Results from the total visual scoring of the test and trunk, pelvis, hip and 
knee movements in the 3 planes were used for analyses. For statistical analysis, the 
Spearman correlation tests wereas used, considering with a significance level of 5%. 
RESULTS: A significant correlation between the visual scoring of the test The and hip 
adduction peak (r = 0.42; P = 0.01), and hip flexion (r = 0.51; P <0.01), as well as the 
and pelvic fall peakdrop (r = -0,. 39; P = 0.02) observed in the 3D evaluation during the 
LSD were observedshowed a significant correlation with the final clinical evaluation score 
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during the LSD. CONCLUSION: There is a correlation between the quality of movement 
in the visual assessment of the LSD and results of three-dimensional3D kinematics. 
 
Keywords: Kinematics, Knee, Rehabilitation, Patellofemoral Pain. 

Introdução 

Padrões de movimento anormais do membro inferior durante atividades em cadeia 
cinética fechada parecem contribuir para a ocorrência de diversas disfunções de joelho, 
como a síndrome da dor patelofemoral (Boling et al, 2009; Noehren et al, 2013), lesão 
de ligamento cruzado anterior (Hewett et al, 2005) e a síndrome da banda iliotibial 
(Noehren et al, 2007), principalmente em mulheres. Movimentos tipicamente associados 
a essas lesões são movimentos excessivos do quadril e joelho nos planos frontal e 
transverso, levando ao colapso medial do membro inferior, também conhecido como 
valgo dinâmico do joelho (Hewett et al, 2005). 

Tendo em vista a influência de movimentos anormais dos membros inferiores na 
ocorrência de lesões de joelho, avaliações biomecânicas são importantes para 
identificar tais movimentos e, assim, embasar condutas de prevenção e reabilitação de 
lesões (Chmielewski et al, 2007). Análise do movimento de forma tridimensional (3D) 
apresenta-se na literatura como a principal maneira de se identificar padrões anormais 
de movimento de tronco, pelve e membros inferiores. Porém, sua aplicabilidade clínica 
é limitada, considerando-se os altos custos dos equipamentos envolvidos em tais 
avaliações (Rabin et al, 2014). Uma forma simples para se realizar esta avaliação é o 
Teste de Descida de Degrau Lateral (TDL), que é uma ferramenta para a avaliação 
clínica (visual) da qualidade do movimento do tronco, pelve, quadril e joelho (Piva et al, 
2006). No entanto, embora o TDL seja largamente utilizado em pesquisas para avaliar 
a qualidade do movimento do membro inferior (Rabin & Kozol, 2010; Rabin et al, 2014; 
Grindstaff et al, 2017; Bagherian et al, 2018), os estudos que procuraram verificar a 
concordância dessa avaliação clínica com avaliações 3D são escassos e apresentam 
limitações importantes (Jones et al, 2014; Rabin et al, 2016a) 

Como o nome já diz, o TDL envolve o movimento de descida lateral de um degrau e, 
nesse teste, a qualidade dos movimentos do tronco, pelve, quadril e joelho é classificada 
utilizando-se cinco critérios, com o teste indicando um movimento de qualidade boa, 
moderada ou ruim (Piva et al, 2006). Mais especificamente, esses critérios levam em 
consideração os movimentos do tronco, pelve, quadril e joelho no plano frontal durante 
a tarefa, com movimentos sendo classificados como de qualidade ruim se inclinações 
do tronco, queda pélvica e excesso de adução do quadril e abdução do joelho forem 
identificadas na avaliação visual (Piva et al, 2006). Estudos recentes, no entanto, 
observaram que a avaliação visual do movimento do joelho durante o TDL não 
corresponde com o observado na avaliação 3D, levantando-se dúvidas a respeito da 
validade desta avaliação (Jones et al, 2014; Rabin et al, 2016a). Considerando-se esses 
resultados, são necessárias mais pesquisas para verificar as correlações entre o teste 
clínico e a avaliação 3D durante o TDL, especialmente no que se refere aos movimentos 
do tronco, pelve e quadril, já que no estudo de Jones et al (2014) somente os 

movimentos do joelho foram avaliados. 

Nesse contexto, apesar de o TDL ser uma ferramenta comumente utilizada para 
avaliação clínica da qualidade do movimento do tronco, pelve e membro inferior, a 
correlação dos achados deste teste com avaliações mais precisas, como avaliações 
cinemáticas 3D, é pouco conhecida (Rabin et al, 2016a). Tendo em vista que alterações 
nos padrões de movimento do membro inferior durante atividades funcionais são fatores 
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de risco para lesões no joelho (Hewett et al, 2005. Noehren et al, 2007), ressalta-se a 
importância de se verificar a validade de avaliações clínicas que visam à identificação 
desses padrões anormais. O objetivo deste trabalho é observar se há correlação entre 
os resultados de uma avaliação clínica e uma avaliação cinemática tridimensional (3D) 
do Teste de Descida de Degrau Lateral (TDL) em mulheres sadias. 

 

Metodologia 

 
Trata-se de um estudo experimental com abordagem quantitativa, sendo uma análise 
transversal de correlação entre diferentes tipos de avaliação dos padrões de movimento 
do tronco, pelve e membro inferior durante uma atividade funcional. Foram avaliadas 
neste estudo 34 mulheres sadias com idade entre 18 e 40 anos. A abordagem das 
participantes foi por meio de divulgação do estudo através de panfletos dispostos em 
Universidades da cidade de Natal, Rio Grande do Norte, e também através de 
postagens em redes sociais. O número da amostra foi determinado com base em estudo 
prévio (Rabin et al, 2016a). 

As participantes foram instruídas sobre os objetivos da pesquisa e, caso estivessem de 
acordo, assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido antes do início dos 
procedimentos do estudo. Foram excluídas da pesquisa mulheres com histórico de 
lesões e/ou cirurgias em membros inferiores ou na coluna lombar nos últimos seis 
meses antes do início do estudo, como também aquelas com alguma disfunção 
vestibular decorrente de disfunções neurológicas e/ou vestibulares e decorrente do uso 
de medicações (Rabin et al, 2016a). Após a concordância de participação no estudo, as 
voluntárias foram avaliadas quanto a dados demográficos, como idade, massa corporal 
e altura. Também foram questionadas quanto ao membro inferior dominante (membro 
utilizado para chutar uma bola o mais longe possível) e nível de atividade física 
(dias/semana). Em seguida, as participantes foram instruídas e apresentadas aos 
instrumentos e procedimentos do estudo. 

Os procedimentos da avaliação cinemática em três dimensões (3D) foram conduzidos 
por meio do hardware Flock of Birds® (mini-BIRD®; Ascencion Technology Corporation; 
Burlington, EUA), integrado com o software MotionMonitor™ (Innovative Sports 
Training, Inc.; Chicago EUA). Tronco, pelve, quadril e joelho foram avaliados através de 
cinco sensores eletromagnéticos localizados no esterno, no sacro, na região lateral 
distal das coxas e na região anteromedial proximal da tíbia. Cada sensor foi colocado 
sobre a área de menor massa muscular para diminuir possíveis movimentos dos 
sensores e foram fixados com fita adesiva hipoalergênica (3M™, Transpore™ Medical 

Tape; St. Paul, EUA) (Nakagawa et al, 2014). 

Os maléolos mediais e laterais, como também os epicôndilos femorais, foram 
digitalizados para determinar o centro da articulação do tornozelo e do joelho, 
respectivamente. O centro articular do quadril foi determinado através de movimentos 
do quadril em 14 posições estáticas diferentes, representando rotações ao redor de 
todos os três eixos (flexão de quadril isolada e combinada, extensão, abdução, adução 
e rotações interna e externa) (Leardini et al, 1999). Após a digitalização dos sensores, 
um teste estático, com as participantes em posição anatômica, foi realizado para 
determinar os ângulos de repouso do tronco, pelve, quadril e joelho. Esta mensuração 
estática foi utilizada como o alinhamento neutro para cada participante, com 
mensurações posteriores sendo referidas a esta posição. 
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Os ângulos de Euler foram calculados através do software MotionMonitor, considerando 
as definições de sistemas de coordenação articular recomendados pela Sociedade 
Internacional de Biomecânica (Grood & Suntay, 1983; Wu et al, 2002). Os ângulos do 
tronco e pelve foram calculados em relação ao laboratório (sistema de coordenadas 
global). Os ângulos do quadril e joelho foram calculados em relação ao respectivo 
segmento proximal (sistema de coordenadas local). O processamento dos dados foi 
feito através do software MatLab (The MathWorks, Inc.; Natick, EUA). As variáveis 
cinemáticas de interesse foram: inclinação ipsilateral e contralateral do tronco, queda da 
pelve, flexão, adução e rotação medial do quadril e flexão, abdução e rotação medial 
joelho. 

Após esses procedimentos iniciais, as participantes foram avaliadas através da tarefa 
de TDL, tanto na avaliação visual quanto por meio da captura de movimento 
tridimensional (3D). Para a avaliação do TDL, as participantes foram instruídas a subir 
em um degrau de altura regulável a fim de obter uma angulação de 60 graus de flexão 
de joelho (Rabin & Kozol, 2010); o membro dominante permaneceu próximo à borda do 
degrau com o segundo artelho alinhado a um adesivo colorido posicionado no degrau, 
e o membro não-dominante permaneceu pendente, fora do degrau. Mantendo as mãos 
na cintura, as voluntárias desceram o corpo até que o calcanhar não-dominante tocasse 
levemente o solo, e então imediatamente retornaram à posição inicial. Antes do teste, 
as participantes realizaram entre três e cinco repetições para fins de familiarização com 
a tarefa. O teste consistiu de seis repetições (Rabin et al, 2014; Rabin et al, 2016a), das 
quais a segunda, quarta e sexta foram utilizadas para análise. 

Um único examinador avaliou visualmente a qualidade do movimento durante o TDL. A 
avaliação da qualidade do movimento foi feita com uma pontuação baseada nos cinco 
critérios descritos por Piva et al (2006). 

Quanto à análise estatística, para descrever as características das participantes foram 
utilizadas medidas descritivas como: medidas de tendência central (média) e dispersão 
(desvio padrão). Foi verificada a normalidade de distribuição dos dados com o teste 
Kolmogorov-Smirnov. Para verificar a correlação entre os resultados do teste clínico 
com a avaliação 3D do movimento foi utilizado o teste de Spearman. Os dados foram 
analisados no software Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 20.0. O 
nível de significância adotado foi de 5%. 

 
Resultados e Discussões 

 

Participaram do estudo 34 voluntárias, com as seguintes características 
antropométricas: idade de 23,1 ± 3,5 anos, massa corporal de 59,9 ± 11,9 kg, altura de 
1,6 ± 0,05 cm e índice de massa corporal (IMC) de 23,0 ± 4,1 kg/m². 

Na verificação da associação dos resultados da avaliação clínica e a avaliação 
cinemática tridimensional durante o TDL, foram observadas correlações significativas 
entre algumas variáveis cinemáticas e a pontuação total da avaliação clínica (visual). 
Especificamente, observou-se que a queda pélvica (r=[R1] 0,39; p=0,02), a adução de 
quadril (r=0,45; p<0,01) e a flexão de quadril (r=0,49; p<0,01) apresentaram correlação 
significativa com a pontuação final da avaliação clínica. Não foram observadas 
correlações significativas entre as demais variáveis: inclinação contralateral de tronco 
(p=0,29), inclinação ipsilateral de tronco (p=0,65), rotação medial de quadril (p=0,72), 
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flexão de joelho (p=0,51), abdução de joelho (p=0,57) e rotação medial de joelho 
(p=0,13). 

Dessa forma, foram observadas correlações significativas entre a qualidade de 
movimento durante o TDL, avaliada por meio de um teste clínico simples (avaliação 
visual), e a avaliação cinemática 3D, método considerado padrão-ouro para a avaliação 
do movimento humano. As correlações foram significativas quanto aos movimentos da 
pelve e quadril, não sendo observada correlação entre a pontuação da avaliação clínica 
e os movimentos do tronco e joelho. 

Uma possível explicação para esses resultados é o fato de que os movimentos do 
quadril e pelve apresentam, nessa tarefa, maior magnitude do que os movimentos do 
tronco e alguns movimentos do joelho. É possível que essa maior magnitude favoreça 
a observação de correlações entre a qualidade do movimento mensurada visualmente 
em relação aos resultados da avaliação tridimensional. Movimentos como a abdução e 
rotação medial do joelho, frequentemente são movimentos intra-articulares sutis, de 
menor magnitude do que os movimentos do quadril, o que dificultaria uma maior 
concordância entre os resultados observados visualmente pelo avaliador e a avaliação 
3D. A ausência de outros estudos na literatura sobre essa mesma temática dificulta a 
comparação e confrontação dos resultados do presente estudo. 

A não inclusão de variáveis de força e flexibilidade dos membros inferiores é uma 
limitação importante do presente estudo, uma vez que estudos prévios têm demonstrado 
que essas variáveis interferem no resultado da avaliação do movimento durante o TDL 
(Rabin et al, 2010; Rabin et al, 2014; Rabin et al, 2016b). A inclusão dessas variáveis 
permitiria uma investigação mais aprofundada para estabelecer correlações entre a 
avaliação clínica, a avaliação cinemática tridimensional e a força e flexibilidade do 
membro inferior. Além disso, os resultados do presente estudo devem ser extrapolados 
para outras populações com cautela, uma vez que foram incluídas somente mulheres 
saudáveis, sem queixa de dor ou histórico de lesões em membros inferiores. Estudos 
verificando a correlação entre avaliações clínicas como o TDL e avaliações cinemáticas 
em outras populações são recomendados. [R1]Pensando com calma percebi que esse 
sinal de menos aqui atrapalha a compreensão dos resultados, uma vez que a correlação 
foi positiva (maior pontuação na avaliação visual = maior queda pélvica) e apenas 
aparece negativa no resultado da estatística porque a variável de queda pélvica sai do 
MotionMonitor com sinal negativo. 

 

Conclusão 

 
Em conclusão, observou-se que existe correlação entre a qualidade de movimento na 
avaliação visual de uma tarefa funcional (teste do degrau lateral) e resultados de 
cinemática tridimensional, considerado o método padrão-ouro para avaliação de 
movimento. Especificamente, houve correlação positiva entre a pontuação do teste na 
avaliação visual com movimentos de queda pélvica, adução e flexão do quadril em 
mulheres jovens. O fato de existirem correlações entre a avaliação visual e a avaliação 
tridimensional ressalta a primeira como uma alternativa barata e acessível para a 
avaliação do movimento humano em uma tarefa funcional. No entanto, mais estudos 
são necessários, incluindo indivíduos do sexo masculino e indivíduos com disfunções 
musculoesqueléticas, para que os resultados do uso deste teste possam ser melhor 
compreendidos. 
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