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Editorial

Estimados Leitores,

Olhando para as diferentes gerações ao longo de um passado recente, entendemos que, 
em uma geração anterior a vigente, os professores eram instruídos a compartilhar o co-
nhecimento apenas em sala de aula. Possivelmente, isto se deveu em parte ao acesso de 
forma restrita a informação científica por parte dos alunos. Estes, por sua vez, eram esti-
mulados a acumular conhecimento pela consulta de livros, visitas a bibliotecas e durante 
as aulas teóricas. Com a popularização da Internet e do acesso a informação, pudemos 
vivenciar uma mudança desse comportamento. 

Nesta nova tendência, o acúmulo do conhecimento perde força, pois ele passa a estar 
disponível a um clique em sites da internet. Bases de dados passaram a ser disponíveis e 
a veiculação de livros em arquivos digitais é bastante frequente. Os professores passam a 
ser orientadores no caminho para a busca pelo conhecimento e o aluno ganha maior des-
taque e responsabilidade na sua própria formação e aprendizado.

Este maior acesso a informação, aliado a uma maior valorização do professor (pesquisa-
dor), tanto por parte da iniciativa pública como da iniciativa privada, tem proporcionado um 
aumento na quantidade da produção científica no mundo inteiro. É notório o maior número 
de patentes depositadas, da quantidade de doutores formados e do número de revistas 
especializadas em divulgação científica, fruto do maior aumento desta produção. Porém, 
não podemos passar por uma transformação sem fazer reflexões. Uma delas, questiona-
mento já recorrente no meio acadêmico, está relacionada a comparação entre quantidade 
e qualidade desta produção científica. É inevitável perceber que a quantidade de publicação 
nem sempre é traduzida em qualidade.

Neste panorama, nos preocupamos sempre em oferecer o melhor conteúdo ao nosso 
leitor, buscando artigos de vanguarda, com impacto social e que expandam os limites 
da ciência....

Dr. José Renato Queiróz
Editor Adjunto da Revista Catussaba
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RESUMO: As questões que envolvem a qualidade de vida da população têm sido tema de inúmeras confe-
rências mundiais de saúde. As estratégias tratadas nessas conferências são de extrema relevância tanto 
para a comunidade acadêmica quanto para os líderes políticos que, em tese, são os responsáveis por 
gerenciarem os recursos públicos em programas de saúde pública. O estudo teve como objetivo avaliar o 
nível de conhecimento do paciente com doença arterial coronariana sobre a sua doença, participante de um 
programa de reabilitação cardíaca (RC). O estudo foi do tipo descritivo, onde os indivíduos (n=42) foram 
entrevistados em um serviço de RC na cidade de Natal-RN. Para a coleta de dados foi utilizado o questio-
nário CADE-Q que é um instrumento capaz de avaliar e descrever o conhecimento do paciente coronariano 
em programas de RC. O questionário é composto de 19 perguntas que foram divididas em quatro áreas 
de conhecimento: Área 1, relacionada a doença arterial coronariana; Área 2, sobre diagnóstico e medica-
mentos; Área 3, sobre fatores de risco e estilo de vida; e Área 4, relacionada ao exercício físico. Os dados 
mostram que 18% do grupo apresentam nível de pouco conhecimento, 43% conhecimento aceitável, 32% 
nível de conhecimento bom, e 7% nível de conhecimento ótimo. Diante do exposto, pode ser concluído 
que menos da metade do grupo avaliado apresentou nível de conhecimento bom e ótimo, refletindo pouco 
direcionamento da variável educação em saúde para pacientes em programas de RC.

Palavras chave: Educação em saúde. Reabilitação cardíaca. Pacientes.

CARDIAC PATIENT’S KNOWLEDGE LEVEL IN 

CARDIAC REHABILITATION PROGRAMS

ABSTRACT: The issues surrounding the quality of life have been the subject of numerous global health 
conferences. The strategies addressed at these conferences are very important for both the academic com-
munity and to political leaders who, in theory, are responsible for manage public resources in public health 
programs. The study aimed to assess the level of knowledge of the patient with coronary artery disease 
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about their illness, participating in a program of cardiac rehabilitation (CR). The study was observational, 
where individuals (n = 42) were interviewed in a CR service in Natal – RN. To collect data CADE – Q questio-
nnaire is a tool to assess and describe the knowledge of coronary patients in CR programs was used. The 
questionnaire consists of 19 questions that were divided into four subject areas: Area 1, related to coronary 
artery disease; Area 2, about diagnosis and medications; Area 3, about risk factors and lifestyle; and Area 
4, related to physical exercise. Data show that 18% of the group has little knowledge level, 43% acceptable 
knowledge, 32% good level of understanding, and 7% level of great knowledge. It can be concluded that 
less than half of the group reported a good level of knowledge of good and excellent, reflecting little targe-
ting of education variable in health for patients in CR programs.

Keywords: Health education. Cardiac rehabilitation. Patients.
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1. INTRODUÇÃO
As questões que envolvem a qualidade de vida da população têm sido tema de inúmeras con-
ferências mundiais de saúde como em Ottawa (1986), Adelaide (1988), Sundsvall (1991), e 
Jacarta (1997). As estratégias tratadas nessas conferencias são de extrema relevância tanto 
para a comunidade acadêmica quanto para os líderes políticos que, em tese, são os respon-
sáveis por gerenciarem os recursos públicos em programas de saúde pública 1.

Preocupado com as questões relacionadas à saúde foi lançado no Brasil um plano de 
enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), 2011-2022, o Brasil as-
sumiu compromissos de prevenção e cuidado com as DCNT e lançou o Plano de Ações 
Estratégicas e investimentos para combater os fatores de risco nos próximos dez anos 2.

O Plano aborda os quatro principais grupos de doenças (cardiovasculares, câncer, respirató-
rias crônicas e diabetes) e seus fatores de risco em comum modificáveis (tabagismo, álcool, 
inatividade física, alimentação inadequada e obesidade), e define três diretrizes estratégicas 
ou eixos de atuação: I. Vigilância, Informação, Avaliação e Monitoramento; II. Promoção da 
Saúde; e III. Cuidado Integral de Doenças Crônicas Não Transmissíveis – DCNT 3.

Os programas de reabilitação cardíaca (RC) dão ênfase na pratica da atividade física, assim 
como um trabalho interdisciplinar com atividades envolvendo vários profissionais da saú-
de como Enfermagem, Nutrição, Assistência Social e Psicologia visando modificar outros 
aspectos que contribuem com a diminuição do risco cardíaco de forma global. O paciente 
e membros de sua família são envolvidos através de informações relevantes como a impor-
tância da pratica da atividade física, hábitos alimentares, controle do estresse, depressão, 
tabagismo, fisiopatologia da doença, ação dos medicamentos e possíveis implicações na 
vida sexual, profissional e diária 4.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde o processo de RC é um conjunto de ativi-
dades que garante ao paciente portador de cardiopatia uma melhor condição física, mental 
e social, para que o mesmo consiga pelo próprio esforço, reconquistar uma posição nor-
mal na comunidade e levar uma vida produtiva 5.

O Brasil é um país complexo e de grandes dimensões que apresenta diferenças regionais, 
inclusive no setor da saúde. Em virtude destas diferenças e da falta de conhecimento de 
pacientes coronarianos, o perfil do conhecimento de pacientes de RC faz-se necessária. 
Assim, o objetivo neste estudo foi avaliar o nível de conhecimento do paciente com doença 
arterial coronariana sobre a sua doença, participante de um programa de RC.

2. MÉTODO
O estudo é do tipo descritivo com delineamento transversal. Foram avaliados 42 indivíduos 
com doença arterial coronariana, todos do sexo masculino.

Foram convidados a participar deste estudo pacientes diagnosticado com a doença arterial 
coronariana, integrantes de um programa de RC de uma instituição privada, localizada na 
cidade de Natal-RN. A maioria desses indivíduos participa de atividades três vezes por se-
mana, sendo o foco destas de caráter físico e não educacional.
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2.1. INSTRUMENTOS DE COLETA

O CADE-Q é um questionário autoaplicável, composto de 19 questões que avaliam e des-
crevem o conhecimento de pacientes coronarianos sobre sua doença e os aspectos re-
lacionados. Estes tópicos incluem: (1) fisiopatologia e sinais e sintomas da doença; (2) 
diagnóstico e medicamentos; (3) fatores de risco e estilo de vida, e (4) exercício físico. 
Cada uma das questões possui quatro alternativas: uma afirmação correta, mostrando co-
nhecimento completo; uma afirmação correta mostrando conhecimento incompleto; uma 
afirmação incorreta, mostrando conhecimento equivocado; e uma afirmação “não sei”, 
mostrando nenhum conhecimento. Todas as alternativas, “conhecimento completo” e “co-
nhecimento incompleto”, estão corretos. A diferença está no grau de conhecimento: a al-
ternativa completa traz um conhecimento mais científico e profundo, que provavelmente 
é passado por profissionais da saúde para o paciente; a alternativa incompleta traz um 
conhecimento correto sobre o questionamento, mas com caráter popular, que pode ser 
adquirido, por exemplo, por de meios de comunicação não científicos.

A análise do conhecimento utilizando o CADE-Q pode ser feita somando os escores por 
quatro tipos de conhecimentos avaliados: o médio total (dado pela soma dos escores fi-
nais); o específico (obtido pela soma dos escores de cada área); o conhecimento por alter-
nativas (com base nas alternativas marcadas), e o conhecimento por grupo (expresso em 
termos das características dos sujeitos).

O CADE-Q foi originalmente desenvolvido e validado psicometricamente por Ghisi no ano 
de 2010 para o Português do Brasil, leva 13 minutos para ser respondido e mostrou boa 
confiabilidade, consistência e forte validade de constructo.

2.2. ANÁLISE ESTATÍSTICA

Foi utilizada a estatística descritiva com base nas medidas de tendência central (média e 
desvio padrão).

3. RESULTADOS

3.1. CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES

A amostra deste estudo foi composta de 42 pacientes coronarianos participantes de RC, 
todos recrutados em um programa na cidade de Natal-RN. As características sociodemo-
gráficas destes pacientes estão apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1 – Características sociodemográficas da amostra, N=42.

Características Sociodemográfi cas

Idade, em anos (média ±DP) 66,9 ± 9,9

Participação em RC, em meses (média ± DP) 25,3 ± 18,9
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Nível Educacional n (%) 

Ensino Fundamental completo 5 (11,9%)

Ensino Médio completo 3 (7,1%)

Ensino Superior incompleto 5 (11,9%)

Ensino Superior completo 12 (28,6%)

Pós-Graduação 17 (40,5%)

Renda Familiar Mensal  

1 a 5 salários mínimos 5 (12,2%)

5 a 10 salários mínimos 6 (14,6%)

10 a 20 salários mínimos 13 (31,7)

Acima de 20 salários mínimos 17 (41,5%)

RC: reabilitação cardíaca; DP: desvio-padrão.

3.2. CONHECIMENTO DO PACIENTE CORONARIANO

A Tabela 2 mostra os escores para a classificação do nível de conhecimento do grupo es-
tudado através do CADE-Q.

Tabela 2 – Nível de conhecimento do paciente cardiopata 
em relação a sua doença, através do CADE-Q, n=42.

Nível de conhecimento dos pacientes
com DAC

50%

18%

43%

32%

7%

POUCO ACEITÁVEL BOM ÓTIMO

40%

30%

20%

10%

0%

DAC: Doença arterial coronariana.
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4. DISCUSSÃO
Neste estudo, investigou-se o conhecimento de pacientes participantes de programas de 
RC sobre a DAC. De acordo com autores 6 o modelo de RC imposto nas instituições brasi-
leiras não se baseia totalmente nos componentes centrais do programa, incluindo a edu-
cação do paciente.

Destaque deve ser feito para o planejamento educacional em programas de RC, que se 
mostra eficaz quando o paciente tem noções básicas sobre o seu estado de saúde e quais 
os fatores relacionados a um nível de conhecimento maior sobre a sua doença 7, 8.

Ressaltamos que os participantes deste estudo eram idosos, corroborando com o reporta-
do em outros estudos 9, onde essa categoria de indivíduo tende a ter conhecimento sobre 
os aspectos de sua doença, contudo, é percebida uma tendência do sexo masculino nos 
programas de RC, isso também é comprovado pela menor tendência de mulheres partici-
parem desses programas 10, 11.

O tempo médio de participação em programas de RC foi de 25 meses, sendo considerado 
alto em relação a outros estudos com a mesma característica 7, 12. Esse tempo de per-
manência maior influenciou o nível de conhecimento do grupo do estudo (de aceitável a 
ótimo) quanto à DAC. Quando o aluno tem uma maior aproximação com a equipe multidis-
ciplinar, os pacientes têm um maior nível de conscientização e percebem que os benefícios 
do tratamento e que o mesmo é prejudicado com a interrupção ou abandono do programa 
de RC 13.

O Brasil enfrenta sérios problemas de comunicação e infraestrutura na Saúde Pública, 
indicando um sistema fragmentado em vários pontos de vista sobre os aspectos práticos 
de atenção à saúde, gerando aumento nos custos e ineficiência do sistema. Determinar as 
diferenças nos programas de Saúde Pública em determinada área geográfica leva a um tipo 
de conhecimento que é essencial para entender o processo de mudança, direção e evolu-
ção na atuação do profissional de saúde, podendo ser uma das estratégias de gestão para 
esse setor 8, 14. Com isso atentamos para que os pacientes de programas de reabilitação 
cardíaca ainda possuem pouco conhecimento sobre sua doença, resultado da baixa educa-
ção em saúde em programas de conscientização desses pacientes. Essa carência deve ser 
levada em consideração para a elaboração de estratégias e programas de Saúde Pública, 
principalmente aqueles voltados aos pacientes cardiopatas.

5. REFERÊNCIAS
1. Duarte KG, Rocha EF, Sarti ECFB. Perfil epidemiológico dos pacientes em pós-operatório 
imediato de ciru rgia cardíaca no Hopsital do Coração de Mato Grosso do Sul. Anais do 
Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera. 2013 (3).

2. Malta DC, Morais Neto OL, Silva Junior JB. Apresentação do plano de ações estratégicas 
para o enfrentamento das  doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, 2011 a 2022. 
Epidemiologia e Serviços de Saúde. 2011;20(4):425-38.



17

Ano 4, n° 3, p. 11-18, jun/set.2015 

3. Malta DC, Dimech CPdN, Moura Ld, Silva Jr JBd. Balanço do primeiro ano da implantação 
do Plano de Ações Estratégicas para o  Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Trans-
missíveis no Brasil, 2011 a 2022. Epidemiologia e Serviços de Saúde. 2013;22(1):171-8.

4. Benetti M, de Araujo CLP, dos Santos RZ. Aptidão Cardiorrespiratória e Qualidade de Vida 
Pós-Infarto em Diferentes Intensidades de Exer cício. Arq Bras Cardiol. 2010;95(3):399-404.

5. Benetti M, Nahas MV, Rebelo FPV, Lemos LdS, Carvalho Td. Alterações na qualidade de 
vida em coronariopatas acometidos de infarto agudo do m iocárdio, submetidos a diferen-
tes tipos de tratamentos. Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde. 2012;6(3):27-33.

6. Ghisi GLM, Durieux A, Manfroi WC, Herdy AH, Carvalho T, Andrade A, et al. Construction 
and validation of the CADE-Q for patient education in car diac rehabilitation programs. Ar-
quivos Brasileiros de Cardiologia. 2010;94(6):813-22.

7. Ghisi GLM, Oh P, Thomas S, Benetti M. Avaliação do Conhecimento de Pacientes de Re-
abilitação Cardíaca: Brasil Versus Canadá. Arq Bras Cardiol. 2 013;101(3):255-62.

8. Ghisi GLM, Santos RZ, Felipe TR, Knackfuss MI, Benetti M. Avaliação do conhecimento 
do paciente em programas de reabilitação cardíaca no Nordeste e Su l do Brasil. ConScien-
tiae Saude. 2013;12(4).

9. Grace SL, Shanmugasegaram MS, Gravely-Witte MS, Brual MJ, Suskin N, Stewart DE. 
Barriers to cardiac rehabilitation: does age make a difference? Journal of  Cardiopulmonary 
Rehabilitation and Prevention. 2009;29(3):183.

10. Witt BJ, Jacobsen SJ, Weston SA, Killian JM, Meverden RA, Allison TG, et al. Cardiac 
rehabilitation after myocardial infarction in the community. Journal  of the American College 
of Cardiology. 2004;44(5):988-96.

11. Grace SL, Gravely-Witte S, Kayaniyil S, Brual J, Suskin N, Stewart DE. A multisite exa-
mination of sex differences in cardiac rehabilitation barriers by pa rticipation status. Journal 
of Women’s Health. 2009;18(2):209-16.

12. Kayaniyil S, Ardern CI, Winstanley J, Parsons C, Brister S, Oh P, et al. Degree and cor-
relates of cardiac knowledge and awareness among cardiac inpatients . Patient education 
and counseling. 2009;75(1):99-107.

13. Carvalho Td, Curi ALH, Andrade DF, Singer JdM, Benetti M, Mansur AJ. Reabilitação 
cardiovascular de portadores de cardiopatia isquêmica submetidos a trata mento clínico, 
angioplastia coronariana transluminal percutânea e revascularização cirúrgica do miocár-
dio. Arq Bras Cardiol. 2007;88(1):72-8.

14. Travassos C, Oliveira EXd, Viacava F. Desigualdades geográficas e sociais no acesso 
aos serviços de saúde no Brasil: 1998 e 2003. Ciênc saúde coletiva. 2006;11(4): 975-86.





19

Ano 4, n° 3, p. 19-26, jun/set.2015 

 COMPETENCIAS GERENCIAIS DA EQUIPE 

DO COMITÊ ORGANIZADOR DOS 

JOGOS PAN-AMERICANOS RIO 2007
Carlos Alberto Farias Felix • Doutorando em Ciências do Desporto pela UTAD. Mestre em Administração 
Profissional. Professor na Universidade Potiguar. E-mail: kbetoaff@gmail.com

António Serôdio Fernandes • Mestre em Gestão de Serviços. Professor na Universidade Catolica 
Portuguesa. E-mail: antonioserodiofernandes@gmail.com

Patrícia Whebber S. de Oliveira • Doutorado em Educação. Professora do Mestrado Profissional em 
Administração na Universidade Potiguar. E-mail: Patriciawhebber@gmail.com

Envio em: Agosto de 2015

Aceite em: Julho de 2015

Resumo: A realização de um grande evento desportivo implica no desenvolvimento de competências ge-
renciais específicas para os gestores. Este trabalho teve como objetivo identificar competências gerenciais 
da Equipe do Comitê Organizador RIO 2007 (CORIO 2007) durante a realização dos Jogos Pan-americanos 
RIO 2007. A pesquisa se caracteriza como um estudo de caso de natureza qualitativa, teve como técnicas de 
coleta de dados: entrevista, questionário e análise documental. Os resultados apontaram que as principais 
competências gerenciais destacadas pelos gestores foram: a capacidade de suportar pressão; a capacidade 
de negociação, a capacidade de gerenciar conflitos e problemas, comprometimento e liderança. Conclui-se 
que, os Jogos Pan-americanos foi um evento que proporcionou know-how na área de gestão, principalmen-
te pelas experiências gerenciais vivenciadas pela equipe do CORIO 2007 e que para os gestores, participar 
dos Jogos implicou no gerenciamento de desafios e desenvolvimento de competências gerenciais neces-
sárias ao êxito e visibilidade do evento.

Palavras-Chave: Responsabilidade. Organização de esportes. Eventos esportivos.

SKILLS TEAM MANAGEMENT COMMITTEE ORGANIZER 

OF PAN AMERICAN GAMES RIO 2007

ABSTRACT: The performance of a sports mega event involves the development of specific management 
skills for managers. This study aimed to identify managerial competencies of the Rio 2007 Organizing Com-
mittee Team (CORIO 2007) while conducting the Pan American Games Rio 2007 The research is characteri-
zed as a case study of a qualitative nature, had as techniques of data collection : interviews, questionnaires 
and document analysis. The results showed that the main managerial skills were highlighted by managers: 
the ability to withstand pressure; negotiation skills, the ability to manage conflicts and problems, commit-
ment and leadership. We conclude that the Pan American Games was an event that provided expertise in 
the area of   management, mainly by experienced managerial experience CORIO by the 2007 team and for 
managers, participate in the Games management challenges involved in developing and managerial skills 
necessary for successful and visibility of the event.

Keywords: Responsibility. Sports organization. Sports events.





21

Ano 4, n° 3, p. 19-26, jun/set.2015 

1. INTRODUÇÃO
O contexto geral de mudanças na sociedade tem exigido novas formas de gestão e novas 
competências gerenciais. O novo ambiente organizacional e os complexos desafios en-
frentados pelos gestores implicaram no desenvolvimento de novas competências que são 
específicas e atendem a atributos necessários às funções gerenciais 1.

Na realização de eventos desportivos, especialmente megaeventos, caracterizados pela ca-
pacidade de atrair um grande número de participantes de diversas nacionalidades e tam-
bém por chamar a atenção dos meios de comunicação com uma ressonância global, além 
de seu caráter temporal e capacidade de impactar econômicamente a comunidade local 2, 
torna-se necessário ao gestor desportivo conhecer e gerenciar as etapas de elaboração e 
execução de projetos esportivos e utilizar os processos básicos da ciência administrativa 3.

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) enfrentou desafios na área gerencial identificados atra-
vés das exigências para realização, com qualidade, dos Jogos Pan-americanos RIO 2007. 
Este contexto gerencial emergente faz parte de uma nova realidade no cenário desportivo 
brasileiro. Estudos sobre o tema têm apontado a preocupação em construir um conhe-
cimento científico, destacando-se os de 4Daniel Kroeff de Araujo, sobre a construção de 
competências coletivas em equipes esportivas e sobre relações com entidades dirigentes 
do esporte, entretanto, ainda são raros se comparados com a realidade desportiva do ce-
nário nacional2.

Em Portugal, apesar do Comitê Olímpico Português não ter participado de uma candidatura 
Olímpica 5, trilhou-se um mapeamento de competências necessárias ao gestor desportivo 
em organizações permanentes no desporto profissional e amador neste país 5.

A carência de um mapeamento de competências no setor desportivo, mais precisamente 
de competências gerenciais, é um obstáculo para gestão eficaz do evento no âmbito des-
portivo, principalmente, quando se necessita selecionar, desenvolver e avaliar pessoas que 
gerenciam eventos desportivos de grande porte3. Assim este trabalho teve como objetivo 
identificar as competências gerenciais da equipe do Comitê Organizador RIO 2007 (CORIO 
2007) durante a realização dos Jogos Pan-americanos RIO 2007.

2. MÉTODO

2.1. CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO

Este estudo tem caráter exploratório considerando a pouca produção científica de estudos 
sobre o assunto competências gerenciais em dirigentes desportivos no Brasil.

Essa pesquisa é de delineamento de levantamento documental com o intuito de facilitar 
a compreensão do contexto fenomenológico dos Jogos Pan-americanos, abordando sua 
evolução estrutural e organizacional. Utilizaram-se consultas em jornais, sites e documen-
tos distribuídos em um curso de administração desportiva promovido pelo Comitê Solida-
riedade Olímpica durante o ano de 2008.
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2.2. AMOSTRA

O local escolhido foi o COB, pois nesta organização, existe um número significativo de 
ações gerenciais na administração direta do desporto brasileiro. A população pesquisada 
no COB totaliza uma equipe de trinta gestores e a amostra constitui-se de dez gestores do 
CORIO 2007, caracterizada como não probabilística selecionada pelo critério de acessibi-
lidade e pela conveniência do pesquisador. Cada gestor foi identificado como G1, G2,..., 
G10, com o intuito de apresentar as falas de cada gestor em nível individual.

2.3. INSTRUMENTOS

A contextualização dos Jogos Pan-americanos contém dados secundários de pesquisa do-
cumental em sites e em documentos distribuídos durante o curso de Administração Espor-
tiva promovido pelo Comitê Solidariedade Olímpica com o apoio do COB.

Para iniciar o processo de coleta de dados, foi solicitada oficialmente a autorização para 
aplicar o processo investigativo da pesquisa através de documento enviado à sede do COB. 
Este protocolo possibilitou o acesso as informações indispensáveis para o desenvolvimen-
to da pesquisa.

Com o intuito de desenvolver um instrumento de coleta de dados mais próximo à realidade 
na etapa exploratória do estudo e aprofundar as questões específicas relacionadas com 
o tema do trabalho, aplicou-se um questionário com questões abertas aos gestores do 
Comitê Organizador do PAN RIO 2007 e entrevista semi-estruturada, esse questionario foi 
elaborado pela equipe de pesquisadores deste estudo.

2.4. ANÁLISE DOS DADOS

Utilizou-se no tratamento dos dados do questionário aberto o método de análise de con-
teúdo com aplicação manual de uma tabulação qualitativa e com o auxílio do software 
Alceste. A análise de conteúdo apresenta as seguintes vantagens: é sistemática e pública; 
faz uso principalmente de dados brutos que ocorrem naturalmente; pode lidar com grandes 
quantidades de dados; presta-se para dados históricos; e oferece um conjunto de procedi-
mentos maduros e bem documentados 6

A sequência do tratamento dos dados pelo Alceste se inicia com a identificação de premis-
sas, estabelece um vocabulário de corpus de texto, define uma matriz e extrai uma repre-
sentação geométrica onde as palavras são reunidas em grupos de associações 7.

3. RESULTADOS
Os Jogos Pan-americanos ocorrem a cada quatro anos e incluem esportes que constam 
e que não constam no Programa Olímpico, sendo realizados sempre no ano anterior aos 
Jogos Olímpicos. Os jogos tiveram sua primeira edição em 1951 em Buenos Aires, capital 
da Argentina. No Brasil, os jogos foram realizados pela primeira vez em 1963, na cidade 
de São Paulo, na quarta edição do evento, e pela segunda vez, após 44 anos, o Brasil foi 
selecionado como país sede do evento, tendo a cidade do Rio de Janeiro apresentado 
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vantagens significativas que favoreceram a sua escolha, dentre elas: a possibilidade de 
realização dos jogos em um raio de extensão de 25 quilômetros8.

Conforme afirmou o gestor “G7” não foi encontrado registro documental no Brasil que faci-
litasse o planejamento e a execução do PAN RIO 2007. Desta forma, os gestores do CORIO 
tiveram que trilhar um novo caminho gerencial na administração desportiva brasileira para 
a realização dos jogos.

Os Jogos Pan-americanos, em menos de meio século, se tornaram um dos mais importan-
tes eventos desportivos do calendário mundial, visto que, neste período dobrou o número 
de países, atletas e modalidades participantes. Para os autores 9, o PAN RIO 2007 teve a 
participação de 42 países das três Américas participando 5.648 atletas, 2.000 oficiais de 
equipe, 1.689 oficiais técnicos, 28 esportes olímpicos e 6 esportes não-olímpicos.

Como se pode verificar, esta evolução dos Jogos exige maiores esforços por parte dos 
países sedes do evento e consequentemente, maior preparo gerencial dos dirigentes dos 
comitês organizadores do certame para superar barreiras e desafios presentes neste tipo 
empreendimento 9.

A necessidade dos gestores de integrar as competências técnicas e gerenciais específicas 
para suprir as necessidades de infraestrutura, para prestar serviços às operações diversas, e 
para abastecer a logística necessária à realização do evento foi significativamente sinalizada 
pela grande maioria dos gestores do PAN RIO 2007, conforme relatado pelo Gestor “G2” 
...Por exemplo, a gente tinha arquitetos maravilhosos, mas às vezes arquiteto não sabe que, 
por exemplo, no ginásio a gente tem que ter quatro vestiários. Tem que ter os que estão 
jogando e o que vem o jogo após. Então, às vezes desenhavam com dois banheiros... “G2”

Outro gestor, apesar de concordar com a necessidade da existência de competências ge-
renciais específicas por área de atuação, afirma que não é preciso, necessariamente, inte-
grar conhecimentos técnicos de determinada área para desempenhar competências geren-
ciais em outras. Ele afirma que:

Estas áreas, evidentemente, necessitam de competências gerenciais específicas. Por exem-
plo, o Prefeito da Vila Pan-americana não tem, necessariamente, que ter conhecimento 
técnico na área de organização de uma competição de natação; tem, entretanto, que ter 
coragem para tomar decisões oportunas e que implicam, eventualmente, em riscos. Da 
mesma forma, o Gerente Geral da área de instalações (construção das instalações) não 
necessita ter conhecimento sobre a área de credenciamento “G9”.

Apenas um gestor apresentou posicionamento contrário. Afirmou que somente na ges-
tão da área esportiva eram necessárias competências gerenciais específicas. Entretanto, o 
mesmo afirma que, “em caso de necessidade, qualquer gestor poderia assumir qualquer 
instalação na Vila Pan-americana RIO 2007, pois os procedimentos necessários eram pra-
ticamente os mesmos, consequentemente, as competências gerenciais também” “G8”.

Integrar competências diversas e desenvolver o aprendizado de como fazê-las foi um desa-
fio gerencial complexo, específico e enriquecedor para o desenvolvimento profissional dos 
gestores do CORIO 2007, corroborando com a existência de competências específicas as 
funções gerenciais que precisam ser investigadas para seleção e avaliação de pessoas em 
postos de gerência e supervisão.
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A experiência no relacionamento do CORIO 2007 com os três níveis governamentais re-
presenta bem as circunstâncias desafiadoras para a gestão de um megaevento desportivo 
desta natureza, visto que, o sucesso na prestação dos serviços durante os jogos dependia 
do apoio incondicional por parte dos Governos Federal, Estadual e Municipal.

Quatro gestores registraram a importância da negociação e da integração das ações ge-
renciais do Comitê Organizador com os três governos. “Outro desafio foi a integração com 
os três níveis de governo, pois sem eles, não conseguiríamos prestar os serviços que 
prestamos” “G1”. “Ineditismo do evento, planejamento inadequado, inexperiência no rela-
cionamento com governos, falta de recursos humanos, financeiros e materiais no tempo 
ideal” “G3”.

O importante no gerenciamento de todas as ações originadas pela necessidade de suplan-
tar os mais variados desafios para a realização deste megaevento foi a clareza com que os 
gestores identificaram as dificuldades enfrentadas.

Durante o evento, as competências gerenciais dos gestores do CORIO 2007 apresentaram 
variadas expressões no dia-a-dia do fazer gerencial de todos os profissionais no exercício 
dessa função. Identifica-se a presença de cinco competências gerenciais mais utilizadas 
pelos gestores do PAN RIO 2007: a capacidade de suportar pressão; a capacidade de ne-
gociação, a capacidade de gerenciar conflitos e problemas, comprometimento e liderança.

Os desafios do evento desencadearam situações que exigiram constantemente a capacida-
de de suportar pressão durante a execução de suas ações, conforme destacado: “Capaci-
dade de trabalhar em equipe e sob pressão” “G2”;

Gerência da pressão – que também foi um desafio. Pois nesse caso, tínhamos de manter 
a equipe unida (apesar de muitos abandonarem a operação), e apesar das muitas crises 
passar confiança que estávamos indo muito bem e que o resultado iria ser compensado – 
como foi (hoje somos cidade aspirante à candidatura para olimpíada 2016) então é preciso 
contar com profissionais chaves para tapar eventuais faltas “G6”;

“Enorme capacidade de trabalhar sob pressão” “G7”; “Conhecimento da operação. Traba-
lho sob pressão” “G8”.

A competência gerencial relacionada à capacidade de negociação foi identificada por qua-
tro gestores “G1, G2, G3 e G10”, segundo informações dos mesmos: “Comunicação total 
entre todas as áreas, checar a todo momento as operações de serviços; Habilidade de 
negociação; Saber tomar decisões com rapidez e sensatez” “G1”; “Antecipação dos pro-
blemas e definidas soluções. Formação de uma boa equipe. Atitude firme em solução de 
crises; Capacidade de negociação” “G2”; “Poder de negociação, pró-atividade, dedicação 
integral, visão macro na gestão da área e visão micro para solução de problemas pontuais 
eventuais” “G3”; “Conhecimentos de informática; Iniciativa; Espírito de equipe; Capacidade 
de articulação com os diversos agentes/stakeholders” “G10”.

Foram identificadas outras competências gerenciais presentes no evento. Segundo a per-
cepção de seus gestores, a capacidade de gerenciar conflitos e problemas; o comprometi-
mento com o projeto Pan RIO 2007 e a capacidade de liderança. A primeira foi identificada 
pelos gestores “G1, G4, G7 e G2”, a segunda, pelos gestores “G1, G2, G3 e G9” e a terceira, 
pelos gestores “G2, G7 e G8”, respetivamente.
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4. DISCUSSÃO
As competências gerenciais mais citadas pelos gestores vão ao encontro das característi-
cas e porte do evento, ratificando os grupos de competências gerenciais, interacionais, de 
apoio e de comunicação 10.

As competências interacionais que mais se destacaram foram: a capacidade de negociação 
e de liderança; as competências de solução de problemas quanto à capacidade de gerenciar 
conflitos e problemas. Apesar das competências de comunicação não terem sido citadas 
como destaque, estas também foram identificadas durante a pesquisa, e sabe-se de sua 
importância como competência de apoio 2

Sob esta ótica, a integração de competências técnicas e específicas num contexto de uti-
lização e otimização dos recursos disponíveis, compreende-se a importância das compe-
tências dos gestores como saber legitimado traduzido na capacidade dos dirigentes de 
integrarem recursos diversos e heterogêneos 10.

Reforçando a plasticidade das competências em função das oportunidades e que somente 
a existência de saberes ou de capacidades não qualifica um individuo como profissional 
competente 10.

A identificação da competência de destaque comprometimento está fundamentada quando 
o mesmo corrobora com a importância das idéias de “tomar iniciativa” e de “assumir res-
ponsabilidade” para desenvolver a plasticidade das competências em um ambiente profis-
sional em constante mudança e com isso enfatizar a necessidade de saber ir além do pres-
crito durante o saber agir e reagir, além de enfatizar a importância de saber envolver-se 8.

Os obstáculos e desafios vivenciados pelos gestores dos Jogos Pan-americanos implica-
ram no desenvolvimento de novas competências gerenciais com base nas experiências 
vividas 1, 9, 11. As estratégias adotadas para o desenvolvimento de competências gerenciais 
no CORIO 2007 associadas à importância de desenvolvimento de competências coletivas 
11, definem novas competências gerenciais e organizacionais importantes para a trajetória 
futura da organização 1, 4, 11, 12.

As ações gerenciais representam o resultado de todo o processo de elaboração mental das 
mais variadas ideias, atitudes, valores e conhecimentos, os quais refletem diretamente na 
habilidade dos gestores do CORIO 2007 de saber ou não fazer as coisas.

Nota-se que as competências gerenciais mapeadas neste estudo, que são, capacidade de 
suportar pressao, capacidade de negociaçao, capacidade de gerenciar conflitos e proble-
mas, duas estão presentes em todos os projetos que envolvam grandes esforços geren-
ciais: a liderança e o comprometimento.

Tratando-se de assunto pouco explorado pela administração desportiva, espera-se que 
este estudo tenha contribuído na prática para mapear competências gerenciais no meio es-
portivo e possa servir também, para estimular novos estudos em organizações transitórias 
ou permanentes na administração desportiva nacional.
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RESUMO: Objetivos: Avaliar a capacidade seladora de diferentes materiais restauradores provisórios usa-
dos como barreira na passagem do oxigênio durante o clareamento interno. Métodos: Foram utilizados 30 
dentes bovinos armazenados em solução de timol a 0,1%, preparados, impermeabilizados e distribuídos 
randomicamente em 3 grupos (n=10), de acordo com o material selador: G1:Riva Self Cure; G2:Bioplic; 
G3:Coltosol. Os dentes foram submetidos ao clareamento pela técnica Imediata (Whiteness Blue, FGM), 
fixados com compósito (Filtek Z350 XT,3M ESPE) em um fio ortodôntico n º 7 e adaptados em um recipien-
te plástico para que apenas 2 mm abaixo do limite amelocementário ficasse submersa em água destilada. 
As amostras foram analisadas por um oxímetro (Digimed, São Paulo, Brasil) para medição da liberação de 
oxigênio após 1, 7, 14 e 21 dias. Os dados foram submetidos a 2-way ANOVA e a diferença entre as médias 
foi analisada pelo teste de Tukey (p = 0.05) Resultados: Tanto o material (p = 0,0011) quanto o período de 
avaliação (p < 0,000), tiveram efeito no resultado de liberação de oxigênio, porém a interação dos fatores 
não (p = 0,0515). G3 apresentou maior liberação de O2, sendo esta menor após 1 dia. À partir de 7 dias, 
não teve mais aumento estatisticamente significante da liberação do oxigênio. Conclusão: Baseado nos 
resultados, Bioplic e Riva apresentaram menores médias de liberação de oxigênio e com relação ao tempo 
24h mostrou a menor liberação de oxigênio e a partir de 7 dias, não teve mais aumento estatisticamente 
significante de oxigênio.

Palavras chaves: Clareamento. Técnica Imediata. Material Selador. Liberação de Oxigênio.
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IN VITRO EVALUATION OF DIFFERENT TEMPORARY 

RESTORATIVE MATERIALS USED AS BARRIER IN THE PASSAGE 

OF OXYGEN GENERATED DURING INTERNAL BLEACHING

ABSTRACT: Objectives: Evaluate the sealing ability of different temporary restorative materials used as 
oxygen barrier during internal tooth bleaching. Methods: 30 bovine teeth (stored in thymol solution 0.1%) 
were randomly assigned into 3 groups (n=10), according with the sealing material: G1, Riva Self Cure; G2, 
Bioplic; G3, Coltosol. Teeth were bleached by Immediate technical using hydrogen peroxide (Whiteness 
Blue, FGM), fixed with resin composite (Filtek Z350 XT,3M ESPE) in an orthodontic wire, and adapted in 
a plastic container with distilled water so that only 2 mm below the cementoenamel junction (CEJ) stay 
submerged. The samples were analyzed by an oximeter (Digimed, São Paulo , Brazil) for measuring oxygen 
release after 1, 7, 14 and 21 days. Data were subjected to two-way ANOVA (materials X time) and the diffe-
rence between means was analyzed by Tukey test (p = 0.05). Results: No statistically significant differenc 
was founded to interaction between factors (p = 0.0515), Isolating factors, material (p = 0.0011) and time 
(p <0.000) had effect on the result of oxygen release. The G3 released more oxygen (2,2). After 7 days, no 
statistically significant was observed about oxygen release to all groups. Conclusion: Bioplic and Riva had 
lower mean oxygen release than Coltosol, proving to be more effective on the sealing of bleached teeth.

Palavras chaves: Whitening. Immediate technical. Sealing Material. Release of Oxygen.
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1. INTRODUÇÃO
A microinfiltração ou infiltração marginal consiste na passagem de fluídos da boca para o 
interior do dente via interface material/tecido. Nesse estudo o Coltosol apresentou-se como 
pior selador enquanto o Bioplic e o Riva mostraram melhores resultados. No intervalo de 
tempo de 24h foi constatada a menor liberação de oxigênio e depois de 7 dias o aumento 
de oxigênio foi insignificante. Dentes com tratamento endodôntico devem ser restaurados 
imediatamente, pois a infiltração marginal coronária pode ocorrer em poucos dias 1,2,3.

O clareamento interno pode ser realizado da forma mediata, imediata ou mista. Na primeira, 
o paciente permanece com o produto no interior da câmara pulpar, por um período de três 
a sete dias, sendo necessária a troca até a obtenção da cor desejada. Na técnica imediata, 
o agente clareador é aplicado no interior da câmara pulpar e sobre a superfície vestibular 
do dente numa sessão curta e removido logo após o tempo definido pelo fabricante. Já na 
técnica mista, une-se à técnica mediata à imediata4. Seja qual for a técnica escolhida logo 
após o procedimento deve-se realizar um selamento temporário (tampão cervical) vedando 
hermeticamente a cavidade entre as sessões do procedimento5.

Estas técnicas empregam diversos agentes clareadores, sendo os principais, o perborato 
de sódio, peróxido de hidrogênio, carbamida e uréia, utilizados com a finalidade de clarear 
os dentes escurecidos. Todos os materiais clareadores agem por oxidação que é a libera-
ção de oxigênio.

No entanto as técnicas de clareamento dental possuem riscos quando não executadas da 
maneira correta ou por limitação de seus materiais. Dentre eles podemos citar a reabsorção 
radicular externa como o mais nocivo ao paciente, a mesma é fruto do extravasamento de 
materiais clareadores para o periodonto lateral podendo ocasionar redução de pH local e 
desencadear o processo reabsortivo através de atividade osteoclástica. Outros possíveis 
efeitos indesejados como a:redução da resistência à fratura, redução da microdureza den-
tinária e aumento da permeabilidade dental, apresentam relação com a sobre-exposição 
dentária a estas substâncias 6.

Tentando minimizar o risco de uma reabsorção cervical externa, tem sido proposta a con-
fecção de um tampão cervical com espessura de 2mm acompanhando a junção ameloce-
mentária, antes da aplicação do agente clareador para evitar que estes cheguem à região 
do ligamento periodontal e gerem uma resposta inflamatória7.

Diante disso diversos materiais restauradores temporários têm sido avaliados quanto às 
suas capacidades de selamento assim como exposto nos estudos de Gil e colaboradores 
(2009) e Carvalho e colaboradores (2008). Um material restaurador temporário é muitas 
vezes colocado na entrada do canal radicular de dentes tratados endodonticamente para 
selar o canal radicular até que seja realizada uma restauração permanente5. Este é consi-
derado ideal quando facilmente pode ser manipulado, apresenta selamento eficaz do canal 
radicular evitando contaminação bacteriana da cavidade bucal, é resistente à abrasão e 
compressão, e considerado dimensionalmente estável num ambiente úmido8.

Nos estudos in vitro, diferentes metodologias têm sido utilizadas para verificar a capaci-
dade de selamento provisória dos tampões radiculares. Alguns pesquisadores utilizaram a 
infiltração de corantes (azul de metileno, eosina e Rodamina) 9,10,11,12, outros a infiltração de 
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radioisótopos 13,14 ou infiltração de micro-organismos e seus subprodutos 15,16. Na literatura 
também pode-se encontrar pesquisadores que utilizaram o método de infiltração marginal 
por meio de íons níquel 17,18, ou correntes eletroquímicas19.

Porém nenhum trabalho tem mostrado a capacidade destes materiais com relação a libera-
ção de oxigênio fruto do gel clareador. Como também suas mudanças de comportamento 
no período de tempo que se leva para realizar a técnica de clareamento. Não existindo 
assim um consenso sobre a quantidade de oxigênio que é liberada no processo clareador 
e é capaz de atravessar a barreira intracoronária gerando a necessidade de informações 
mais precisas,

O que justifica a realização deste estudo que tem como objetivo avaliar a capacidade de 
selamento marginal utilizando diferentes materiais seladores como o Riva-ionômero de vi-
dro, Bioplic e Coltosol, em raizes de dentes bovinos, como barreira a passagem do oxigênio 
liberado pelo clareamento interno na técnica imediata em diferentes intervalos de tempo 
1, 7, 14 e 21 dias. A hipótese é que não há diferença estatisticamente significante entre os 
materiais testados, nem ao longo do período de avaliação.

2. MÉTODOS

2.1. OBTENÇÃO DOS DENTES

Para a realização deste experimento, foram selecionados 30 (trinta) dentes bovinos de 
acordo com os critérios de inclusão savalcanti de Queiroz: ter um bom estado de conserva-
ção, higidez, ser unirradicular, possuir coroas e raízes semelhantes em tamanho e volume e 
ausência de trincas. Após serem limpos em água corrente, foram conservados em solução 
aquosa de timol a 0,1% até a sua utilização.

2.2. PREPARO DOS ESPÉCIMES

Inicialmente os espécimes foram lavados novamente em água corrente. Padronizando a 
área que seria trabalhada, que foi de 8,0 milímetros sendo 2 mm de raiz abaixo da linha 
cervical (limite amelocementário), e 6 mm de coroa acima da linha cervical (limite ame-
locementário), onde foi utilizado um lápis marcador permanente (Faber-Castell), tomando 
como referência a superfície vestibular. Em seguida, as coroas foram desgastadas em um 
recortador de gesso até a marca delimitada, já as raízes foram seccionadas com um disco 
flexível diamantado (KG Sorensen Brasil) acoplado na turbina de baixa rotação. Por este 
fato não houve necessidade de realizar o tratamento endodôntico, tendo em vista que, as 
raízes foram seccionadas quase que em sua totalidade, restando apenas os 2 mm a serem 
preenchidos pelo material selador posteriormente. Os 2 mm remanescentes dos condutos 
como também os 6 mm de coroa, foram preparados com uma ponta diamantada n0 1016 
em alta rotação com intuito de padronizar os orifícios corono-radiculares.

Em seguida, as amostras foram medidas com um paquímetro digital (Western) para 
assegurar a espessura adequada de 8 mm, aquelas que não obedeceram este padrão 
foram descartadas.
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Todos os espécimes foram, então, impermeabilizados com uma camada de esmalte escuro 
(Risqué®, São Paulo, Brasil) e uma camada etil-cianoacrilato (SuperBonder® – Loctite – 
Henkel Ltda, São Paulo, Brasil) em toda a sua superfície externa, deixando um milímetro 
aquém da borda do acesso.

2.3. MATERIAIS E TÉCNICAS UTILIZADAS

• Divisões dos grupos

Os dentes foram distribuídos em 3 grupos de acordo com o material selador. 
Em G1 (n=10), dentes selados com Riva Self Cure (SDI); em G2 (n=10), dentes 
selados com Bioplic (Biodinâmica); e em G3 (n=10), dentes selados com Colto-
sol (Vigodent).

• Materiais

Seladores Provisórios

Foram utilizados 3 materiais restauradores temporários conforme a tabela 2 des-
crito abaixo:

Tabela 1 – Materiais, fabricante e composição química dos 
materiais seladores provisórios.

MATERIAL FABRICANTE COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Bioplic Biodinâmica
Grupos Dimetacrilatos (40%);Carga Orgânica 
(25,18%) ;Dióxido de Silício, Catalisadores e 
Fluoreto de Sódio.

Riva Self 
Cure SDI

Pó: Fluoreto de silicato de alumínio, ácido poliacrílico

Líquido: Ácido poliacrílico e ácido tartárico

Coltosol Vigodent Óxido de Zinco , Sulfato de Zinco, Sulfato de 
Cálcio,Acetato de Polivilina, Mentol e Dibutilftalato

Os materiais foram manipulados de acordo com as recomendações de seus res-
pectivos fabricantes e o selamento da cavidade realizado 2 mm abaixo do limite 
amelocementário. Após a presa do material, foi medida a quantidade colocada 
com uma sonda milimetrada, de forma que a mesma pôde marcar 6 mm, assim 
soube que o material preencheu a quantidade desejada. As amostras que demar-
caram uma maior quantidade, passaram por um leve desgaste com ponta diaman-
tada 2135 (KG-Sorensen). Cada amostra preenchida com seu respectivo material 
selador foi submetida a técnica de clareamento imediata utilizando Peróxido de 
Hidrogênio a 35% o Whiteness HP Blue (FGM). Foi depositado 0,2 mm de gel 
na câmara pulpar e este permaneceu por um tempo de por 40 minutos em cada 
amostra. Após o tempo percorrido o gel foi aspirado com uma cânula endodôn-
tica e lavado com água em abundância. A cavidade sem material, foi selada com 
Coltosol, unidas a um fio ortodôntico n º 7 com resina Filtek Z350 XT (3M ESPE) 
e adaptadas em um recipiente plástico contendo água destilada de forma que ape-
nas a porção radicular ficasse submersa.
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Todas as amostras foram armazenadas em estufa a 37oC. Após 1, 7, 14 e 21 dias 
da inserção do material clareador, as amostras foram submetidas a medição da 
liberação do oxigênio pela oximetria. O oxímetro Dm4PP (Digimed – Brasil) é capaz 
de medir oxigênio atmosférico e oxigênio dissolvido em água.

Cada pote plástico contendo as amostras foi aberto apenas no momento da análise. 
O aparelho foi polarizado por 7 minutos e o eletrodo do Oxímetro foi inserido na 
água destilada fornecendo dados da quantidade de oxigênio em mm/l diluídos no 
meio. Esse procedimento foi repetido em todas as amostras, lavando sempre o 
eletrodo com água destilada entre uma amostra e outra.

• Análise estatística

Para análise dos dados foi realizado o teste de ANOVA 2-fatores (material X perío-
do de avaliação) e para comparação entre as médias foi utilizado o teste de Tukey, 
ambos considerando valores estatisticamente significantes quando p < 0,05.

3. RESULTADOS
A análise de variância ANOVA evidenciou diferenças estatísticas significativas para o fator 
material (p = 0,0011) e para o fator período de avaliação (p < 0,000), entretanto não foram 
evidenciadas diferenças significativas para a interação entre os fatores (p = 0,0515).

A Tabela 1, abaixo exibe as médias e respectivos desvios-padrão (DP) para os resultados 
de liberação de oxigênio para a técnica imediata após a aplicação do teste de Tukey. A 
menor liberação de oxigênio ocorreu nas primeiras 24h com posterior estabilização desta 
liberação até 21 dias. Na comparação entre materiais, o Coltosol apresentou a maior per-
missividade da passagem de oxigênio quando comparado com os demais materiais (Tabela 
1 e Gráfico 1) com dados estatisticamente significantes.

Tabela 2 – Médias e Desvios-Padrão da liberação de oxigênio das 
amostras em mg/L para técnica de clareamento imediato.

Período
Liberação de Oxigênio (mg/L)

RIVA COLTOSOL BIOPLIC

24 horas 1,4± 0,3 Bb 1,7 ± 0,2 Ba 1,4 ± 0,1 Bb

7 dias 2,1 ± 0,8 Ab 1,9 ± 0,3 Aa 2 ± 0,5 Ab

14 dias 1,7 ± 0,2 Ab 2,2 ± 0,2 Aa 1,6 ± 0,2 Ab

21 dias 1,7 ± 0,2 Ab 2,1 ± 0,3 Aa 1,9 ± 0,1 Ab

Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas na comparação entre linhas e minúsculas na 
comparação entre colunas (considerando p < 0,05)
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Gráfi co 1 – Índice da quantidade de Oxigênio liberado em água (mg/L) de acordo 
com o tempo percorrido para os diferentes materiais.
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4. DISCUSSÃO
Para o estudo da infiltração marginal, que ocorre com o uso dos cimentos obturadores ou 
seladores provisórios, muitos métodos foram propostos e utilizados. Porém nenhum tra-
balho tem mostrado a capacidade destes materiais restauradores temporários com relação 
a liberação de oxigênio liberado pelo gel clareador em um determinado período de tempo 
que se leva para realizar a técnica de clareamento. Esse fato justifica a importância desta 
pesquisa, que vai verificar passagem do oxigenio, liberado pelo clareamento interno na 
técnica mediata em diferentes intervalos de tempo (1, 7, 14 e 21 dias).

Na tentativa de se conseguir um material selador provisório ideal, os pesquisadores têm 
idealizado técnicas, métodos e processos para estudar os diversos materiais seladores 
provisórios encontrados no mercado. Assim como Mushashe20, o presente estudo utilizou 
dentes bovinos por apresentarem anatomia interna do sistema de canais radiculares se-
melhante aos dentes humanos. Da mesma forma, preocupou-se com a padronização dos 
dentes, desde o acesso coronário até o procedimento de impermeabilização e a inserção 
dos materiais seguiu as recomendações dos fabricantes.

Visando testar novos materiais com grande aceitação como selamento temporário nesta pes-
quisa, foram analisados diferentes materiais seladores (Riva-ionômero de vidro, Bioplic e o 
Coltosol), usados para vedar os orifícios de canais radiculares com intuito de barrar a pas-
sagem oxigênio liberado pelo gel clareador durante clareamento interno na técnica imediata.

Entre os produtos testados podemos citar o Bioplic que enquadra-se como um material 
resinoso. O mesmo mostrou-se eficiente, isso provavelmente pode ser relacionado à sua 
composição (Bis – GMA, dióxido de silício, grupos dimetacrilatos e carga orgânica). Além 
disso, o Bioplic é um material estético, de fácil remoção e fotopolimerizável, dando ao clí-
nico uma maior segurança por poder adaptá-lo com precisão às margens cavitárias.

Dos seladores utilizados nesta pesquisa foi observado que o Bioplic e o Riva apresenta-
ram menores médias de liberação de oxigênio; e Coltosol apresentou resultados de pior 
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selamento, ou seja, maior liberação de O2. Corroborando com os achados de Bobotis et al. 
21 testaram o Cavit, Cavit G, TERM, cimento ionômero de vidro, cimento fosfato de zinco, 
cimento policarboxilato e IRM onde concluíram que o Cavit, Cavit G, TERM, e o cimento 
ionômero de vidro não permitiram a infiltração durante oito semanas. Já em quatro dos 
dez dentes restaurados com cimento fosfato de zinco, IRM e cimento policarboxilato, a 
infiltração foi observada.

De acordo com os achados de Fidel e colaboradores 22 o Coltosol, quando comparado com 
outros materiais como, cimento óxido de zinco-eugenol, Cavitâ, apresentou-se superiores 
ao cimento de óxido de zinco-eugenol, discordando dos resultados encontrados nesta pes-
quisa, pois o mesmo quando comparado com outros materiais como, Bioplic e Riva foi o 
que apresentou resultados de pior selamento, ou seja, maior liberação de O2.

Estudos de Bitencourt 23 e Gil 24, onde testaram o Bioplic e o Coltosol, observaram que a 
maior porcentagem de infiltração ocorreu no Bioplic discordando dos achados deste traba-
lho pois o Bioplic e o Riva foram os seladores que melhor se apresentaram com relação a 
liberação de oxigênio durante a técnica utilizada. Entretanto, Fachin 25 testaram o Coltosol, o 
IRM, o Bioplic e demais materiais, e os resultados obtidos corroboram com os encontrados 
no presente estudo, visto que, na sua pesquisa, o Bioplic mostrou-se mais eficiente que o 
Coltosol. Porém, tanto o Bioplic quanto o Coltosol foram comparados ao IRM nos estudos 
de Fachin 25 e Carvalho 26, e ficou demonstrado que o IRM apresentou os piores resultados.

Com relação a liberação de oxigênio durante um determinado período de tempo este es-
tudo mostrou que dos diferentes intervalos avaliados em 24h mostrou a menor liberação 
de oxigênio, diferente dos outros tempos; e à partir de 7 dias, não obteve aumento estatis-
ticamente significante de oxigênio. No entanto, considerando as limitações de um estudo 
in vitro, e de uma metodologia pouco encontrada na literatura mais ensaios clínicos são 
necessários para avaliar o impacto da liberação de oxigênio que atravessa os materiais 
seladores utilizados na entrada de canais radiculares.

Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito da capacidade de selamento marginal uti-
lizando diferentes materiais em diferentes intervalos de tempo. De acordo com a metodo-
logia empregada pode-se concluir que o Coltosol apresentou o pior selamento enquanto o 
Bioplic e o Riva apresentaram menores médios de liberação de oxigênio. Em relação aos 
intervalos de tempo atestou-se que com 24h obteve-se a menor liberação de oxigênio, 
diferente dos outros tempos; a partir de 7 dias, não existiu aumento estatisticamente sig-
nificante de oxigênio.
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7. FIGURAS

Figura 1 – Utilização do Paquímetro na medição do dente

Figura 2 – Cortando a coroa do dente no recortador de gesso.

Figura 3 – Disco utilizado para a raiz do dente.
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Figura 4 – Impermeabilização da amostra com esmalte escuro.

Figura 5 – Inserção do Selador Provisório.

Figura 6 – Adaptação da amostra em pote plástico.
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Figura 7 – Medição do Oxigênio com Oxímetro
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RESUMO. Introdução: Nos primórdios da humanidade, ao procurar nas plantas uma fonte de nutrição, o 
homem observou que algumas delas promoviam efeitos terapêuticos. Objetivos: O objetivo do presente 
trabalho foi realizar o levantamento das espécies de plantas cultivadas presentes nos quintais e usadas pela 
população rural e urbana do município de Lajes/RN. Metodo: A coleta dos dados foi desenvolvida durante o 
período compreendido entre os anos de 2013 a 2014 por meio de entrevistas com questões abertas e fecha-
das. Resultados: Nos quintais de Lajes/RN, houve grande riqueza de variedade entre as plantas cultivadas, 
sendo a espécie mais frequentemente encontrada na zona urbana a hortelã já na zona rural o Capim-santo 
foi a mais mencionada pelos moradores. Discussão: As informações do estudo realizado resgata o conhe-
cimento da comunidade sobre o uso fitoterápico das plantas mais frequentemente cultivadas na zona rural 
e urbana de Lajes-RN, assim como suas formas de uso e manejo, que foram, ao longo do tempo, passadas 
de geração a geração pelos moradores da localidade.

Palavras-chave: Fitoterapia. Ervas medicinais. Etnomedicina.

MEDICAL PLANTS CULTIVATED IN BACKYARDS: 

AN ANALYSIS ETHNOBOTANY

SUMMARY: Introduction: In the early days of mankind, when looking plants a source of nutrition, the man 
noticed that some of them promoted therapeutic effects. Objectives: The aim of this study was to conduct 
a survey of cultivated plant species present in backyards and used by rural and urban population of the 
municipality of Lajes / RN. Method: Data collection was performed during the period between the years 
2013-2014 through interviews with open and closed questions. Results : In the backyards of Lajes / RN, 
there was a great wealth of variety between cultivated plants and the species most often found in urban are-
as mint already in the rural grass-saint was the most mentioned by residents. Discussion: The information 
in the study rescues the community’s knowledge about the use of herbal plants grown most often in rural 
and urban area of   Lajes-RN, as well as their forms of use and management, which were, over time, passed 
from generation to generation by the residents of the locality.

Key words: Herbal therapy. Herbal medicine. Ethnomedicine.
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1. INTRODUÇÃO
Nos primórdios da humanidade, ao procurar nas plantas uma fonte de nutrição, o homem 
observou que algumas delas promoviam efeitos terapêuticos. No Brasil a utilização de 
plantas medicinais já era comum entre os grupos indígenas antes da colonização. O inte-
resse dos colonizadores pelos conhecimentos populares sobre a flora local utilizada pelos 
pajés esteve presente desde os primeiros passos da colonização do país1.

Os fitoterápicos de países tropicais vêm ocupando uma posição de destaque no desen-
volvimento tecnológico e são fontes medicinais para a descoberta de novos fármacos2. O 
saber popular pode fornecer dados importantes para novas descobertas cientificas e novos 
conhecimentos sobre as propriedades medicamentosas das plantas podem ser gerados a 
partir de pesquisas acadêmicas3.

O quintal é compreendido como um sistema de produção complementar a outras formas 
de uso da terra e se destaca pelo valor econômico que desempenha na residência, consti-
tuindo fonte de riqueza natural e social4. A importância da utilização de cultivo nos quintais 
é relatada por vários autores, enfatizando a complementação da renda familiar, a segurança 
alimentar e como meios de utilização curativa das plantas5,6,7.

Diversos trabalhos têm retratado o uso de plantas medicinais, tanto nativas como cultiva-
das, em diferentes regiões brasileiras8,9,10,11,12,13,14,15,16,17. O objetivo do presente trabalho foi 
realizar o levantamento das espécies de plantas cultivadas presentes nos quintais e usadas 
pela população rural e urbana do município de Lajes/RN, bem como, conhecer a finalidade 
do uso, a parte da planta utilizada, o modo de preparo dos remédios, modo de aquisição, 
assim como as características socioeconômicas da população pesquisada.

2. MÉTODOS
O estudo foi realizado no município de Lajes/RN, localizado na microrregião de Angicos, 
com área territorial de 666 km², distante 125 Km de Natal, capital do Rio Grande do Norte18. 
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano 2010, sua 
população é de 10.381 habitantes, distribuídos entre a zona rural e urbana do município18.

A coleta dos dados foi desenvolvida durante o período compreendido entre os anos de 
2013 a 2014 por meio de entrevistas com questões abertas e fechadas, com listagem 
aberta de plantas, utilizando métodos quantitativos e qualitativos. Os entrevistados foram 
informados dos objetivos da pesquisa de forma clara e sucinta, e participaram da entrevista 
apenas os moradores que manifestaram desejo de contribuir com o estudo.

Tabela 1 – Perguntas utilizadas no questionário realizado na população das zonas rural e urbana.

Dados do Entrevistado (Endereço, idade, sexo, escolaridade e naturalidade)

Identificação do Núcleo Familiar e Dados da Propriedade (Tipo de moradia, tempo de habitação, total de 
moradores, atividade desenvolvida pelo responsável da família, cuidador)

Quais plantas estão presentes no quintal?
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Consome as plantas que cultiva?

Realiza alguma atividade de compra ou venda das plantas?

Compartilha as plantas com alguém?

Se você não tem as plantas, onde vai procurar?

O que está faltando no seu quintal?

O que o quintal representa pra você e sua família?

As plantas que você tem em seu quintal servem para que?

Faz uso de plantas medicinais?

Quais as plantas Utilizadas e forma de preparo?

Parte da Planta Utilizada?

Indicação de Uso?

Forma de Aquisição das Plantas?

Tempo Tratamento/Cura ou amenização?

No total 206 moradores de residências distintas participaram do estudo, sendo distribu-
ídos em 144 residentes da zona urbana e 62 da zona rural. No questionário foi realizado 
um levantamento socioeconômico dos moradores, as plantas cultivadas, indicações de 
uso para tais plantas, forma de preparo, atividades realizados com as plantas e forma de 
aquisição das plantas, assim como a manifestação de desejo dos moradores de adquirir 
plantas que não tinham cultivadas na moradia.

3. RESULTADOS

3.1. ZONA URBANA

A entrevista foi realizada com 144 pessoas, sendo uma média de 5 moradores por residên-
cia. O tempo de habitação desses moradores teve uma média de 23 anos. Quanto à idade 
dos entrevistados, a média foi de 60 anos. A escolaridade foi predominada o ensino funda-
mental incompleto, as principais atividades desenvolvidas pelos entrevistados encontradas 
foram o comercio e a prestação de serviços, porém a maioria já era aposentada, por se 
tratar de pessoas idosas. Ao entrevistar os moradores quanto cultivo das plantas no quintal 
relatou o hortelã com um total de 58, seguido do capim-santo com 53 (Ver tabela 2).

Tabela 2. Plantas cultivadas utilizadas na Zona Urbana do município de Lajes/RN.

Plantas Número de 
Citações Preparo Partes Utilizadas Indicações de uso

Mentha s.p 58 Lambedor Folha Gripe

Cymbopogon citratus 53 Chá Folha Calmante, insônia, 
febre.
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Malpighia emarginata 43 Suco Fruta Gripe

Citrus limon 27 Suco Fruta Gripe

Melissa officinalis 24 Chá Folha Dores abdominais

Morinda citrifolia 24 Garrafada Fruto Infecção

Citrus sinensis 20 Chá Folha Calmante e insônia

Punica granatum 18 Chá, molho Casca, folhas, fruto. Inflamação

De acordo com a pesquisa, ao serem questionados sobre a forma de aquisição das plantas, 
60 pessoas relataram obtê-las através de mudas, 20 relataram compra-las e, 20 entrevis-
tados, relataram a aquisição com os vizinhos (Ver figura 1).

Em relação ao compartilhamento destas plantas, 118 pessoas relaram compartilha-la com 
familiares, amigos e vizinhos. Quando questionados sobre onde procuram as plantas, 60 
pessoas relataram pega-las com vizinhos e 50 pessoas responderam que compram.

Figura 1. Obtenção de plantas não cultivadas pelas famílias da Zona urbana.

Não souberam ou
não responderam

Familiares

Feira Livre

Comércio Local

Vizinhos

0 10 20 30 40 50 60 70

Onde procuram as plantas em sua ausência?

3.2. ZONA RURAL

Na zona rural foram entrevistadas 62 pessoas com uma media de idade de 53 anos. A ati-
vidade econômica dos entrevistados foi predominantemente a agricultura citada 32 vezes 
e 22 relataram a aposentadoria.

Quando questionados sobre as plantas cultivadas nos quintais foram citadas 51 espécies 
distintas (Ver quadro 3). Ao serem questionados sobre o uso terapêutico 59 relataram fazer 
o uso de terapia com as plantas, mais frequentemente para o tratamento de gripe, calmante 
e inflamação, sendo citados 24, 21 e 11 vezes respectivamente. As partes das plantas mais 
utilizadas pelos moradores foram as folhas e a forma de preparo mais comum foi chá, 
seguido do lambedor.
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Quadro 2. Plantas cultivadas utilizadas na Zona Rural do município de Lages/RN.

Plantas Número de 
citações Preparo Partes Utilizadas Indicações de Uso

Cymbopogon citratus 23 Chá Folha Controle da 
Pressão, Calmante.

Mentha s.p 21 Chá, Lambedor Folha Gripe, digestão

Melissa officinalis 10 Chá Folhas e galhos Mal estar intestinal

Psidium guajava 8 Suco Fruta Prisão de ventre

Citrus limon 8 Suco, com mel. Fruta Gripe

Ao serem questionados sobre a forma de aquisição das plantas 14 relataram obtê-las atra-
vés de mudas, 18 relataram compra-las e 8 relataram a aquisição com os vizinhos, com 
relação ao compartilhamento destas plantas 142 pessoas relaram compartilha-la com fa-
miliares, amigos e vizinhos, quando questionados sobre onde procuram as plantas 22 
pessoas relataram pega-las com vizinhos e 19 pessoas responderam que compram (Ver 
figura 2).

Figura 2. Obtenção de plantas não cultivadas pelas famílias da Zona Rural.

Não informado

Familiares

Vizinhos

Feira Livre

Comércio

0 5 10 15 20

Onde procuram as plantas em sua ausência?

25

4. DISCUSSÃO
O quintal é todo espaço ao redor da casa, sendo utilizado para diversos fins, entre eles, o 
cultivo das plantas medicinais19,20. Para os entrevistados o quintal foi visto como um espa-
ço apropriado para a realização de várias atividades, sejam relacionadas ao plantio, lazer, 
repouso e criação de animais. Afirmação corroborada por Nunes21, onde menciona que o 
quintal é o espaço em que o ser humano desenvolve as primeiras relações com o ambiente, 
aprendendo assim a conviver com a diversidade ali existente. Pasa et al.4 define o quintal 
como um sistema de produção complementar a outras formas de uso da terra e se desta-
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ca pelo valor econômico que desempenha na residência, constituindo fonte disponível de 
recursos alimentícios e medicinais.

No estudo realizado foram entrevistados 206 moradores do município de Lajes/RN, sendo 
144 residentes da zona urbana e 62 da zona rural. De acordo com Pinto et al.20 o cultivo no 
quintal de residências pode ser explicado pelo fato do uso de plantas medicinais estarem 
predominantemente relacionado às mulheres, por elas serem responsáveis pelos afazeres 
domésticos e obviamente por encontrar dificuldades para coletar plantas nativas em matas.

A instrução acadêmica dos participantes apresentou-se baixa, onde a maioria dos en-
trevistados não havia concluído o ensino fundamental. A idade média dos participantes 
girou entre 50 e 60 anos de idade, apresentando resultados semelhantes localizados em 
outros estudos.19,22

De acordo com Macedo et al.23, o conhecimento tradicional sobre o uso das plantas é vasto 
e, em muitos casos, é o único recurso para tratamento da saúde que as populações rurais 
de países em desenvolvimento têm ao seu alcance. A diversidade das espécies nos quintais 
são influenciadas por fatores intrínsecos e extrínsecos, como função e tamanho do quintal, 
assim como fatores socioeconômicos e culturais e pela própria necessidade da família 
residente24. O clima predominante na região a qual o Município de Lajes está inserido é o 
semi-árido, com estação chuvosa atrasando-se para o outono e duração dos períodos se-
cos da ordem de 8 meses25. Tais características levam os moradores à utilização de plantas 
que se adaptem as características da região.

No Brasil, considerando a ampla variedade e riqueza de nossa flora, o uso de plantas me-
dicinais é muito relevante. Matsuda & Negraes26, referem que nosso país é detentor de 
cerca de 22% do total de espécies vivas do planeta, e destes, cerca de 55 mil espécies 
têm potencial medicinal. Nos quintais de Lajes/RN, houve grande riqueza de variedade 
entre as plantas cultivadas, sendo as espécies mais frequentemente encontradas na zona 
urbana a Mentha s.p, Cymbopogon citratus, Malpighia emarginata, Citrus limon, Melissa 
officinalis, Morinda citrifolia, Citrus sinensis e a Punica granatum. Já na zona rural o Cym-
bopogon citratus, Mentha s.p, Melissa officinalis, Psidium guajava, Citrus limon foram as 
mais encontradas, respectivamente. Estudos realizados em regiões de climas semelhantes 
demonstraram resultados parecidos. Em estudo conduzido por Florentino et al.27, em Ca-
ruaru, Pernambuco, o cajueiro foi a espécie mais frequente. Tal variação entre as espécies 
mais cultivadas, além dos fatores externos como clima e características da região, também 
é influenciada por fatores culturais e necessidade dos moradores, o que explica a variação 
encontrada nos diferentes municípios.

Quando questionados sobre as plantas que desejavam cultivar nos quintais, entretanto ainda 
não possuíam, as plantas de maior menção na zona urbana foram a hortelã, cidreira e mas-
truz, respectivamente. Na zona rural, as plantas que os moradores sentiram falta no quintal 
foram o capim-santo, hortelã e cidreira. Tais plantas também estavam entre as mais cultivadas, 
demonstrando sua importância na comunidade graças ao seu uso para diversas finalidades.

Os populares da localidade utilizam as plantas por conhecimento popular, passado de gera-
ção em geração pelos munícipes. As maiorias dos entrevistados não faziam uso econômico 
com o cultivo das plantas, sendo utilizadas apenas pelos familiares e vizinhos. Tais resulta-
dos corroboram com estudos semelhantes realizados em outras localidades28,29.
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A forma de preparo foi diversificada de acordo com o tipo de planta, sendo os mais co-
muns: chá, lambedor e suco. Resultado corroborando com o encontrado em estudo seme-
lhante realizado no município de São Miguel, Rio Grande do Norte30.

Entre as plantas mais citadas, as partes mais utilizadas para preparo dos medicamentos 
foram a folha e os frutos. A utilização da folha pela maioria dos entrevistados deve-se ao 
cultivo de plantas herbáceas, cujas folhas estão disponíveis durante todos os períodos 
do ano, já os frutos não apresentam a mesma disponibilidade. Achados semelhantes são 
encontrados em outros estudos31,32. Albuquerque & Andrade14 citam as cascas como pre-
feridas por comunidades em áreas de caatinga no estado de Pernambuco.

As plantas dos quintais estudados são usadas para diversas finalidades, mesma situação 
apontada em outros estudos13,22. Entretanto, as indicações de uso mais citadas no muni-
cípio de Lajes foi relacionado as doenças do aparelho respiratório, intestinal e com fins 
tranquilizantes, em ambas as zonas administrativas do município. Resultados semelhantes 
foram localizados em outros estudos12,13. De acordo com Lorenzi & Matos32, planta medici-
nal só é medicamento quando usada corretamente, o que só acontece quando o princípio 
ativo é identificado e evidenciado farmacologicamente. É importante a realização de estu-
dos que comprovem cientificamente o uso de tais plantas para o uso medicinal.

Os quintais são espaços de grande importância para os residentes da localidade, as mulhe-
res são na maioria dos casos responsáveis pela manutenção do ambiente, influenciando 
diretamente na escolha das plantas cultivadas no local. As informações do estudo realizado 
resgata o conhecimento da comunidade sobre o uso fitoterápico das plantas mais frequen-
temente cultivadas na zona rural e urbana de Lajes-RN, assim como suas formas de uso e 
manejo, que foram, ao longo do tempo, passadas de geração a geração pelos moradores 
da localidade.

5. REFERÊNCIAS
1. Santos LC, Souza AM. O ‘Homem da Natureza Brasileira’: ciência e plantas medicinais no 
início do século XIX. História, Ciências, Saúde.2008;15(4):1025-38, 2008.

2. Teixeira VB, Garcia RB. Curativos de demora convencionais e alternativos em necropul-
pectomias. Brazilian Endodontic Journal. 2006;6(23):40-46.

3. Ritter MR, Sobierajski GR, Schenkel EP, Mentz LA. Plantas usadas como medicinais no 
município de Ipê, RS, Brasil. Rev Bras de Farmacognosia. 2002; 12(2):51–62.

4. Pasa MC, Soares JN, Guarim-Neto G. Estudo etnobotânico na comunidade de Concei-
ção-Açu (alto da bacia do rio Aricá Açu, MT, Brasil). Acta Botanica Brasilica. 2005;17(19): 
195-207.

5. CONSEA. Conferência Nacional De Segurança Alimentar E Nutricional. 2004. Anais... 
Olinda/PE. Alimentação e promoção de modos de vida saudáveis. Olinda: Conselho Nacio-
nal de Segurança Alimentar e Nutricional. 2004, p. 64-67.

6. Angel-Perez ALD, Martin AMB. Totonac homegardens and natural resources in Veracruz, 
Mexico. Agriculture and Human Values. 2004; 21:329-46.



49

Ano 4, n° 3, p. 41-50, jun/set.2015 

7. Costantin AM. 2005. Quintais Agroflorestais na visão dos agricultores de Imaruí – SC. 
120f. Dissertação (Mestrado em Agroecossistemas) – Centro de Ciências Agrárias. Univer-
sidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005.

8. Amorozo MCM, Gély A. Uso de plantas medicinais por caboclos do Baixo Amazonas, 
Barcarena, PA, Brasil. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. 1988;4(1): 47-131.

9. Sablayrolles MGP. Diversidade e uso de plantas em quintais ribeirinhos de Brasília Legal 
– Aveiro, Pará (Brasil). 2004. 158p. Tese (Doutorado – Área de concentração em Biologia 
Vegetal) – Departamento de Botânica, Universidade Federal de Pernambuco, Recife.

10. Medeiros MFT, Fonseca VS, Andreata RHP. Plantas medicinais e seus usos pelos si-
tiantes da Reserva Rio das Pedras, Mangaratiba, RJ, Brasil. Acta Botanica Brasilica. 
2004;9(18):391-9,.

11. Gazzaneo LRS, Lucena RFP, Albuquerque UP. Knowledge and use of medicinal plants 
by local specialists in region of Atlantic Forest in the state of Pernambuco (Northeastern 
Brazil). Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine. 2005;32(1):1-11.

12. Silva AJR, Andrade LHC. Etnobotânica nordestina: estudo comparativo da relação entre 
comunidades e vegetação na Zona do Litoral – Mata do Estado de Pernambuco, Brasil. Acta 
Botanica Brasilica. 2005;28(19):45-60.

13. Albuquerque UP, Andrade LHC. Conhecimento botânico tradicional e conservação em 
uma área de caatinga no Estado de Pernambuco, Nordeste do Brasil. Acta Botanica Brasi-
lica. 2002; 16:273-85.

14. Albuquerque UP, Andrade LHC. Conhecimento botânico tradicional e conservação em 
uma área de caatinga no Estado de Pernambuco, Nordeste do Brasil. Acta Botanica Brasi-
lica. 2002;16:273-85.

15. Jacoby A, Coltro EM, Sloma DC, Muller J et al. Plantas medicinais utilizadas pela comu-
nidade rural de Guaramirim, município de Irati, Paraná. Revista Ciências Exatas e Naturais. 
2002; 4(1):79-89.

16. Marodin SM, Baptista LRM. Plantas medicinais do município de Dom Pedro de Alcân-
tara, estado do Rio Grande do Sul: espécies, famílias e usos em três grupos de população 
humana. Revista Brasileira de Plantas Medicinais. 2002; 6(3):1-9.

17. Arnous AH, Santos AS, Beinner RPC. Plantas medicinais de uso caseiro: conhecimento 
popular e interesse por cultivo comunitário. Espaço para a Saúde. 2005;6:1-6.

18. IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 2010. Cidades. Disponível em 
<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php>. Acesso em 01 ago. 2014.

19. Rezende HA, Cocco MIM. A utilização de fitoterapia no cotidiano de uma população 
rural. Rev Esc Enferm USP. 2002; 36(3):282-8.

20. Pinto EPP, Amorozo MCM, Furlan A. Conhecimento popular sobre plantas medicinais em 
comunidades rurais de mata atlântica – Itacaré, BA, Brasil. Acta Bot Bras. 2006;20(4):751-62.

21. Nunes N. Ciência e Trópico. Recife: Ed. Massangana, 1994, 383p.



50

Ano 4, n° 3, p. 41-50, jun/set.2015 

22. Silva TS, Freire EMX. 2010. Abordagem etnobotânica sobre plantas medicinais citadas 
por populações do entorno de uma unidade de conservação da caatinga do Rio Grande do 
Norte, Brasil. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, 12(4): 427-435.

23. Macedo AF, Oshiiwa M, Guarido CF. Ocorrência do uso de plantas medicinais por morado-
res de um bairro do município de Marília-SP. Rev Ciênc Farm Básica Apl. 2007;28(1):123-8.

24. Nair PKP. An Evaluation of the Struture and Function of Tropical Homegardens. Agricul-
tural Systems. 1986; 21: 279-310.

25. NIMER E. Climatologia do Brasil. 2.ed. Rio de Janeiro: Fundação IBGE, 1989. 421p.

26. Matsuda AH, Negraes PF. Fitoterápicos: complementos nutricionais ou medicamentos? 
In: Torres EAFS. Alimentos do milênio: a importância dos transgênicos, funcionais e fitote-
rápicos para a saúde. Signus. 2002: 31-41.

27. Florentino, ATN, Araujo EL. & Albuquerque, U.P. Contribuição de quintais agroflorestais 
na conservação de plantas da Caatinga, município de Caruaru, PE, Brasil. Acta Botânica 
Brasilica. 2007; 21(1): 37-47.

28. Amorim JA. Fitoterapia popular e a saúde da comunidade: diagnóstico para proposta 
de integração nos serviços de saúde em Campina Grande, Paraíba, Brasil. [tese] São Paulo 
(SP): Faculdade de Saúde Pública USP; 1999. Disponível em: http://bases.bireme.br/cgi-
-bin/wxislind.exe/iah/online > [19 junho. 2014].

29. Nogueira MJC. Recursos naturais nas práticas caseiras de cuidados à saúde – utiliza-
ção pela enfermeira. Rev Esc Enferm USP. 1984; 18(2):177-86.

30. Freitas AVL, Coelho MFB; Maia SSS; Azevedo RAB. Plantas medicinais: um estudo et-
nobotânico nos quintais do Sítio Cruz . R. bras. Bioci. 2012; 10(1): 48-59.

31. Coelho FBR, Dal Belo CA, Lolis SF, Santos MG. et al. Levantamento etnofarmacológico 
realizado na comunidade Mumbuca localizada no Jalapão – TO. Rev Eletrônica de Farmá-
cia. 2007; 2(2):52-5.

32. Lorenzi H, Matos FJA. Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas. Nova Odessa: 
Plantarum, 2002. 572p.



51

Ano 4, n° 3, p. 51-59, jun/set.2015 

ENVOLVIMENTO DA ARTICULAÇÃO 

TEMPOROMANDIBULAR EM PACIENTES 

COM ARTRITE REUMATÓIDE*
Sandra Cristina Andrade • Doutorado em Ciências da Saúde. Professora adjunta da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte. E-mail: sandra.andrade.fisio@gmail.com

Paula Graciele Galvão • Universidade Potiguar E-mail: gracielegalvao@hotmail.com

Amanda Spínola Barreto • Fisioterapeuta. Universidade Potiguar E-mail: amandinhabarreto@hotmail.
com

João Paulo Rodriguez • Acadêmico de Fisioterapia. Universidade Potiguar E-mail: jp_tjs@hotmail.com

Ítalo Matheus Targino • Extensão universitária em Pintura Corporal e Simulação Clínica. Universidade 
Potiguar E-mail: italo_imtm@hotmail.com

Alane Silva Ferreira • Fisioterapeuta. Universidade Potiguar. E-mail: ferreiraalane@hotmail.com

Envio em: Março de 2015
Aceite em: Junho de 2015

RESUMO: Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar o envolvimento da articulação temporomandibular 
(ATM) em pacientes com artrite reumatóide. Métodos Os pacientes foram avaliados através dos dados 
demográficos, clínicos e exame físico da ATM. Os aspectos clínicos avaliados foram: tempo de doença, 
presença e intensidade de dor na ATM, medida pela Escala Visual Analógica (EVA). No exame físico da ATM 
foi avaliada a abertura máxima de boca (paquímetro) e a presença de ruídos (crepitação/estalo). Foram 
ainda investigados os hábitos parafuncionais e os sinais e sintomas geralmente associados a disfunções 
temporomandibulares (DTM) como tontura, cefaléia e zumbido. Resultados: Foram avaliadas 22 ATMs (11 
pacientes), sendo verificada média (± DP) do tempo de doença de 8,2 (± 6,3) anos. Dentre os pacientes 
avaliados 45,4% queixaram-se de dor em pelo menos uma ATM, sendo a média (± DP) da intensidade da 
dor de 5,0 (±1,2). Dos pacientes avaliados 72,8% apresentaram estalos durante abertura ou fechamento da 
boca, 81,9% relataram zumbido e 63,7% possuíam o hábito de morder lábios e/ou bochecha 63,7%. Con-
clusões: Apesar de pouco investigada na AR, foi verificado que a ATM encontra-se bastante acometida nos 
pacientes avaliados, sendo necessário mais estudos para se investigar questões relacionadas a sua função.

Palavras chave: Artrite reumatoide. Articulação temporomandibular. Transtornos da articulação temporo-
mandibular.

EVALUATION OF JOINT TEMPOROMANDIBULAR INVOLVEMENT 

IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS

ABSTRACT: Objective: Objective of study was evaluate of involvement of TMJ with RA. Methods: Patients 
were evaluated using demographic and clinical data. Evaluated clinical aspects were duration of disease, 
presence and intensity of pain in TMJ (Visual Analog Scale – VAS). For physical examination of TMJ was 
evaluated maximum mouth opening, presence of noise (crackle/pop). It was also investigated parafunc-
tional habits and signs and symptoms usually associated with temporomandibular joint disorders (TMD) 
as dizziness, headache and tinnitus. Results: It were evaluated 11 patients (22 TMJ) and it was observed 
average (± SD) duration of disease of 8.2 (± 6.3) years, 45.4% of patients had pain in TMJ, with a mean (± 
SD) of the intensity of pain 5 (± 1.2). 72.8% of patients presented for crack opening or closing the mouth, 
81.9% reported tinnitus and 63.7% of patients had habit of biting lips and/or cheek 63.7%. Conclusions: 
Although few investigated in RA, it was discovered that TMJ is very involved in this disease and more stu-
dies are needed to investigate issues related to their involvement.

Keywords: Rheumatoid arthritis. Temporomandibular joint. Temporomandibular joint disorders.
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1. INTRODUÇÃO
A Artrite Reumatóide (AR) é uma doença autoimune inflamatória sistêmica caracterizada 
pelo comprometimento da membrana sinovial das articulações periféricas. A prevalência 
da AR é estimada em 0,5%–1% da população, com predomínio em mulheres e maior 
incidência na faixa etária de 30–50 anos.1,2 A característica principal desta doença é o aco-
metimento simétrico das pequenas e das grandes articulações, com maior frequência de 
envolvimento das mãos e dos pés.3

A articulação temporomandibular (ATM) é raramente afetada inicialmente, entretanto com 
a evolução do processo patológico o paciente pode apresentar envolvimento desta articu-
lação.4-6 Estudos prévios relatam que queixas da ATM podem está presentes em cerca de 
50% dos pacientes de AR. A probabilidade dos pacientes com artrite reumatóide apresentar 
envolvimento na ATM tem correlação com à severidade e à duração da doença sistêmica. 6-9

A Disfunção Temporomandibular (DTM) consiste de um conjunto de sinais e sintomas que 
envolvem os músculos mastigatórios, as ATM e estruturas associadas. Ela pode ser ca-
racterizada por dores musculares e articulares, limitação e desvio na trajetória mandibular, 
ruídos articulares durante a abertura e fechamento da boca, dores de cabeça, na nuca e 
pescoço, dores de ouvido, dentre outros.10

O envolvimento da ATM na AR pode sofrer considerável variação, desde pequenas ero-
sões na cortical à severas destruições ósseas no côndilo, cavidade glenóide e eminência 
articular, causando mudanças na sua fisiologia, como diminuição da mobilidade articular 
e anquilose.11-13

Apesar das DTMs não serem incomuns em pacientes com AR, a extensão de envolvimento 
e sua relevância clínica ainda não foi bem caracterizada na literatura. Diante do exposto, o 
presente estudo tem como objetivo avaliar o envolvimento da articulação temporomandi-
bular em pacientes com artrite reumatóide.

2. MÉTODOS
Foi realizado um estudo descritivo com corte transversal em pacientes com diagnóstico 
clínico de artrite reumatóide de acordo com os critérios do American College of Rheumato-
logy (ACR),14 encaminhados por reumatologistas de maio à agosto de 2012 para o Centro 
Integrado de Saúde da Universidade Potiguar/UnP (Laureate International Universities).

A amostra foi composta por 11 pacientes (22 ATMs) adultos, de ambos os sexos, sem 
distinção da classe social e cor da pele. Foram excluídos: pacientes com déficit cognitivo 
que impedisse a realização dos procedimentos avaliativos e pacientes que tivessem sofrido 
acidente e/ou intervenção cirúrgica na face durante os últimos seis meses.

Todos os pacientes foram informados sobre os propósitos do estudo e assinaram o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A coleta de dados foi realizada no consultó-
rio do Centro Integrado de Saúde da UnP. Todas as avaliações foram realizadas de forma 
individual, com duração média de 40 minutos.
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Os pacientes responderam uma ficha de avaliação, contendo dados demográficos (idade, 
sexo, estado civil) e clínicos (tempo de doença, presença e intensidade da dor nas ATMs 
e demais articulações, relato de sintomas geralmente associados à DTM como: tontura, 
zumbido, e cefaléia, bem como hábitos parafuncionais como: roer unha, apertar ou roer os 
dentes, mascar chicletes, morder os lábios ou bochechas e morder objetos. A intensidade 
da dor foi medida pela Escala Visual Analógica (EVA), sentida no dia da avaliação, variando 
de zero a dez, sendo zero a ausência de dor e dez dor insuportável. No exame físico da ATM 
foi avaliado: abertura máxima de boca foi mensurada com paquímetro, presença ou não 
de ruídos articulares (estalos ou estalidos e crepitação) durante abertura e fechamento da 
boca, avaliado através da ausculta com estetoscópio, posicionado na região da ATM.

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Potiguar 
(UnP), sob protocolo 040/2009. Foi realizada estatística descritiva dos dados, sendo as 
variáveis quantitativas paramétricas descritas em média (±DP) e as variáveis categóricas 
em frequência absoluta e relativa. Os dados foram analisados utilizando-se o software es-
tatístico SPSS (versão 17.0).

3. RESULTADOS
A média (±DP) de idade dos 11 pacientes avaliados foi de 50,1 (±5,5) anos, destes 90,9% 
eram do sexo feminino e casados. Estes dados são melhores visualizados na tabela 1.

Na tabela 2 são visualizados os dados clínicos, exame físico e hábitos parafuncionais dos 
pacientes. A média (±DP) do tempo de doença dos pacientes foi de 8,2 (± 6,3) anos, sendo 
observada grande variação entre o tempo máximo (23 anos) e mínimo (3 anos). No entan-
to, quase a metade (45,4%) dos pacientes tinha menos de 5 anos de doença. Na avaliação 
do quadro álgico nas demais articulações, todos os pacientes se queixavam de dor em 
outras articulações, sendo a média (± DP) de intensidade da dor de 7,3 (± 2,6).

Em relação aos achados clínicos característicos de disfunção da ATM foi verificado quadro 
doloroso à palpação da ATM em 45,4% dos pacientes, sendo a média (±DP) da intensidade 
da dor nesta articulação de 5,0 (± 1,2). A dor foi referida também durante as atividades 
funcionais do dia a dia, principalmente no abrir e fechar a boca forçadamente 54,6%. Em 
relação à ADM máxima de abertura de boca foi observada média de 4,2 (±0,6) centímetros.

Foi verificado na ausculta da ATM que o estalo foi o ruído que apresentou maior prevalência 
entre os pacientes estando presente em 72,8% dos casos. Nos sinais e sintomas associados 
foi verificado que o zumbido teve o maior percentual (81,9%). Quanto aos hábitos parafuncio-
nais, foi observado entre os pacientes avaliados que morder lábios e/ou bochechas é o hábito 
mais realizado, dentre os avaliados neste estudo, sendo realizado por 63,7% dos pacientes.

4. DISCUSSÃO
O presente estudo verificou que nesta amostra estudada de pacientes com artrite reumatói-
de foi frequente envolvimento da articulação temporomandibular, tendo estes apresentado 
pelo menos um sinal ou sintoma característico de acometimento da ATM.
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Neste estudo a exemplo de tantos outros publicados, foi verificado que as mulheres, tan-
to na artrite reumatoide quanto na disfunção temporomandibular são preferencialmente 
acometidas. Estudos verificaram níveis elevados de estrógenos em pacientes com DTM e 
sugerem a influencia de hormônio sexual na predisposição à disfunção da ATM. 1,2,15,16

A dor, no entanto, como principal sintoma da AR, foi observada em menos da metade dos 
pacientes. Acreditamos que o tempo de evolução da doença possa ter influenciado neste 
resultado, haja vista, que quase a metade dos pacientes estudados tinha menos de 5 anos 
de doença. Estudos prévios sugerem que a probabilidade de pacientes de AR ter acome-
timento da ATM está diretamente relacionada com à severidade e duração da doença. 17-19

Nossos resultados são reforçados por um estudo maior realizado por Lin et al.,8 os quais 
verificaram que 22% de sua amostra não experimentaram qualquer sinal ou sintoma de 
DTM, até 5 anos depois de diagnosticado AR. Neste estudo foi verificado que pacientes 
que tinha envolvimento severo da ATM tinham em média 7,9 anos de doença. Os autores 
relataram, porém, que 18,5% dos pacientes avaliados relatavam sintomas de DTM antes 
mesmo dos sintomas generalizados da doença.

Nós reconhecemos que embora todos os nossos pacientes tenham apresentado algum si-
nal ou sintoma sugestivo de DTM, nós não podemos afirmar que eles sejam consequência 
da AR, pelo fato de que grande parte da população geral pode apresentar sinais compatí-
veis com DTM. 20,21

Com relação à intensidade da dor, verificamos neste estudo que os pacientes referem me-
nor intensidade de dor na ATM, quando comparada com as demais articulações. Este re-
sultado pode ser em parte explicado pela diferença estrutural da ATM em relação às outras 
articulações. Ela apresenta tecido retrodiscal especial que é rico em vasos sanguíneos os 
quais podem agir como um sistema altamente eficiente de drenagem para exudatos, po-
dendo ser aliviado o edema e consequentemente a dor. 22,23

Consistente com estudos prévios foi observado no nosso estudo que a abertura de boca 
dos pacientes não se encontrava restrita. Autores relatam em seus estudos que em parte 
dos pacientes com severa destruição da ATM, visualizada por imagem, a abertura de boca 
era de aproximadamente 4 cm. 8,22,-24 Discute-se na literatura que este fato possa ser devido 
à presença de uma estrutura de disco articular especializado que divide a ATM em 2 cavi-
dades distintas uma superior e uma inferior. 25 No entanto, em estudo recente foram ana-
lisados 6 casos de pacientes com AR, onde foram descritas as alterações estruturais dos 
componentes ósseos das 12 ATMs. Foi verificado alterações estruturais ósseas na maioria 
dos pacientes e alterações da mecânica do movimento mandibular em todos eles, sendo 
a hipomobilidade a mais freqüente.22 ressaltamos ainda, que em alguns casos, no estágio 
avançado da doença, a destruição pode progredir para anquilose da ATM.13

A prevalência de ruídos na ATM é um achado frequente mesmo em indivíduos sem diag-
nóstico de DTM. Segundo Cozzolino et al.26 o estalo não deve ser considerado sinal pa-
tognomônico de deslocamento discal, pois não é suficiente para diagnosticá-lo. Em seu 
estudo foi verificado que pacientes que mostram disco em posição normal, sem desloca-
mento, podem apresentar estalos. No nosso estudo o estalo foi o sinal de DTM de maior 
prevalência, estando presente em 72,8% dos pacientes. Esses dados são similares a outros 
estudos realizados em pacientes com AR.14,27,28 No entanto, é observado prevalência menor 
em avaliação de pacientes com DTM sem AR. 21 Acreditamos que os estalos nas ATM de 
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pacientes com AR não se dê apenas pelo deslocamento do disco, como também pela des-
truição de diferentes estruturas articulares.24,26

Em relação à investigação dos sintomas associados à DTM, foi observado que cefaleia 
e zumbidos foram os de maior prevalência, sendo relato por 63,7% e 81,9% dos pa-
cientes respectivamente. Resultados expressivos de queixas de cefaléia e zumbido são 
frequentemente relatados na literatura como característico de DTM. Em estudo realizado 
para verificar as principais alterações otológicas nas desordens temporomandibulares, foi 
observado que a cefaléia foi o sintoma mais relatado pelos indivíduos, onde 34.39% dos 
indivíduos queixavam sentiam dor de cabeça freqüente e 33.48%, às vezes. O zumbido 
foi relatado por apenas 17,5% dos pacientes. entretanto neste estudo os participantes não 
tinham diagnóstico de AR. 29

Acreditamos que a alta prevalência desses sintomas na nossa amostra possa ter relação 
com a terapêutica medicamentosa utilizada no tratamento da AR. Este panorama de sinto-
mas otorrinolaringológicos demonstra ser recomendando para efetivo tratamento da DTM 
em pacientes com AR o encaminhamento do paciente para outros profissionais.

Existem relatos na literatura sobre a correlação entre os hábitos parafuncionais e DTM. Os 
hábitos parafuncionais: apertar e/ou ranger os dentes durante o dia e/ou à noite, mascar 
chicletes, morder bochecha, lábios e língua, pressionar a língua contra os dentes, morder 
unhas/cutícula, roer objetos como lápis/canetas, colocar a mão embaixo do queixo entre 
outros, estão entre os principais fatores etiológicos para as DTM, pois promovem um au-
mento da atividade muscular acima da necessária (hiperatividade muscular). 30,31

Coerente com estudos prévios neste estudo foi verificado alta incidência dos hábitos pa-
rafuncionais na amostra estudada. Entretanto, na artrite reumatóide esses hábitos podem 
apenas agravar os sintomas, pois o envolvimento da ATM nesta doença se dá pelo proces-
so inflamatório articular aditivo e simétrico característico da doença.

Em resumo, foi verificada neste estudo alta prevalência de envolvimento da ATM em pacien-
tes com AR e que os principais sinais e sintomas sugestivos de DTM encontrado nesta amos-
tra em ordem decrescente foram zumbido, estalos, cefaléia e dor. Ressaltamos ainda, que os 
pacientes desta amostra apresentam diversos hábitos para funcionais, o que pode antecipar 
e/ou agravar os sinais e sintomas de DTM em pacientes com AR. Porém, estudos adicionais 
com grupo controle e com número maior de pacientes é altamente recomendável.

Recomendamos o monitoramento contínuo da ATM em pacientes com AR, pois o diagnós-
tico precoce de DTM é de fundamental importância para planejamento do correto tratamen-
to, o que pode prevenir o prejuízo funcional da articulação temporomandibular.
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Tabela 1 – Distribuição dos dados demográficos dos pacientes com artrite reumatóide

Variáveis Valores

Idade, média (±DP), anos 50,1(±5,5)

Sexo, n (%)

Feminino 10 (90,9%)

Masculino 1 (9,1%)

Estado civil, n (%)

Casado 10 ( 90,9%)

Divorciado 1 (9,1%)

Tabela 2 – Distribuição dos achados clínicos, exame físico e hábitos 
parafuncionais dos pacientes com artrite reumatóide avaliados

Variáveis Valores

Tempo de doença, média (±DP) 8,18 (±6,2)

Presença de dor na ATM, n (%) 5 (45,4%)

Intensidade da dor na ATM, média (±DP) 5 (±1,2)

Abertura máxima da boca, média (±DP) 4,2 (± 0,6)

Auscuta, n (%)

Estalo 8 (72,8%)

Creptação 2 (18,1%)

Sinais e sintomas associados, n (%)

Tontura 4 (36,3%)

Zumbido 9 (81,9%)

Cefaléia 7 (63,7%)

Hábitos parafuncionais, n (%)

Roer unhas 3 (27,2%)

Apertar os dentes 3 (27,2%)

Mascar chicletes 1 (9,1%)

Morder lábios e/ou bochechas 7 (63,7%)

Ranger os dentes 3 (27,2%)

Morder objetos 3 (27,2%)

Dor ou desconforto durante as atividades do dia-dia, n (%)

Abrir/Fechar a boca forçadamente 6(54,6%)

Durante a alimentação 5(45,4%)

Ao falar 1(9,1%)

Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Potiguar (UnP), sob 
protocolo 040/2009.
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RESUMO: Uma alimentação adequada, assegura o desenvolvimento fisiológico, manutenção da saúde e 
do bem estar do indivíduo. Contudo, na fase pré-escolar a alimentação desempenha papel decisivo, em 
especial pela formação dos hábitos alimentares, uma vez que a correta formação desses hábitos na infância 
favorece a saúde, prevenindo uma série de doenças crônicodegenerativas na idade adulta. Inserido nesse 
contexto é notório o papel da escola enquanto promotora de uma alimentação saudável. Por isso, o objetivo 
deste trabalho foi de avaliar qualitativa e quantitativamente os cardápios dos alunos pré-escolares de Assú/
RN comparando os números encontrados com os valores preconizados pelo Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar (PNAE). Mediante a prévia autorização das escolas que participaram desta pesquisa, foram 
analisados bioquimicamente os cardápios. Ao fim da analise percebeu-se que são necessárias mudanças 
nos cardápios, já que foram encontradas quantidades altas de energia e carboidratos. São necessários 
também ajustes nos valores de alguns micronutrientes.

Palavras-chave: Pré-escolares. Alimentação. Análise Nutricional.

ANALYSIS OF PRE-MENUS SCHOOLS MUNICIPAL SCHOOL 

ABSTRACT: Adequate food, at any age, ensures the growth and physiological development, maintenance 
of health and well being of the individual. However, in preschool diet plays a decisive role, especially for 
the formation of eating habits, since the correct formation of these habits in childhood promotes health 
allowing the growth and normal development and preventing a number of chronic degenerative diseases in 
old adult. Inserted in this context is known the role of the school as a promoter of healthy eating. Therefore, 
the aim of this study was to evaluate qualitative and quantitative menus of preschool students in the city 
of Assu / RN and compare the numbers found with the values recommended by the PNAE. Upon the prior 
approval of the schools that participated in this research, biochemically were obtained and analyzed the 
menus served. After the analysis it was noticed that changes are needed in the diet of these students as they 
find high amounts of energy and carbohydrates. Are also necessary adjustments in the amounts of some 
micronutrients that are below the recommended numbers.

Keywords: Preschoolers. Feed. Nutritional analysis.
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1. INTRODUÇÃO
A infância é um período em que ocorrem várias alterações fisiológicas, influenciadas por 
fatores genéticos, ambientais e nutricionais. Trata-se de uma fase, cujo crescimento é con-
tínuo, resultando na divisão celular e aumento das células, com consequente aumento das 
estruturas e massa corporal¹.

Quando se trata de crianças, o valor de uma dieta equilibrada torna-se muito maior, porque 
elas se encontram em fase de crescimento, desenvolvimento e formação da personalidade 
e de seus hábitos de vida².

O período pré-escolar engloba a idade de 2 a 6 anos, sendo esse um período crítico na vida 
da criança, onde se torna necessário e importante a sedimentação de hábitos, uma vez que 
essa é uma fase de transição: a criança sai de uma fase de total dependência (lactentes) 
para entrar em uma fase de maior independência³.

Os hábitos alimentares, adquiridos em casa sofrem modificações nos primeiros anos esco-
lares, sob influência dos novos esquemas alimentares e convivência com outras crianças4. 
Com o ingresso da criança na escola o processo de educação nutricional passa a sofrer 
ainda mais a influência do meio: a criança passa a fazer refeições fora de casa, o alimento 
passa a ter uma representação social importante (amigos) e a escola torna-se a principal 
fonte de conhecimento sobre alimentação5. Estudos mostram que a correta formação dos 
hábitos alimentares na infância favorece a saúde permitindo o crescimento e o desenvolvi-
mento normal e prevenindo uma série de doenças crônicodegenerativas na idade adulta6.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que é gerenciado pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE), visa à transferência, em caráter suplementar, de recur-
sos financeiros aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios destinados a suprir, parcial-
mente, as necessidades nutricionais dos alunos, sendo considerado um dos maiores progra-
mas na área de alimentação escolar no mundo sendo o único com atendimento universalizado7.

Assim o objetivo foi avaliar os cardápios oferecidos aos pré-escolares das escolas munici-
pais do Vale do Assú, no que se refere às recomendações preconizadas pelo PNAE.

2. METODOS
Trata-se de uma pesquisa de campo, do tipo exploratória, transversal e com caráter quantitativo.

O estudo foi realizado com 31 escolas de ensino pré-escolar do município de Assú/RN, 
sendo iniciado após autorização dos dirigentes responsáveis pelas instituições e da sub-
missão e autorização do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Potiguar, 
sendo 802.227 o número de aprovação desta pesquisa.

Para a coleta de dados, inicialmente, foram realizadas visitas as escolas, assim obter os 
cardápios, e respectivos per capitas, oferecidos aos pré-escolares.

Após a obtenção dos cardápios e seus respectivos per capitas, os mesmos foram analisados, 
quimicamente e de forma estimada, em relação ao seu valor nutricional (valor energético; 
macronutrientes – carboidrato, proteína, lipídeos totais, fibras totais; e micronutrientes – vi-
tamina A, vitamina C, ferro, cálcio, magnésio e zinco) por meio do uso de tabelas de com-
posição química de alimentos (TACO8 e Sonia TP9) e dos per capitas fornecidos pela escola.
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Para realização da análise química dos cardápios foi utilizada a seguinte ordem de utiliza-
ção das tabelas de composição química acima mencionadas: 1) TACO e 2) PHILLIPI, sendo 
os resultados computados em uma planilha através do programa Microsoft Excel 2007®. 
Tais resultados em seguida foram comparados com as recomendações do PNAE, de acor-
do com a faixa etária e número de refeições oferecidas as crianças.

Uma vez que foram obtidos 02 tipos de cardápio, um referente a um lanche e outro similar 
a uma grande refeição (almoço ou jantar), sendo aquele entregue de forma semanal e este 
de forma mensal, foi necessário ser realizada a média de consumo diário de tais cardápios.

Importante salientar que nas creches municipais de Assú/RN são atendidas crianças de 2 a 
4 anos e fornecidas 02 refeições. Já nas escolas denominadas “pré-escolas”, eram forneci-
das apenas uma refeição e a faixa etária das crianças era de 4 a 6 anos de idade. Entretanto, 
algumas das escolas faziam atendimento a ambas faixas etárias, portanto forneciam os 
dois tipos de cardápio.

Assim, para realizar a análise comparativa dos cardápios fornecidos pelas escolas, fez-se 
necessário realizar a média dos valores de referência das recomendações do PNAE para 
energia, macro e micronutrientes de acordo com a faixa etária atendida pelas escolas. Os 
quadros 1 e 2 abaixo mostram os cardápios recolhidos e analisados.

Quadro 1 – Lanche fornecido aos estudantes que realizam 2 refeições

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Mingau de morango 
Biscoito doce

Suco de frutas 
Leite c/ achocolatado 

Biscoito salgado

Suco de frutas 
Bebida láctea 

Fonte: Fornecido pela Secretaria de Educação da Prefeitura de Assú

Quadro 2 – Lanche fornecido aos estudantes que realizam 1 e também aos que realizam 2 refeições.

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Se
m

an
a 

1 Arroz refogado 
e frango cozido 
c/ legumes + 
suco de frutas 

Isca de carne 
acebolada c/ macarrão 
+ suco de frutas + 
salada de frutas 

Sopa de feijão 
c/ charque + 
salada de frutas 

Cuscuz c/ carne 
moída e soja + 
suco de frutas 

Suco de frutas 
e cachorro 
quente + salada 
de frutas 

Se
m

an
a 

2 Purê de batata 
e salpicão de 
frango + suco 
de frutas + 
salada de frutas 

Carne de sol c/ 
macaxeira e arroz + 
suco de frutas 

Cuscuz c/ 
queijo coalho + 
suco de frutas 
+ salada de 
frutas 

Arroz refogado 
e frango cozido 
c/ legumes + 
suco de frutas 

Bebida láctea 
e biscoito 
salgado + 
salada de frutas 

Se
m

an
a 

3 Isca de frango 
acebolada c/ 
macarrão + 
suco de frutas + 
salada de frutas 

Macarronada c/ carne 
moída e soja + suco 
de frutas + salada de 
frutas 

Cuscuz c/ carne 
moída e soja + 
suco de frutas 

Carne de sol 
c/ macaxeira e 
arroz + suco de 
frutas 

Suco de frutas 
+ bolo de mel + 
salada de frutas 

Se
m

an
a 

4 

Sopa de feijão 
c/ charque + 
salada de frutas

Purê de batata e 
salpicão de frango + 
suco de frutas + salada 
de frutas 

Arroz refogado 
e frango cozido 
c/ legumes + 
suco de frutas

Cuscuz c/ queijo 
coalho + suco 
de frutas + 
salada de frutas 

Vitamina 
de mamão 
e banana + 
biscoito doce 

Fonte: Fornecido pela Secretaria de Educação da Prefeitura de Assú
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3. RESULTADOS
Nesta pesquisa foram visitadas e convidadas a participarem do estudo todas as escolas 
municipais que atendem pré-escolares e escolares em Assú/RN, totalizando 32 institui-
ções, porém foram utilizados os dados de 31 escolas, uma vez que uma delas não se 
enquadrava dentro dos critérios de inclusão (atender pré-escolares e escolares e/ou não 
aceitaram participar da pesquisa).

A avaliação da média do consumo diário mensal energético e de macronutrientes dos car-
dápios oferecidos aos pré-escolares que realizam apenas uma refeição revelou que são 
fornecidos os valores apresentados na figura 1 abaixo.

Tais resultados revelam que o cardápio oferecido aos pré-escolares que recebem uma re-
feição apresenta uma adequação de 145% no que se refere ao seu valor energético. Além 
disso, também mostra um alto consumo de CHO (126%), proteína (250%) e lipídio (127%) 
e aquém quando se observa a fibra alimentar (61%).

Figura 1: Análise comparativa dos macronutrientes ofertados aos pré-escolares que realizam 01 refeição 
com a recomendação do PNAE.

Energia (kcal)

340,2

235

48,2 38,2
18,5

7,4 7,6 6 2,8 4,4

CHO (g) PTN (g) LIP(g) Fib Totais (g)

Escola PNAE

Fonte: Autoria própria. Legenda: CHO – carboidratos; PTN – proteína; LIP – lipídeos Fib Totais – fibras totais

Analisando esse resultado, percebe-se uma maior discrepância no que se refere ao consu-
mo de proteínas, já que estas totalizam mais que o dobro do valor preconizado pelo PNAE.

No que se refere à avaliação dos micronutrientes, vê-se na figura 2 as proporções nas quais 
esses nutrientes estão presentes nas porções oferecidas aos alunos.

Com relação à adequação desses nutrientes aos valores estabelecidos pelo PNAE têm-
-se: Vit A 151%; Vit C 2320%; Ca 49%; Fe 71%; Mg 204% e Zn 213%. A análise mostrou 
diferenças relevantes nas comparações dos valores de vitamina A e C, estando estas bem 
acima dos valores recomendados, mostrou também que o valor de cálcio se encontra 
abaixo do esperado.
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Figura 2: Análise comparativa dos micronutrientes ofertados aos pré-escolares que realizam 01 refeição 
com a recomendação do PNAE.

Vit. A(ug) Vit. C(mg) Ca(mg) Mg(mg)Fe(mg) Zn(mg)

105,2

70

92,8

4

64,7

130

1,7 0,81,2 1,7

37,1
31

Escola PNAE

Fonte: Autoria própria. Legenda: Vit. A – Vitamina A; Vit.C – Vitamina 
C; Ca – Cálcio; Fe – Ferro; Mg – Magnésio; Zn – Zinco.

Na figura 3 abaixo são apresentados os valores médios de consumo de macronutrientes 
para aqueles alunos que realizam duas refeições durante a permanência na escola. Portan-
to, esses resultados implicam em uma porcentagem de adequação com relação aos núme-
ros do PNAE de Energia 146%; CHO 157%; PTN 206%; LIP 124% e 80% de fibra. Para esta 
análise vale ressaltar os números de energia, proteínas e carboidratos.

Figura 3: Análise comparativa dos macronutrientes ofertados aos pré-escolares que realizam 02 refeições 
com a recomendação do PNAE.

Energia (kcal)

680

350

80
57 23 11 11 8,8 3,5 4,4

CHO (g) PTN (g) LIP(g) Fib Totais (g)

Escola PNAE

Fonte: Autoria própria. Legenda: CHO – carboidratos; PTN – 
proteína; LIP – lipídeos Fib Totais – fibras totais.

A figura 4 abaixo apresenta os valores encontrados para os micronutrienetes fornecidos 
pela dieta daqueles alunos que realizam duas refeições em seu período de permanência na 
escola. A porcentagem de adequação desses valores quanto aos números estabelecidos 
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pelo PNAE obtive os seguintes dados, 251% de Vit A; 1777% de Vit C; %94 de Ca; 185% 
de Fe; 253% de Mg e 250% de Zn. Sendo os dados mais importantes encontrados aqueles 
que dizem respeito à: vitamina A, vitamina C e Magnésio.

Figura 4: Análise comparativa dos micronutrientes ofertados aos 
pré-escolares que realizam 02 refeições com a recomendação do PNAE.

Vit. A(ug) Vit. C(mg) Ca(mg) Mg(mg)Fe(mg) Zn(mg)

264

105 116

6,5

184 195

3 1,25 2,6

53,6
31,5

Escola PNAE

Fonte: Autoria própria. Legenda: Vit. A – Vitamina A; Vit.C – Vitamina 
C; Ca – Cálcio; Fe – Ferro; Mg – Magnésio; Zn – Zinco.

4. DISCUSSÃO
Para o primeiro gráfico apresentado, com relação ao valor energético, este se encontra 
acima do recomendado, esse resultado vai de encontro ao estudo de Jean MOM, Juliana 
CS (2006)10, o qual obteve um valor de energia com 123 Kcal a menos do que rege o PNAE.

Esse quadro torna-se bastante preocupante, pois sabe-se que o desequilíbrio crônico en-
tre a ingestão e o gasto energético levará a obesidade a longo prazo11. Serdula MK et al 
(1993)12 também afirmam que a obesidade infantil preocupa devido ao risco aumentado 
que esses indivíduos têm de tornarem-se adultos obesos. Portanto, a adoção de medidas 
para controlar a quantidade de energia do cardápio é fundamental

Para a figura 5, pode-se fazer relação com trabalho realizado por Luiza CDD et al (2012)13 
onde o valor das vitaminas A e C ofertados no cardápio escolar também eram maior que o 
valor estabelecido pelo PNAE, com relação ao cálcio, os valores encontrados por estes pes-
quisadores foram semelhantes aos apresentados aqui, já que para esses autores o valor des-
te micronutriente também foi menor no cardápio escolar que o valor estabelecido pelo PNAE.

As DRI’s (2006)14 nos apresentam como conceito de Upper Intake Level (UL), o maior 
nível de ingestão continuada de um nutriente que com uma dada probabilidade não co-
loca em risco a saúde da maior parte dos indivíduos. Para as vitaminas A e C existem 
níveis de UL estabelecidos, sendo eles, 600 a 900ug e 400 a 650mg para crianças de 1 a 
8 anos, respectivamente. Percebe-se então que apesar de bastante altos os níveis dessas 
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vitaminas quando comparados ao PNAE, ainda estão dentro dos limites considerados 
saudáveis para o consumo.

A deficiência de cálcio no organismo provoca anormalidades na estrutura óssea, causan-
do osteoporose, osteomalacia e raquitismo15. Isso porque a principal função do cálcio é 
a formação dos ossos e dos dentes. Além disso, ele exerce papel vital no crescimento, 
na contração e no relaxamento muscular e também é um co-fator/ regulador de várias 
reações bioquímicas16.

Para a figura 6, que apresenta os resultados da análise dos cardápios dos alunos que re-
alizam duas refeições, viu-se diferenças acentuadas em relação à quantidade de energia, 
carboidratos e proteína. Em estudo similar a este, Mayara MDCS, Eric LG (2012)17 encon-
traram uma quantidade de energia superior àquela recomendada pelo PNAE. Após análise 
do cardápio, os autores obtiveram um valor de aproximadamente 450 kcal, assemelhando-
-se ao resultado encontrado neste trabalho, para carboidratos, os autores não encontraram 
diferenças relevantes.

Já Natália CS, Maria LAS, Juciane ARP18, encontraram em uma das escolas analisadas em 
seu estudo um valor de carboidratos 48,8 (g), portanto abaixo do preconizado pelo PNAE, 
fato contrário ao apresentado neste trabalho.

A proteína, quando em excesso, propicia efeito hipercalciurético comprometendo a biodis-
ponibilidade de cálcio na dieta19. Fato que pode tornar-se preocupante, já que como viu-se 
nas figuras 2 e 4, o cálcio desta dieta apresenta-se abaixo dos valores recomendados.

Para a figura 4, a exemplo da figura 2, também existem diferenças relevantes no tocante 
aos micronutrientes. Em 3 dos elementos analisados a quantidade oferecida é bem maior 
que aquela estabelecida pelo PNAE. Em estudo semelhante, realizado por Natália CS, Maria 
LAS, Juciane ARP18, com crianças de 7 a 10 anos, permanecentes em período parcial na 
escola, observou-se que a ingesta de vitamina A foi de apenas 18,6ug e de cálcio 101mg, 
estando abaixo do recomendado. Para os valores referentes a vitamina C encontrou-se 
57,9mg e 49mg de magnésio; ambos acima do recomendado, assemelhando-se ao resul-
tado encontrado no presente estudo.

Os cardápios analisados encontraram-se fora dos padrões de recomendação preconizados 
pelo PNAE em alguns quesitos. Portanto, pôde-se concluir, que mudanças são necessárias, 
reduzindo-se a quantidade de energia e carboidratos já que estes se encontram acima dos 
valores recomendados pelo PNAE. É preciso também aumentar a quantidade da oferta de 
fibras totais e cálcio para que estas se adéquem ao valor estabelecido.

Pode-se considerar a idéia de acrescentar novos produtos ao cardápio, buscando minimi-
zar as diferenças que foram apresentadas aqui.

A implementação de medidas de educação nutricional no ambiente escolar também poderá 
ser de grande valor na adoção de hábitos alimentares mais saudáveis, já que é nesta fase 
que ocorre a sedimentação desses hábitos, sendo então o melhor momento para apresen-
tar e habituar as crianças a uma alimentação saudável e de qualidade.
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Resumo: A análise de marcha permite identificar repercussões da amputação na deambulação. Objeti-
vou-se relatar a análise observacional de marcha em vídeo através da Video Observational Gait Analysis 
(VOGA) de uma mulher com amputação. Trata-se de um relato de caso ocorrido em um hospital universi-
tário de João Pessoa-PB. Participante do sexo feminino, 33 anos, com amputação transfemoral (TF) distal 
direita, há 12 anos, devido à trauma por atropelamento, utiliza prótese endoesquelética, encaixe CAT-CAM, 
apoio isquiático, joelho protético livre e pé SACH. Realizou-se: Avaliação fisioterapêutica e VOGA. A VOGA 
apontou: claudicação; inclinação lateral do tronco no apoio médio; diminuição do balanço dos membros 
superiores; impacto terminal; pistonamento protético e volteio do quadril. As falhas identificadas na pro-
tetização expoem o coto a riscos, maior gasto energético e uma marcha ineficiente. Verificou-se que após 
a protetização ainda há desvios de marcha que devem ser contemplados pela atuação da Fisioterapia para 
garantir reabilitação plena.

Palavras chave: Amputação. Marcha. Avaliação em Saúde. VOGA.

OBSERVATIONAL GAIT ANALYSIS VIDEO 

AT AMPUTATION: CASE REPORT

ABSTRACT: The gait analysis allows identifying amputation effects in ambulation. The aim of this study is 
report the video observational gait analysis through Video Observational Gait Analysis (VOGA) in woman 
with amputation. This is a case report occurred in a university hospital in João Pessoa –PB. The partici-
pant was female, 33 years old, right distal transfemural amputation for 12 years, due to trauma from being 
struck, uses endoesquelectical prosthesis, fitting CAT-CAM, ischial support, free prosthetic knee and SACH 
foot. Evaluations: Physiotherapy Assessment and VOGA. The VOGA pointed out: claudication; lateral trunk 
bending; arm swing decrease; terminal impact; piston action; hip vaulting. The failures was identified expos 
the stumps for larger damages, increased energy expenditure and inefficient gait. After using the device 
there are still gaps gait that should be covered by role of Physical Therapy to ensure full rehabilitation.

Key words: Amputation. Gait. Health Evaluation. VOGA.
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1. INTRODUÇÃO
A amputação corresponde a retirada total ou parcial de um membro, sendo grande maioria 
em membro inferior1, 2. As causas relacionam-se a traumas, neoplasias, deficiências congê-
nitas e complicações vasculares. O contexto da amputação, de um modo geral, constitui-se 
um processo traumático para o indivíduo que busca reencontrar-se psico-logicamente e 
socialmente 3.

Apesar das amputações estarem associadas, na maioria das vezes, a resultados negativos 
como acidentes ou enfermidades, boa técnica cirúrgica e reabilitação podem minimizar os 
esses efeitos 4. A deambulação é primordial para a independência funcional, e costuma ser 
afetada por lesões (5) e patologias que atingem o sistema musculoesquelético, o controle 
neural do movimento ou os sistemas metabólicos de produção de energia 6. Distúrbios 
dos parâmetros espaço-temporais, cinemáticos e metabólicos da marcha de amputados 
têm sido relatados na literatura 6. Estas alterações prejudicam a capacidade laborativa e 
socialização refletindo na qualidade de vida 7.

Fatores como idade, etiologia, nível da amputação, início da reabilitação, complicações 
clínicas e nível socioeconômico interferem na reabilitação dos amputados 8. A protetização 
visa o retorno ao convívio social e profissional 9. Falhas da protetização culminam no aban-
dono da prótese 10. Logo, existe a necessidade de adaptação ao dispositivo mecânico para 
se tornar independente novamente 5.

A análise de marcha contribui nas avaliações desses indivíduos 11, é usada na determinação 
de anormalidades, identificação de causas e reavaliação da eficácia do tratamento. Embora 
sistemas instrumentados de análise sejam frequentemente usados em pesquisa, na prática 
diária, terapeutas utilizam a observação da marcha que é mais acessível em relação a tais 
sistemas de análise 12.

Neste contexto, a Observational Gait Analysis (OGA), ou seja, análise observacional de 
marcha associada a escalas padronizadas é um meio acessível 13. A filmagem é um adjunto 
da OGA. Análise observacional da marcha em vídeo, do inglês Videotaped Observational 
Gait Analysis (VOGA) aumenta a precisão da avaliação, auxiliando julgamentos clínicos, 
verificação de ajustes protéticos, ou necessidade de dispositivo de apoio 11.

O presente estudo objetiva relatar a abordagem da VOGA na análise de marcha de um su-
jeito sexo feminino com amputação transfemoral distal em membro inferior direito (MID) 
que faz uso de prótese endoesquelética concedida pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

2. MÉTODO
Trata-se de um relato de caso desenvolvido em 2012 em um ambulatório de Fisioterapia 
em hospital universitário de João Pessoa–PB. Este trabalho foi realizado mediante proto-
colo aprovado o Comitê de Ética do Hospital Universitário Lauro Wanderley n° 384/10. A 
participante era do sexo feminino, 33 anos, com amputação transfemoral (TF) distal de 
membro inferior direito (MID) há 6 anos, devido à trauma por atropelamento, utiliza próte-
se endoesquelética, encaixe CAT-CAM, joelho protético livre e pé SACH desde sua conces-
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são pelo SUS, há 6 anos. Não apresenta problemas no coto como dor, edema ou limitação 
de movimento. Utilizou cadeira de rodas antes da protetização, durante 2 anos.

A participante possui dismetria de membros inferiores e compensações decorrentes da 
amputação TF distal em MID e da injúria ortopédica adquirida no tornozelo esquerdo que 
se apresenta rígido em flexão plantar devido ao trauma. Utiliza calçado ortopédico de cor-
reção para a dismetria, não possui contato total do coto com a prótese que já mostra sinais 
aparentes de desgaste. E utiliza como auxiliar de marcha, uma muleta canadense.

Realizou-se: 1) Avaliação Fisioterapêutica identificação; anamnese, exame físico geral do 
paciente e do coto. 2) Coleta de marcha: análise observacional com abordagem qualitativa. 
Este é um procedimento de execução simples e de baixo custo quando comparada aos 
métodos computadorizados 14, 15.

A participante caminhou em velocidade habitual em uma distância de 9 metros, dos quais 
foi desprezado 1 metro inicial e final correspondentes a aceleração e desaceleração da mar-
cha. Ela deveria partir do ponto inicial (PI), caminhar até o ponto final (PF) e retornar ao PI, 
totalizando 18 metros percorridos a cada coleta. Foram realizadas 3 coletas com intervalos 
de 1 minuto entre cada uma delas.

O percurso completo totalizou 54 metros dos quais 42 metros eram analisáveis. Uma câ-
mera Sony Cyber-shot 14.1 megapixels fixada em um tripé do modelo Vanguart 132, foi 
posicionada lateralmente a passarela de 9 metros. O tripé foi disposto a 6,37 metros de 
distância do ponto médio (3,5m) da passarela, com posicionamento definido a partir de 
estudo piloto prévio.

As imagens coletadas foram analisadas partindo da observação das fases da marcha: 1) Apoio 
(60%), definida como o intervalo no qual o pé do membro de referência se acha em contato 
com o solo. 2) Balanço (40%), fase em que o membro não está em contato com o solo.

3. RESULTADOS
O restabelecimento da marcha independente e funcional é um dos principais focos da 
reabilitação em indivíduos amputados de membros inferiores (16). A adaptação à prótese 
é potencializada nas protetizações imediatas, diante disso, a falta de acesso à prótese e 
atendimento fisioterapêutico durante a pré-protetização, faz com que o paciente se debilite, 
assim, a acomodação à cadeira de rodas ou muletas pode tornar o treinamento com a pró-
tese desgastante e desinteressante ao paciente 10.

São de extrema importância os processos de reabilitação fisioterapêutica em amputados, 
sendo divididos em: reabilitação pré e pós-amputação e reabilitação pré e pós-protética 17.

As próteses atuais contribuem para o aperfeiçoamento da marcha do amputado 18. Ao 
iniciar o treino com a prótese, o paciente tem dificuldade e insegurança em descarregar o 
peso nesta, de modo a ter uma marcha claudicante com comprimento de passada, veloci-
dade de passada e fase de balanço menores que o membro não protetizado 16.

Pouco se sabe se os pacientes, após a alta, continuam a usar a prótese; tampouco se têm 
dados acerca do sobre a recuperação da função, deambulação ou dos fatores que podem 
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predizer o uso ou não da prótese 2. A literatura aponta que a reabilitação só é atingida no 
momento em que o paciente é atendido dentro das suas necessidades motoras, apresen-
tando possibilidades de integração econômica e social 1.

É essencial que os profissionais ligados a reabilitação saibam avaliá-los a fim de formular 
um programa de reabilitação adequado para o treinamento da marcha que proporcione 
melhoras efetivas na qualidade de vida 5.

O caminhar depende de interações entre dinâmicas aferentes e o programa motor sendo 
prejudicado pela a amputação devido à perda da função sensório-motora 19, que altera a 
força vertical de reação ao solo, impulsão dos membros e suporte de peso 20. A marcha 
normal é caracterizada por movimento simétrico dos membros inferiores, enquanto que na 
marcha patológica esta simetria pode ser perdida 3. Essa assimetria estrutural exige ajustes 
dos sistemas músculo-esquelético e nervoso 21.

Amputados de membros inferiores não têm muitos mecanismos naturais que atenuam o 
impacto das forças durante a marcha, cita-se por exemplo, o cochim calcânear e os movi-
mentos naturais das articulações dos membros inferiores 18.

Alterações no equilíbrio e nas oscilações corporais foram observados em amputados quan-
do comparados a indivíduos sem amputação3. Adaptações são necessárias e envolvem 
transferência de energia e diminuição do deslocamento do centro de gravidade 22.

Visando o equilíbrio, há um aumento do suporte de peso na perna não afetada e diminuição 
do tempo de apoio simples no membro protetizado 5, sem transferência total de peso para 
a prótese 23. Entretanto, nenhum autor quantificou até o momento o desequilíbrio ou a de-
sigualdade na descarga de peso nos membros inferiores dos amputados 24.

Observou-se por meio da VOGA a inclinação lateral do tronco para o lado direito; volteio 
de quadril, pistonamento, claudicação e diminuição do balanço dos membros superiores 
(MMSS). O balanço dos MMSS deve ser simétrico e com amplitude apropriada à velocida-
de adotada 25. Infere-se que essa assimetria no balanço dos MMSS foi adquirido pelo uso 
da muleta. Por isso, o fisioterapeuta deve abordar o MMSS no treino de marcha, uma vez 
que, esta alteração se liga a dor ou desconforto, desequilíbrio ou insegurança 25.

O comprimento de passo assimétrico observado em nosso estudo pode correlacionar-se à 
perda dos flexores plantares do tornozelo, fundamentais para o suporte do corpo, início do 
balanço e propulsão, conforme aponta a literatura 26, 27.

Assim, mecanismos compensatórios são essenciais para cumprir o papel desta muscula-
tura ausente em amputados 26. Essa adaptação atribuída a redução de aceitação de peso no 
membro se dá devido a assimetria na função das pernas amputada e intacta.

Os estudos realizados por Vicente 24 e seus colaboradores sugerem que amputados de 
membro inferior apresentam maior sobrecarga no membro intacto com maior desequilí-
brio nos indivíduos de mais idade e menor tempo de protetização. Durante a reabilitação, 
se aprende a compensar a deterioração das habilidades sensório-motoras a partir de estra-
tégias de adaptação 19.

Alterações no padrão da marcha ocorrem devido à secção muscular, alterando assim a 
capacidade de movimentar articulações proximais 3. A menor fase de apoio do membro 
protetizado também se dá por desconfiança do usuário frente ao dispositivo, motivando 
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a transferência de peso para a perna contralateral, o mais rapidamente possível 28. Dor ou 
insegurança podem ser a causa dessa aceleração da transferência de peso, provocando, 
assim, passos curtos e rápidos com o membro não amputado.

O membro realiza deslocamentos angulares em função do alinhamento protético. Prótese 
perfeitamente alinhada garante eficiência na marcha 28. Por meio da avaliação, identificou-
-se o desalinhamento. Este problema gera estresse no coto, favorecendo um padrão de 
marcha irregular e potencial dano para as articulações que suportam peso 29.

Na prática atual, o alinhamento da prótese é alcançado através da perícia e experiência do 
protesista somado a observações do paciente 30. Diante disso, o trabalho conjunto entre 
fisioterapeutas e protesistas é importante para alcançar funcionalidade.

O contato total com o encaixe protege a pele e permite uma boa sustentação de peso 28. 
Sua ausência gera pressão desigual no coto e favorece ferimentos e necrose. Esses as-
pectos que podem provocar novos procedimentos cirúrgicos e até o aumento do nível de 
amputações. Durante o balanço, o pistonamento agride o coto pelo atrito com as paredes 
do encaixe, dificultando a deambulação. Esse problema foi percebido no momento em que 
a prótese é suspensa após a retirada de peso corporal.

Não houve flexão do joelho protético no contato inicial, resposta a carga e apoio médio e 
terminal. A flexão de joelho é evitada nos 30 a 40% iniciais do ciclo em que o membro pro-
tético se encontra em apoio 25. Esse instabilidade criada no momento de flexão do joelho, 
indica um padrão de marcha ineficiente 22.

A ativação precoce dos extensores do quadril em cadeia cinética fechada aumenta o tempo 
de suporte de peso do membro protético que é necessário para controlar perturbações e 
normalização da velocidade, para fins de compensação da falta da função do tornozelo 25, 31.

Esse mecanismo garante propulsão e redução da queda excessiva do centro de massa 
do corpo, com a transição suave do membro 31. Sem esta compensação, o avanço do 
centro de massa do corpo provocaria flexão do joelho que o amputado TF, desprovido 
da musculatura do quadríceps, precisaria de muito mais energia para manter-se estável 
durante a fase de apoio.

Somado a isso, problemas associados a prótese requerem ainda mais equilíbrio do ampu-
tado. A perda do pé gera a necessidade de controle sobre o posicionamento do membro 
amputado em ortostatismo e na fase de apoio, pois ele é um importante informante sobre 
o tipo de solo e desencadeia o reflexo medular de manutenção de equilíbrio 7. A perda do 
membro não resulta somente em perda física, mas na integração entre tronco e membros 
que permitem a harmonia locomotora 3.

A perda da força e à atrofia muscular associada à marcha com a prótese, com complica-
ções secundárias e recorrentes atrasando a sua reabilitação e independência devem ser ob-
servadas com atenção 4. Durante o processo de reabilitação, deve-se prezar, dentre outros 
aspectos, ao longo das fases pós-operatória e pré-protetização, pelo bom alinhamento do 
coto, alongamento e fortalecimento das musculaturas do quadril de ambos os membros.

A prevenção de contratura em flexão de quadril e da fraqueza muscular interfere positiva-
mente na qualidade da marcha com prótese para amputados TF. Maior ênfase durante a 
reabilitação dos grupos musculares proximais, os extensores do quadril e abdutores pode 
resultar em uma maior capacidade de deambulação 32.
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A recuperação da força e da massa muscular é de crucial importância para a reabilitação do 
paciente 4. Em adição, o treino protético deveria focar também no em treino de equilíbrio e 
propriocepção pois isso facilita a manutenção da postura ortostática sem grandes oscila-
ções repercutindo na execução da marcha com o dispositivo protético com diminuição de 
risco de quedas 16.

O fisioterapeuta inserido na equipe interdisciplinar pode colaborar de maneira imprescin-
dível na diminuição ou ausência dessas complicações e em seguida avançar no processo 
de reabilitação dos indivíduos com a colocação da prótese, promovendo a interação da 
relação social e benefícios na sua qualidade de vida17.

A inclinação lateral do tronco é um desvio comum na marcha de amputados TF 30, percep-
tível no apoio médio 33, assemelha-se a marcha em padrão Tredelemburg. A prótese curta 
em relação ao corpo também é uma das causas que provocam esse desvio 30.

A fraqueza dos abdutores do quadril durante o deslocamento do centro de gravidade força 
a inclinação lateral para contrabalançar o movimento pélvico para o lado não protetizado. 
Caso a amplitude e a força do paciente sejam satisfatórios deve-se observar a prótese, 
pois o desalinhamento diminui a ação da musculatura 32. Evidenciou-se que a participante 
avaliada apresenta o tamanho inadequado da prótese.

Além do tamanho inadequado da prótese, o trauma ortopédico no tornozelo contralateral 
necessita de calçado compensação. Esses dois aspectos comprometem a desenvoltura 
da deambulação da participante avaliada e prejudicam a análise da marcha. Isso ressalta 
a necessidade de avaliação individual e consideração de fatores que possam influenciar a 
marcha mesmo sem estar diretamente ligado ao coto ou a prótese.

Para o balanço do lado protético, é necessário equilibrar as perdas funcionais provocadas 
pela ausência do calcanhar no lado protetizado. Assim, no lado contralateral que está em 
apoio médio, há um aumento do trabalho dos extensores de quadril e flexores plantares 
elevando o centro de massa permitindo o balanço da prótese. Se a atividade flexora for 
demasiada ocorre o volteio de quadril, com causa também associada ao alinhamento 25.

A dismetria de MMII e a rigidez do tornozelo esquerdo em flexão plantar, para realizar o 
toque de calcanhar no contato inicial predispuseram a uma hiperextensão de joelho para 
que o tornozelo avance permitindo que o contato seja feito com a região posterior do 
calçado ortopédico.

A hiperextensão se mantém durante toda a fase de apoio. A flexão do joelho gera o distan-
ciamento do solo no balanço. Devido falta do tornozelo, a diminuição da flexão do joelho 
pode favorecer ao aumento do risco de tropeços e quedas. De acordo com os registros da 
literatura, apesar do baixo peso da prótese, 30% do peso de um membro inferior normal, a 
força da flexão do quadril deve ser a mesma para compensar a diminuição da impulsão 25.

O amputado deve iniciar o balanço com flexão do quadril para depois flexionar o joelho, 
em seguida levar o joelho em extensão se preparando para o contato inicial, evitando 
desvios, bem como trabalhar o equilíbrio para sentir-se seguro para realização de ativi-
dades de vida diária.

A oscilação pendular da haste produz um passo de prótese que é mais longo do que o com-
primento do passo do lado contralateral característica identificada na VOGA. Verificou-se o 
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impacto terminal. Isto é, quando o joelho avança em extensão, a haste protética desacelera 
rapidamente enquanto a articulação do joelho atinge a extensão máxima no final da oscila-
ção, ele se choca em uma parada brusca 25, 33.

Esse desvio é audível entre o balanço terminal e o contato inicial conseguinte. Consideran-
do o componente protético já desgastado pelo uso contínuo, justifica-se o aparecimento 
desde desvio por uma fricção insuficiente do joelho protético, além do desgaste de peças 
do joelho que barrem o choque brusco da haste contra o dispositivo.

O estado das peças que compõem o dispositivo protético devem receber manutenção e 
ajustes com o objetivo que não prejudicarem a desenvoltura da marcha.

Além disso, o medo de cair devido à descarga de peso com o joelho ainda em flexão pode 
justificar a extensão abrupta no balanço terminal, quando o joelho se aproxima da extensão 
máxima. Esse mecanismo encaixa a haste em extensão completa e permite que o pé esteja 
pronto para o contato inicial 33.

4. DISCUSSÃO
A análise da marcha permite a identificação de desvios patológicos e adaptações que po-
dem ser trabalhados, viabilizando o caminhar como atividade de vida diária, gerando qua-
lidade de vida e integração social, objetivos que devem ser alcançados na reabilitação da 
pessoa com amputação.

Enquanto profissional que dá suporte à reabilitação, seja no pós-operatório, pré-protetização e 
periprotetização, consolida-se na importância da atuação do Fisioterapeuta em todo este pro-
cesso, que permeia a aplicação de técnicas de alongamento, fortalecimento, treino de marcha 
e de equilíbrio, focando o desempenho funcional da marcha e atividades de vida diária.

A VOGA permitiu a análise de marcha de forma simples e barata, podendo ser reproduzida 
em consultórios e serviços de fisioterapia, sem que haja a necessidade de recorrer à dis-
positivos de tecnologia avançada. I Identificou-se desvios que comprometem o equilíbrio, 
aumentam o gasto energético e predispõem o coto a riscos. A Fisioterapia atua na preven-
ção e correção destes desvios permitindo a adaptação à marcha com prótese e tais desvios 
podem ser facilmente identificados através da análise observacional de marcha em vídeo.

Como desdobramento das análises feitas, foi solicitada via SUS uma nova prótese com joe-
lho alto-bloqueante e calçado adequados para minimizar a dismetria de membro do sujeito 
associados a um plano de tratamento que visa reabilitação plena da participante.
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RESUMEN: El siguiente trabajo busca describir las causas de las falencias metodológicas en la enseñanza 
de la neurología en la formación médica, comparando estrategias metodológicas, descritas en la literatura 
de los últimos 12 años, tales como: Google Scholar, PubMed, Ebsco y Scielo. Seleccionando 6 artículos, de 
un total de 4.463, utilizando criterios de exclusión como falta de relación con el tema y disponibilidad del ar-
tículo completo, entre otros. Para evitar esta neurofobia de los estudiantes, el método de la enseñanza debe 
estar basada en problemas que utilicen el razonamiento clínico, priorización de enfermedades prevalentes, 
utilización de clases prácticas en consultas médicas que permita la realización de exámenes neurológicos 
de rutina. Estas estrategias tienen que ir acompañadas de políticas públicas que incentiven la capacitación 
del docente en el desarrollo de nuevas metodologías, generando instancias donde los docentes puedan 
compartir sus diversas experiencias, respecto a las prácticas metodológicas y de esta manera enriquecer y 
mejorar la enseñanza de la neurología en la formación médica.

Palabras clave: Educación Médica. Neurología médica Educación. Educación Neurológica.

NEUROLOGÍA EDUCATION IN MEDICAL EDUCATION

ABSTRACT: The following paper seeks to describe the causes of the methodological shortcomings in tea-
ching neurology in medical training, comparing methodological strategies described in the literature of the 
past 12 years, such as Google Scholar, PubMed, Ebsco and SciELO. Selecting 6 items, a total of 4,463, using 
exclusion criteria such as lack of agenda item and availability of the full article, among others. To avoid this 
neurofóbia students, method of teaching should be based on problems that use clinical reasoning, prioriti-
zation of prevalent diseases, use of practical classes in medical practices that permits conducting routine 
neurological examinations. These strategies must be accompanied by public policies that encourage the 
training of teachers in the development of new methodologies, creating instances where teachers can share 
their various experiences regarding the methodological practices and thus enrich and improve the teaching 
of neurology in medical training.

Key words: Medical education. Education medical neurology. Neurological education.
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1. INTRODUCCIÓN
La Neurología ha logrado una histórica reputación entre las especialidades médicas de ser 
particularmente difícil y lejana. Esto ya se expuso en el British Medical Journal el año 1991, 
donde se hace referencia a un arquetipo de neurólogo descrito como “un hombre brillante, 
olvidadizo con un cráneo abultado... quien... hablaba con facilidad acerca de información 
del cerebro que te habías olvidado que existía, adorando el diagnóstico y los síndromes 
raros”…, y lo más importante, no se preocupa del tratamiento1.Esta descripción precede al 
concepto de “neurofobia” acuñado en 1994 por Ralph Jozefowicz, “en el que el autor reivin-
dica el 50% de los estudiantes de medicina en algún momento, tienen temor de las ciencias 
neuronales y la neurología clínica”. Algunos autores acuñan este fenómeno de otra forma, 
denominándolo analfabetismo neurológico2. Este ambiente adverso para el aprendizaje se 
crearía en el pregrado3. Su explicación para esto es la incapacidad de los estudiantes para 
aplicar los conocimientos de las ciencias básicas a la situación clínica.

Existe un elemento importante en la educación médica latinoamericana: A partir del modelo 
de la Escuela Francesa, la enseñanza tenía como sustento la exposición del profesor que 
se acompañaba de algunas demostraciones de laboratorio con el interrogatorio frente al 
paciente. Este modelo de enseñanza se ha denominado tradicional y se caracteriza por es-
tar centrado en el profesor, quien dirige, organiza y transmite el conocimiento4. La realidad 
chilena es que en la práctica un egresado de cualquiera de las Escuelas de Medicina en 
Chile, pese a haber aprobado un curso de neurología y muchas veces hasta un Internado, 
cuando se enfrenta a una patología sencilla que le fue enseñada, por lo general procede a 
estudiarla exageradamente o bien a derivarla rápidamente al especialista5. Los autores han 
observado, a través de años en sus respectivos ámbitos de trabajo académico y clínico, 
que entre los médicos no neurólogos se afirma que la Neurología es una especialidad difícil 
e invocan una serie de razones, que incluyen, entre otras, las siguientes: la anatomía del 
sistema nervioso, es percibida como complicada, insuficiente conocimiento de neurocien-
cias básicas y su relación con la clínica, las enfermedades por conocer son demasiadas, 
difíciles e intratables, el examen neurológico es complicado y es difícil localizar la lesión a 
través de la clínica3.

A través de estudios norteamericanos realizados en Chile7, hay un aumento de consultas 
y hospitalizaciones neurológicas que indican una declinación en la enseñanza de la espe-
cialidad y predicen serios problemas a futuro, proponiendo una mejor relación entre las 
ciencias básicas y clínicas.

Mirando este escenario, ese estudio busca describir las causas de las falencias metodo-
lógicas en la enseñanza de la neurología, comparando metodologías o estrategias meto-
dológicas, descritas en la literatura. Existe preocupación entre los neurólogos por la baja 
capacidad de diagnóstico y resolución de la patología neurológica, incluso aquellas más 
frecuentes por parte de los médicos no especialistas, particularmente del médico general 
de consultorio y de urgencia. Esto queda reflejado en lo descrito por Bounanotte en su artí-
culo. El 35% de los médicos de al menos dos años de egresados deriva a estos pacientes y 
el 65% restante decide abordarlos pero con un porcentaje de error diagnóstico de un 26%.2
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2. MÉTODO
Como estrategia metodológica para verificar el estado actual de las investigaciones y las 
contribuciones disponibles, se hizo una revisión de la literatura.

Como se mencionó en la sección introductoria dirigida inicialmente, fue formulado un ob-
jetivo de investigación para apoyar el proceso de planificación. Al comienzo del proceso, 
fueron definidas diferentes referencias académicas de investigación presentes en Google 
Scholar, PubMed, Ebsco y Scielo. En esta etapa, eran términos consolidados de búsqueda 
formulados en inglés y español, de palabras o frases claves, como: Estrategias metodoló-
gicas, Aprendizaje de la neurología, Metodologías de enseñanza, Falencias del aprendizaje 
de la neurología, Medical education, Education medical neurology, Neurological education.

En el primer buscador Google Scholar de un total de 440 artículos bajo la búsqueda apren-
dizaje de neurología de estudiantes de medicina, se emplearon 10 artículos afines al tema 
y de estos solo 3 se encuentran en directa relación con el estudio.

En el buscador PubMed de un total de 4059 artículos bajo la búsqueda Education medical 
neurology, se revisó la pertinencia del artículo respecto al tema principal y del resultado de 
la búsqueda solo 1 se encuentran en directa relación con el estudio. Se excluyeron docu-
mentos que se relacionaban con el ámbito clinico de la neurología y con aspectos globales 
de la educación, pero sin referencia específica al área neurológica.

En el buscador Scielo de un total de 156 artículos bajo la búsqueda Falencias en el apren-
dizaje de la neurologia, se emplearon artículos afines al tema y de estos 3 se encuentran 
en directa relación con el estudio. Los demás artículos fueron excluidos ya que se encon-
traban relacionados con aspectos clínicos patológicos de neuro desarrollo en cuanto a 
memoria y aprendizaje.

En el buscador Ebsco de un total de 321 artículos bajo la búsqueda de Shortcomings le-
arning neurology, se empleó un artículo relacionado al tema. Los demás fueron excluidos 
debido a que se refieren a aspectos clínicos de la patología de ciertas enfermedades rela-
cionadas con el aprendizaje.

Con el fin de establecer los intereses de la investigación, el protocolo construido definió los 
siguientes criterios para la inclusión de los estudios: artículos publicados en los últimos 
12 años; artículos que presentaron relación con el tema de enseñanza en neurología de 
estudiantes de pregrado y su impacto en su desarrollo profesional. Del mismo modo, se 
desarrollaron los siguientes criterios de exclusión: Falta de relación con el tema y Disponi-
bilidad de articulo completo (fulltext)

Estos pasos han finalizado la etapa de planificación, lo que ha permitido la realización del 
examen, la extracción de datos y la construcción de una tabla.

3. RESULTADOS
Para soportar mejor el análisis y discusión de esta investigación, fueron seleccionados 6 
artículos de un total de 4976 encontrados en las bases de datos. Utilizando los métodos, 
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criterios de inclusión y exclusión citados, fue posible construir la tabla 1 que se encontrará 
en el anexo al finalizar la discusión.

4. DISCUSIÓN
Existe cierto grado de consenso en la literatura revisada, acerca de que los alumnos de 
pregrado y recientemente egresados carecen de una resolución adecuada frente a casos de 
sospecha de patología de compromiso neurológico. Lo anterior trae como consecuencia 
que en la práctica clínica un egresado frente a un paciente, con un trastorno neurológico 
sencillo tiende a derivarlo de inmediato al especialista, como ha señalado Eurolo3. Debido a 
la alta prevalencia de problemas neurológicos en la práctica clínica, es urgente la necesidad 
de mejorar la educación en neurología, la cual ha sido muy criticada en los últimos años.

Este hecho, se ve reforzado por la metodología tradicional de enseñanza, centrada en el 
profesor,8 donde el alumno de medicina de pregrado, ha sido depositario de grandes canti-
dades de contenidos, sin una adecuada priorización por patologías frecuentes de consulta 
al momento de realizar la enseñanza y con una base neurofisiológica deficitaria sobre la que 
se cimentan la semiología neurológica. A esto se suma la escasa oportunidad de desarrollo 
de habilidades clínicas durante la formación en la mayoría de las entidades educacionales 
relacionadas con la medicina y su adecuada interpretación. Esto provoca una impresión, 
para el estudiante, que la neurología es una disciplina compleja en base a la complicada 
anatomía del sistema nervioso, insuficiente conocimiento de las neurociencias básicas y 
su relación con la clínica, las enfermedades por conocer son demasiadas, difíciles e intra-
tables, El examen neurológico es complicado y es difícil localizar la lesión a través de la 
prática clínica3.

La formación del médico clínico desde sus inicios no contempla un desarrollo suficiente 
de integración y razonamiento clínico, sino que se suele retrasar a etapas avanzadas de la 
formación de pregrado.

Se concluyen como recomendación estratégicas:

El método de la enseñanza basada en problemas para remplazar a clases magistrales;

Uso de la consulta ambulatoria para enseñar la toma de anamnesis y examen semiológico 
en vez de sala de hospitalización donde suele haber casos muy específicos o comprometi-
dos de conciencia;

Priorizar la enseñanza de las enfermedades prevalentes,

Enseñar a realizar exámenes neurológicos sintetizados enfocados y no exámenes comple-
tos como rutina.

También se acepta unánimemente que el estudiante de medicina debería ser capaz de lo-
calizar en el sistema nervioso las lesiones de los pacientes, así como de discutir clínica y 
terapéuticamente los problemas neurológicos más frecuentes, urgentes o tratables.

Además algunas Sociedades Científicas como la American Academy of Neurology han pos-
tulado que todos los estudiantes deberían7:
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Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes para realizar la evaluación inicial de un 
paciente que consulta por síntomas neurológicos.

Hacer una adecuada exploración neurológica e interpretarla.

Saber cuándo derivar a la consulta especializada neurológica.

Estas estrategias tienen que ir acompañadas de políticas públicas que incentiven la capa-
citación del docente en el desarrollo de nuevas metodologías, generando instancias peri-
ódicas de reuniones académicas en donde puedan compartir sus diversas experiencias, 
respecto a las prácticas metodológicas y de esta manera enriquecer y mejorar la enseñanza 
de la neurología en la formación médica.
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RESUMO: Todas as projeções são categóricas em afirmarem que a população de idosos está em constante 
ascensão, podendo chegar em 2050 há uma população de 2 bilhões. Isso acarretará mudanças diretamen-
te nas áreas econômicas e sociais. Frente a esta iminente realidade e na expectativa de corrobora com o 
aumento de estudos na área de interesse, o presente trabalho tem como objetivo levantar algumas conside-
rações sobre os fatores extrínsecos domiciliares em quedas de idosos. O presente manuscrito caracteriza 
como uma revisão de literatura, realizada em 12 artigos, o qual se coletou estudos em idiomas na língua 
inglesa e portuguesa com a utilização de descritores pré-determinados nas bases de dados do SCIELO e 
LILACS, refinando-os por abrangência temporal entre os anos de 2010 e 2014. A literatura estudada co-
loca que a maior incidência de quedas ocorre com as idosas, tendo como favorecedor em diversas vezes 
o ambiente doméstico. Frente aos dados pode-se concluir que os fatores extrínsecos ocupam um local de 
singular notoriedade, favorecendo por diversas vezes as quedas, porém, maiores pesquisas precisam ser 
realizadas.

Palavras-Chave: Idosos. Quedas. Prevenção

CONSIDERATIONS ABOUT EXTRINSIC FACTORS IN FALLS OF SENIOR

ABSTRACT: All the projections are categorical in they affirm that the seniors’ population is in constant 
ascension, could arrive in 2050 there is a population of 2 billion. That will cart changes directly in the eco-
nomic and social areas. Front the this imminent reality and in the expectation of it corroborates with the 
increase of studies in the area of interest, the present work has as objective lifts some considerations about 
the factors extrinsic domiciliary in falls of senior. The hand written present characterizes as a literature revi-
sion, accomplished in 12 goods, which it was collected studies in languages in the English and Portuguese 
language with the use of pré-certain descriptors in the bases of data of SCIELO and LILACS, refining them 
for temporary inclusion among the years of 2010 and 2014. The studied literature places that the largest 
incidence of falls happens with the seniors, tends as favoring in several times the domestic atmosphere. 
Front to the data can be concluded that the extrinsic factors occupy a place of singular fame, favoring for 
several times the falls, however, larger researches need to be accomplished.

Keywords: Senior. Falls. Prevention.
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1. INTRODUÇÃO
Com o aumento da expectativa de vida mundialmente, muito se tem discute em relação 
ao processo de envelhecimento, a sua aceitação e a permanência do idoso no meio social. 
Frente as constantes barreiras que surgi em relação ao processo de envelhecimento, vale 
ressaltar que ele ocorre de uma forma progressiva e irreversível em todas as pessoas, ten-
do como inicio o nascimento e se perpetuando até a morte 1.

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), a nomenclatura idoso é dado para os indi-
viduo a partir dos 65 anos de idade residentes em países considerados desenvolvidos, já 
para os domiciliados em países em desenvolvimento, como o Brasil, só pode ser assim 
classificados os indivíduos maiores de 60 anos de idade ². Entretanto, muitos estudos 
discutem esta questão, argumentando que a classificação supracitada não deveria res-
tringisse apenas a idade biológica, mas também ao ambiente no qual vive os idosos e dos 
recursos de saúde geriátrico disponíveis 1,2,3.

Frente à discussão e visando uma normatização, formalizou-se a seguinte classificação, 
onde são colocados os sujeitos em meia-idade entre 40 aos 65 anos, na velhice entre os 65 
aos 75, velhice avançada, dos 75 aos 85 e velhice muito avançada para os que estão com 
idade superior a 85 anos de idade 3,4.

Tal classificação tem-se tornado importante devido o aumento vertiginoso da população de 
idosos mundialmente e no Brasil, onde se espera um aumento de 2% a 4% desta popula-
ção a cada ano 4.

Propendendo uma maior promoção em saúde, se faz necessário a investigação de fatores 
de risco que possam predispor ao aumento da morbimortalidade desta classe, onde pode 
ser apontado a questão das quedas 5.

Atualmente, as quedas são classificadas como a sexta causa de morte em idosos, onde 
deste percentual, 70% ocorrem de forma acidental em idosos com 75 anos ou mais 5. 
Segundo dados do Ministério da Saúde do Brasil (MS), cerca de 30% das pessoas idosas 
caem a cada ano, sendo a maior prevalência entre as mulheres 6.

Visando uma maior compreensão dos fatores de risco que predispõem as quedas, os in-
trínsecos e extrínsecos podem ser considerados como os influenciadores de maior rele-
vância. Para Chianca et al. 4 Os fatores intrínsecos são relacionados às características do 
indivíduo e às mudanças de ocorrem com a idade, como a fraqueza muscular, marcha, de-
ficiências oculares, auditivas e cognitivas, entre outros. Já os extrínsecos são relacionados 
ao ambiente, como tapetes soltos ou inapropriados nos mais diversos ambientes, ilumina-
ção inadequada, pisos escorregadio ou inadequados, calçado impróprio ou qualquer outro 
objeto ou coisa que comprometa a segurança dos idosos 4.

Como os fatores intrínsecos são peculiares ao avanço da idade e por muitas vezes inalterá-
veis, se faz necessário identificar os fatores de risco relacionados aos extrínsecos, visando 
planejar estratégias de prevenção, reorganização do ambiente domestico e o aumento da 
autonomia funcional com segurança 7.

Tal identificação se faz necessário devido as constantes intercorrências relacionadas aos 
fatores extrínsecos, percutindo em danos à qualidade de vida e custos para o serviço de 
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saúde 8. O MS ao tratar sobre estas questões apontam que as alterações provocadas pelas 
quedas devido aos fatores extrínsecos domiciliares são desencadeadores de alterações 
orgânicas sistêmicas que deixam o idoso vulnerável a diversas patologias, bem como a 
dependência de um cuidador, uma vez que seu equilíbrio, atenção, cognição e capacidade 
de exercer suas atividades diárias podem ser facilmente comprometidas 9.

Nesse sentido, esse estudo objetiva analisar na literatura que trata sobre o tema em ques-
tão sobre o ambiente em que os idosos convivem e elencar os principais fatores de riscos 
para quedas.

2. MÉTODOS
O presente artigo caracteriza-se como uma revisão de literatura, onde foi realizado uma 
síntese do assunto em apreço a partir da literatura já publicada, visando com isto identificar 
a necessidade para a realização de novos estudos sobre a saúde do idoso.

O levantamento bibliográfico foi realizado nas bases de dados do SCIELO e LILACS. Foram 
incluídos artigos completos, publicados nos idiomas Inglês e Português, com delimitação 
de período de publicação aparte de 2010 até 2014. A pesquisa foi realizada no período de 
Janeiro a Novembro de 2014.

Para construir o presente manuscrito foram seguidas as seguintes etapas: o estabeleci-
mento das questões e objetivos da revisão; estabelecimento dos critérios de inclusão e 
exclusão de artigos; definição das informações a serem extraídas dos artigos selecionados; 
análise dos resultados; discussão e apresentação dos resultados e, por último, a apresen-
tação da revisão.

Para a delimitação dos artigos, foram utilizados como critérios de inclusão: apresentar 
os termos “acidentes e queda em idosos”, “fatores de risco de quedas em idosos” e “fa-
tores extrínsecos em quedas de idosos” em qualquer um dos campos do título, resumo, 
palavras-chave ou corpo do texto. Foram excluídos da amostra os editoriais e as cartas ao 
editor, pelo entendimento de que este modelo de texto não disponibilizava as informações 
suficientes para o alcance dos objetivos propostos.

Após a aplicação destes critérios, no momento exploratório, foram empreendidas leituras 
dos resumos dos artigos encontrados nas bases de dados. Nesta primeira leitura, iden-
tificou-se que alguns artigos abordavam o tema de uma forma muito superficial ou não 
estreitavam com o tema, estes automaticamente foram eliminados da amostra.

Por fim, conforme metodologia proposta e após o refinamento, encontrou-se 100 artigos 
dos quais 88 foram descartados por não se estreitarem com o tema. Foram utilizados para 
constituir o corpus da análise devido uma maior afinidade ao tema proposto 12 artigos, 
sendo 7 do Scielo e 5 do LILAS.



97

Ano 4, n° 3, p. 93-102, jun/set.2015 

3. RESULTADOS
Os estudos que atenderam aos critérios de inclusão desta pesquisa foram 12 artigos. Es-
tando todos descritos na Tabela 1 seguinte, com suas respectivas características.

Tabela 1: Características dos estudos incluídos
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Autor e 
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 – A maior parte das quedas ocorreu no 
domicílio.
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e diagnóstico de osteoporose. 
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moradia, ultima renda mensal e o TAF;

 – Observada também relação da faixa etária, a 
autopercepção de saúde e o TUG;
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fratura, principalmente a fratura do rádio.

 – Outras consequências foram trauma 
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 – Teste de força muscular;
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 – Os resultados indicam relação direta das 
quedas com o cognitivo, as alterações visuais, 
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 – Fatores que não foi relacionado a quedas 
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 – Escala de Tinetti;

 – Indice de Barthel;

 – Atividades de vida diária;

 – Escala de Snellen;

 – Mini exame do estado mental 
(MEEM);

 – Escala de depressão geriátrica.

 – Os fatores de risco intrínsecos relacionados 
a quedas foram alterações nos pés, equilíbrio 
prejudicado e alterações proprioceptivas.
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estruturado.

 – A ocorrência de quedas foi mais no sexo 
feminino;

 – A maioria caiu enquanto caminhava dentro 
do domicílio;

 – A principal causa das quedas foi tropeço 
ocasionado por irregularidades no chão;

 – A maioria das quedas ocasionaram lesões;

 – Foi observado relação entre a limitação da 
realização das atividades após a queda e a 
ocorrência de fratura.
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 – A prevalência de queda foi maior no gênero 
feminino, idosos com reumatismo, doença na 
coluna e pessoas que faziam uso de medicação 
psicotrópica.
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queda recorrente;
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com o sexo feminino, ter pouco convívio 
com amigos, apresentar doença na coluna 
e limitações para as atividades diárias após 
queda.
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 – Aplicação de questionário 
semiestruturado.

 – Foi observada uma baixa porcentagem de 
quedas entre os idosos;

 – Os fatores associados à queda teve relação 
direta ao sexo feminino, com idade entre 70 e 
79 anos e apresentarem alterações da visão;

 – A maior parte das quedas ocorreu dentro do 
domicílio;

 – Após esse episódio os idosos tiveram 
restrições na execução das atividades diárias e 
aumentou o medo de uma queda recorrente.

FONTE: Bases de dados da Scielo e LILAS

4. DISCUSSÕES
Os idosos estão mais susceptíveis a agravos à saúde decorrentes do envelhecimento dos 
sistemas, demência, depressão, perda do equilíbrio e força muscular. A perda da força 
muscular e do equilíbrio os deixam vulneráveis a quedas, e quando essas ocorrem podem 
gerar contusões, fraturas e desencorajamento a andar novamente 17.

As afecções mais graves nos idosos são as que os restringem ao leito como é o caso de 
quedas5 e doenças do aparelho circulatório, seguidas do aparelho respiratório, digestivo, 
infecciosas, parasitárias e neoplasias, levando-se em conta os registros sobre os motivos 
de internações no serviço público entre idosos no Brasil (EUDISON)17

Ao tratar sobre as quedas, os motivos que as levam a ocorrer são multifatoriais. Estudos 
como o de Cruz et al. 18 e Gasparotto et al. 19 avaliam que 60 a 70% das quedas em idosos 
acontecem dentro de seus lares, sendo o aumento da sua incidência proporcional ao avan-
çar da idade.

Estudo realizado Maia et al. 17 , mostrou que as áreas do corpo mais atingidas nos idosos 
vitimados de quedas foram os membros inferiores (32%), cabeça (26,7%) e tronco (16%). 



100

Ano 4, n° 3, p. 93-102, jun/set.2015 

Em relação às principais consequências foram apontadas a equimose (25,4%), fraturas 
(20,6%), entorse (6,3%) e edema (4,8%). Os locais onde mais ocorreram estes acidentes 
foram na rua (30,9%), no quarto (25%), no banheiro (17,6%) e no pátio (13,2%). E o 
turno de maior ocorrência foi o diurno (85,8%). Dentre os motivos das quedas, o maior 
percentual foi escorregão (23,6%), seguido de tontura (22,2%), desequilíbrio (16,7%) e 
tropeções (12,5%) 17.

Na expectativa de apontar as sequelas destas intercorrência, Gasparotto et al. 18 coloca que 
um dos maiores agravos das quedas são as fraturas do osso fêmur, onde se constata que 
quase 30% deste público morrem em até um ano.

Frente a esta realidade e levando em consideração as colocações do estudo de Maia et al. 
17, o ambiente domiciliar têm sido descrito como o lugar que pode favorecer o surgimento 
das quedas. Conforme Cruz et al 12 os locais da casa que existe maior incidência de registro 
sobre fatores relacionados as quedas é o quarto, depois as escadas, a cozinha e posterior-
mente a sala de estar e o banheiro. Para o autor supracitado, o quarto e sala estão mais 
relacionados aos eventos de tropeços devido a objetos deixados no piso, como roupas, 
tapetes, sapatos, dentre outros. A cozinha e os banheiros estão relacionados a pisos escor-
regadios, no qual a limpeza desses ambientes muitas vezes é tarefa do idoso12.

Ainda neste contexto, um dos ambientes que é observado um alto índice de risco de que-
das são as escadas. Estudos revelam que 75% das quedas neste local acontecem quando 
o idoso está descendo a mesma, sendo observado, portanto a necessidade de autocontrole 
do corpo, equilíbrio e um projeto arquitetônico favorável 12,17,18.

Nesse ínterim e levando em consideração os dados apontados, pode-se deduzir que o 
avanço da ocorrência de quedas, conforme a progressão da idade cronológica, acontece 
carecido as decorrências das alterações relacionadas à idade, às doenças e ao meio am-
biente inadequado, como as casas onde vive os idosos 5.

Na literatura avaliada foram observados elevados números de incidência de quedas em 
idosos, assim pode-se sugerir que haja intervenções adequadas para evitar que fatores 
extrínsecos domiciliares possam favorecer estes acidentes15.

Concluiu-se que as maiores prevalências de quedas são do sexo feminino e as condições 
de riscos podem ser multifatoriais, entre eles os fatores intrínsecos e extrínsecos.

Pode-se deduzir que os fatores extrínsecos ocupam um local de singular notoriedade, fa-
vorecendo por diversas vezes as quedas.

Assim, o cuidado e a adequação do ambiente são condutas ímpares para a manutenção da 
independência funcional dos idosos.

No entanto, estudos mais amplos sobre o perfil do idoso faz-se necessário a fim de se 
obter dados mais contundentes, dessa forma, contribuindo significativamente para o au-
mento da expectativa de vida e saúde do idoso.
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RESUMO: A Hanseníase (HS) é conhecida desde a antiguidade como uma patologia que causa temor, sen-
do assim por meio do conhecimento da forma de contágio, isolava os doentes da sociedade. Atualmente, 
sabe-se que, a HS é causada pelo Mycobaterium leprae, uma bactéria transmitida pelo contato direto com 
os hansênicos, através das vias aéreas superiores, sendo os mesmos classificados como paucibacilares 
apresentando-se com menor número de bacilos insuficientes para infectar ou multibacilares com maior nú-
mero de bacilos, podendo infectar outras pessoas. A Enfermagem desempenha importante papel no auxilío 
desde o diagnóstico até o fim do tratamento O trabalho tem como objetivo descrever as alterações patológi-
cas e respaldar o cuidado da Enfermagem. Foi realizada uma revisão bibliográfica nas bases de dados Scie-
lo e Medline, utilizando os descritores: Cuidados de enfermagem, Fisiopatologia, Hanseníase. O presente 
trabalho mostra a importância da enfermagem desde o diagnóstico precoce, ate os cuidados assistenciais 
aos pacientes acometidos pelas complicações provenientes da doença. Nos países subdesenvolvidos e em 
desenvolvimento como o Brasil, as taxas de incidência continuam a ser expressivas, denotando assim há 
necessidade de aprofundar os estudos sobre a temática, possibilitando a compreensão dos aspectos gerais 
e os impactos físicos e psicológicos, ressaltando a fisiopatologia dos componentes nervosos e da matriz 
extracelular e as formas clínicas da (HS). O enfermeiro trabalha em atitude de vigilância, acompanhando a 
evolução do tratamento e preocupando-se em desempenhar toda a assistência necessária.

Palavras Chave: Cuidados de enfermagem. Fisiopatologia. Hanseníase.

FUNCTIONAL ASPECTS AND THE ROLE OF NURSING IN 

THE MONITORING OF PATIENTS WITH LEPROSY

Leprosy is known since antiquity as a condition that causes fear, so by knowing the form of contagion, 
isolated the sick society. Currently, it is known that leprosy is caused by Mycobacterium leprae, a bacterium 
transmitted by direct contact with leprosy, through the upper airways, and they were classified as pauciba-
cillary presenting with fewer bacilli insufficient to infect or multibacillary with the highest number of bacilli 
and can infect others. Nursing plays an important role in helping from diagnosis to the end of treatment. 
The study aims to describe the pathological changes and to support the care of nursing. A literature review 
was conducted in databases Scielo and Medline, using the key words: Nursing care, Pathophysiology, Le-
prosy. This work shows the importance of nursing since the early diagnosis, up to the supportive care to 
patients affected by complications from the disease. In underdeveloped and developing countries such as 
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Brazil, incidence rates remain significant, denoting no need for further study on the subject, enabling the 
understanding of the general aspects and the physical and psychological impacts, emphasizing the patho-
physiology of nervous components and extracellular matrix and clinical forms of HS. The nurse works in 
vigilance, monitoring the progress of treatment and worrying to perform all necessary assistance.

KEYWORDS: Nursing care. Pathophysiology. Leprosy.
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1. INTRODUÇÃO
A Hanseníase (HS) é uma afecção bacteriana que afeta a humanidade desde a antiguidade. 
Aqueles que portavam o bacilo eram isolados da comunidade para morrem sozinhos e lon-
ge dos demais. Disseminou-se por boa parte da Europa, inclusive na Inglaterra. Em 1873, 
Hansen documentou o primeiro patógeno bacteriano humano quando descreveu o bacilo 
da HS em montagens frescas e raspados de uma lesão de pele de um paciente norueguês¹. 
A partir de então, a HS define-se, como uma doença causada pelo Mycobaterium leprae, ou 
bacilo de Hansen, um parasita intracelular obrigatório, com afinidade por células cutâneas 
e nervos periféricos, que se instala no organismo da pessoa infectada, podendo se mul-
tiplicar agravando a infecção. A transmissão se faz de forma direta, por via respiratória².

Atualmente, as taxas de HS mundial reduziram em aproximadamente 90% quando com-
paradas há duas décadas, observando-se uma queda de 37,8% na incidência da doença 
no Brasil, entre 1998 e 2003. O Brasil vinha mantendo uma média anual de 47.400 casos 
novos detectados em todas as idades. A média mais alta dos coeficientes acumulados por 
macrorregiões variou de 6,6/10.000 habitantes na Região Norte, 5,8/10.000 habitantes na 
Região Centro-Oeste e 3,4/10.000 habitantes na Região Nordeste. Entretanto devido ao 
esforço do Ministério da Saúde, em dois anos houve uma diminuição em 24,3% dos casos 
de HS e em 2005 a taxa de incidência foi de 2,1 casos em 10.000. Ressalta-se ainda que 
embora tenha havido redução na taxa de incidência nacional, não se erradicou a doença 
no país, pois há ainda incidências em algumas regiões e de maneira desigual, afetando 
principalmente regiões com maior desigualdade sócio econômica, como é caso do norte 
e nordeste3.

Em sua fisiopatologia característica a HS se apresenta de duas formas distintas, a pauciba-
cilar (PB) e a multibacilar (MB), a primeira gera menos de cinco lesões de pele e acomete 
um tronco nervoso; a segunda gera cinco ou mais lesões de pele e acomete mais de um 
tronco nervoso. Já no âmbito clínico, a doença pode manifestar-se como tipo I ou Reação 
Reversa, caracterizada por novas lesões dermatológicas (manchas ou placas), alterações 
de cor além edema nas lesões antigas, bem como dor ou espessamento dos nervos (neuri-
tes). Já o tipo II ou Eritema Nodoso Hansênico, manifesta-se através de nódulos vermelhos 
dolorosos, febre, dores articulares, neuralgia e espessamento dos nervos, assim como mal 
estar generalizado. Podendo ainda possuir outras formas de HS a partir de manifestações 
clínicas diferentes4.

Dentre suas manifestações clínicas inicialmente manifesta-se por meio de lesões de pele: 
manchas esbranquiçadas ou avermelhadas que apresentam perda de sensibilidade. Estas 
lesões ocorrem em qualquer região do corpo, mas com maior frequência na face, orelhas, 
nádegas, braços, pernas, costas e mucosa nasal. Se não tratada, manifestam-se as lesões 
nos nervos, principalmente nos troncos periféricos. Podem aparecer nervos espessados 
e doloridos, diminuição de sensibilidade nas áreas inervadas, resultando em comprome-
timento sensitivo, motor e autonômico (alterações das glândulas sudoríparas e sebáceas) 
responsáveis pelas incapacidades e deformidades, características da HS5.

Por fim, a assistência ao paciente com HS necessita de um acompanhamento integral, sen-
do que os profissionais de enfermagem possuem um papel muito importante nas ações de 
controle da HS, dentre eles, prevenção da HS, busca e diagnóstico dos casos, tratamento e 
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acompanhamento dos portadores, prevenção e tratamento de incapacidades, gerência das 
atividades de controle, sistema de registros e vigilância epidemiológica e pesquisas6. Nes-
se contexto este estudo busca descrever a patologia da HS, alterações nas características 
funcionais do paciente portador de HS e o papel da Enfermagem no cuidado e bem estar 
dessa população.

2. MÉTODO
Este estudo constitui-se de uma revisão da literatura especializada, realizada no ano de 
2012, na Biblioteca da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte-UERN, na qual se 
realizou uma consulta a livros clássicos e artigos científicos de periódicos indexados no 
banco de dados do Scientific Electronic Library Online (SciELO), e Medical Literature Analy-
sis and Retrievel System Online (Medline). A busca nos bancos de dados foi realizada 
utilizando às terminologias cadastradas nos Descritores em Ciências da Saúde criados pela 
Biblioteca Virtual em Saúde desenvolvido a partir do Medical Subject Headings da U.S. 
National Library of Medicine, que permite o uso da terminologia comum em português, 
inglês e espanhol. Os descritores utilizados na busca foram: Hanseníase; Fisiopatologia e 
Cuidados de Enfermagem. Os critérios de inclusão para os estudos encontrados foram à 
abordagem terapêutica da Enfermagem no tratamento da HS e alterações fisiopatológicas 
da doença. Logo em seguida, buscou-se estudar e compreender as principais causas e 
alterações celulares no organismo afetado pela doença bem como os cuidados realizados 
pela equipe de enfermagem.

3. RESULTADOS
A HS é uma doença milenar, infectocontagiosa, causada pelo Mycobacterium leprae, que 
se manifesta através de sinais e sintomas dermatológicos. Conhecida mundialmente como 
lepra, sua transmissão ocorre através das vias aéreas superiores. A lepra é mencionada 
em um dos tratados médicos chineses mais antigos, o Nei Ching Su Wen, atribuindo ao 
imperador Huang Ti, que viveu entre 2698 e 2598 a.C7.

A HS hoje representa um grave problema de Saúde Pública no Brasil, além dos agravantes 
inerentes a qualquer doença de origem sócio-econômica, ressalta-se, assim, a repercussão 
psicológica gerada pelas incapacidades físicas, advindas da doença, quando não devida-
mente tratada. Estas incapacidades constituem, na realidade, a grande causa do estigma e 
de isolamento do paciente na sociedade5.

A princípio a doença manifesta-se, através de lesões de pele: manchas esbranquiçadas 
ou avermelhadas com perda de sensibilidade, sem evidências de lesão nervosa troncular, 
que ocorrem em qualquer região do corpo, mas, com maior frequência, na face, orelhas, 
nádegas, braços e costas, podendo acometer também a mucosa nasal. Com a evolução 
da doença, manifestam-se as lesões nervosas, principalmente nas regiões apendiculares8.

Estas alterações causam sofrimento que ultrapassa a dor e o mal-estar, estritamente vin-
culados ao prejuízo físico, com grande impacto social e psicológico, justificando tantos 
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avanços para abordagem multidisciplinar ao paciente, quanto à necessidade de ações de 
saúde que visem ao controle da doença9,10.

É uma patologia que acomete em grande escala o sistema nervoso, em especial o sis-
tema nervoso periférico (SNP) o qual é composto pelas fibras nervosas, formadas por 
axônios, envoltos pelas células de Schwann, mantidas pelo endoneuro, mais material 
amorfo da matriz extracelular, capilares, fibroblastos e mastócitos, assim como o epi-
neuro e o perineuro11.

A lâmina basal, através de interações, com receptores da membrana celular, participa no 
metabolismo da célula, na organização das proteínas das membranas plasmáticas, na mi-
gração celular, durante a embriogênese e na diferenciação celular12. Além disso, influencia 
a regeneração axonal, servindo de guia das fibras nervosas, em suma elas contribuem no 
correto desenvolvimento do sistema neural. , garantem a integridade e a interação com 
os componentes da matriz extracelular, além de programarem a síntese da mielina pelas 
células de Schwann13,14.

Em pacientes com distrofias musculares e neuropatias periféricas, observa-se a ausência 
de uma das isoformas da laminina: a laminina-2, provocando, principalmente, a desconti-
nuidade da lamina basal, desmielinizarão e diminuição na condução dos impulsos. Na falta 
da laminina-2, as células de Schwann tornam-se incapazes de controlar esses processos, 
porque, dentro do axônio, seu número diminui e a proliferação fica mais lenta13,15.

As lamininas, na matriz extracelular, se ligam ao colágeno IV, à perlecana e às entactinas e 
ainda a receptores de superfície celular, em particular, às integrinas13,16. As integrinas atu-
am na manutenção dos contatos morfológicos entre a matriz extracelular e o citoesqueleto, 
para a permanência da arquitetura celular e do equilíbrio do meio interno utilizando-se de 
múltiplas funções sinalizadoras13,17,18. As mesmas proporcionam um canal de comunicação 
entre o meio intracelular e extracelular, sendo que no meio extracelular, atuam primaria-
mente como receptores de colágeno, laminina e fibronectina cujos ligantes unem-se a dife-
rentes tipos de integrinas. Concomitante a isto, há diferentes ligantes nas vias específicas 
de sinalização para o meio intracelular18-21.

Outro importante receptor da célula de Schwann é a dextroglicana, esta foi originariamente 
isolada dos músculos esqueléticos. Percebe-se uma subdivisão em dois polipeptídios, na 
qual uma parte relaciona-se com o ambiente extracelular e a outra com o citoesqueleto da 
célula. A dextroglicana é um receptor da laminina-2 que mantém a adesão da lamina basal 
da matriz extracelular com a membrana da célula de Schwann, sendo assim à evidências 
da participação da dextroglicana na mielinização das células de Schwann22.

A ligação do Mycobacterium leprae à laminina-2 afeta a distribuição de dextroglicana que 
por sua vez estar associada ao processo de mielinização das células Schwann, com o me-
canismo semelhante à ação das integrinas23,24. Contudo, nos casos de HS, a lâmina basal 
não representa barreira protetora à entrada da Mycobacterium leprae, pelo contrário, é 
através de seus componentes estruturais que ocorre a invasão25.

O acometimento pela doença e suas diferentes manifestações clínicas dependem, dentre 
outros fatores, da relação bacilo/hospedeiro podendo ocorrer após um longo período de 
incubação, de 2 a 7 anos, sendo assim as pessoas que adoecem, podem apresentar resis-
tência ao bacilo, constituindo os casos paucibacilares com baixa carga bacilar, insuficien-
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te para infectar outras pessoas, portanto, não sendo consideradas fontes importantes de 
transmissão. Um número menor de pessoas não apresenta resistência ao bacilo, que se 
multiplica no organismo passando a ser eliminado para o meio externo, podendo infectar 
outras pessoas, constituindo casos multibacilares, considerados fonte de infecção e ma-
nutenção da cadeia epidemiológica da doença7.

Nas duas últimas décadas o envolvimento do enfermeiro com ações de controle da HS no 
Brasil ampliou-se de forma considerável. E não poderia ser diferente, já que na expansão 
do Sistema Único de Saúde (SUS) essa categoria profissional tem uma função fundamental 
na organização dos serviços de saúde em diferentes níveis de complexidade. No que diz 
respeito a HS o papel da Enfermagem cresce a partir da poliquimioterapia (PQT) em 1986, 
cuja supervisão e execução são atribuições da enfermagem. Além disso, as ações de pre-
venção e tratamento das incapacidades26.

O diagnóstico da HS deve ser realizado durante as atividades diárias dos serviços de saúde 
à população e o tratamento imediato com PQT é fundamental para quebrar a cadeia de 
transmissão da doença. O diagnóstico clínico da HS pode ser determinado através da ana-
mnese e exame físico minucioso onde posteriormente deve ser realizado também o diag-
nóstico laboratorial e diferencial e o tratamento adequado permite que se obtenha a cura 
da doença, sem deixar sequelas (incapacidades físicas e sociais). É de suma importância, 
portanto, que o profissional da enfermagem tenha subsídios que facilitem identificar, diag-
nosticar e tratar a HS 27.

Com isso, é preconizado ao enfermeiro, dentre outras atribuições, realizar avaliação clínica 
dermato-neurológica simplificada, analisar o estado de saúde do indivíduo e preencher for-
mulários do sistema de informação em HS. Os profissionais que atuam na rede primária de 
saúde devem realizar a anamnese e o exame físico do paciente, sendo coletada sua história 
clínica, identificando os sinais e sintomas dermato-neurológicos da doença, contradizendo 
a conduta dos enfermeiros que unicamente encaminham para consulta médica28.

O enfermeiro deve realizar uma anamnese da seguinte maneira: investigar na consulta 
sobre os sinais e sintomas da doença e os possíveis vínculos epidemiológicos; o paciente 
deve ser ouvido com atenção e as dúvidas devem ser esclarecidas, procurando reforçar 
a relação de confiança existente entre o indivíduo e os profissionais de saúde; devem ser 
registradas no prontuário todas as informações obtidas, pois elas serão úteis para a con-
clusão do diagnóstico, para o tratamento e para o acompanhamento do paciente; além das 
questões rotineiras da anamnese, é fundamental que sejam identificados sintomas como: 
alteração na pele, manchas, placas, infiltrações, tubérculos, nódulos, e há quanto tempo 
eles apareceram; possíveis alterações de sensibilidade em alguma área do corpo; presença 
de dores nos nervos, ou fraqueza nas mãos e nos pés27,28.

Desse modo, verifica-se que na HS estas alterações devem ser detectadas e avaliadas por 
toda a equipe de profissionais da saúde, sob a ótica da multidisciplinariedade para que 
juntos articulem medidas que visem à prevenção ou a recuperação das incapacidades nos 
doentes. Dentre essas medidas, são citadas as massagens, os exercícios passivos e ativos 
(nas deformidades primárias), imobilizações, curativos e cirurgia (nos casos de deformida-
des secundárias), de acordo com a necessidade do doente e o grau de comprometimento 
neurológico. A equipe deve, portanto, acompanhar e fornecer orientações ao doente e aos 
membros de sua família, para prevenir complicações e oferecer melhoria da qualidade de 
vida dessa população29,30.
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A HS representa um grave problema de saúde pública em todo Brasil, aliados as preva-
lências, encontra-se outros fatores, como a evolução crônica, a capacidade de provocar 
lesões incapacitantes e deformante e, principalmente, a facilidade de proliferação dos focos 
de infecção31. Os enfermeiros devem ter sempre uma atitude de vigilância em relação ao 
potencial incapacitante da doença, causado pelo comprometimento dos nervos periféricos. 
Por isso é muito importante que a avaliação neurológica do paciente com HS seja feita com 
frequência para que possam, precocemente, serem tomadas as medidas adequadas de 
prevenção e tratamento de incapacidades físicas5.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se então que a HS é uma infecção bacteriana séria a qual gera um grave problema 
de saúde pública no Brasil. A participação da Enfermagem na equipe de atenção e cuidado 
do paciente acometido pelo bacilo de Hansen é de suma importância,uma vez que está 
se insere na triagem, diagnóstico precoce e tardio, cuidados domiciliares, curativos até a 
supervisão da terapêutica medicamentosa, conforme descrição das literaturas encontra-
das. Portanto os profissionais devem observar esse paciente sob uma ótica mais ampliada 
tornando necessário um aprofundamento no conhecimento sobre a fisiopatologia para en-
tender as consequências do microrganismo no corpo humano.

Os enfermeiros precisam se integrar e articular-se com a equipe multidisciplinar a fim de 
incorporar práticas intervenções baseadas em evidências para tratamento integral e enco-
rajar os pacientes a manterem cuidados médicos regulares bem como a poliquimioterapia 
multibacilar. Enfim, é preciso que sejam incentivadas ações que busquem contribuir para 
o melhor desempenho dos profissionais de enfermagem na detecção precoce da doença, 
proporcionando tratamento eficaz, prevenindo maiores complicações neurológica aos pa-
cientes acometidos e buscando manter os mesmos em convívio social, sem incapacidades 
e deformidades, além de interromper a cadeia de transmissão da doença.
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NORMAS EDITORIAIS

Apresentação

A Catussaba - Revista Eletrônica da Escola da Saúde da Universidade Potiguar – é um peri-
ódico científico quadrimestral de circulação aberta e gratuita, vinculada à Escola da Saúde 
da Universidade Potiguar. Recebe artigos originais (experimentais, clínicos e revisão).

As contribuições para a revista serão de fluxo contínuo, não havendo data limite para a 
submissão de artigos.

Missão

A Revista Catussaba da Escola da Saúde tem como missão “Fomentar e divulgação de 
trabalhos científicos e relatos de casos nas diversas áreas da saúde, visando disseminar o 
conhecimento científico na comunidade acadêmica, nas agências de pesquisa e fomento, 
assim como para os gestores organizacionais vinculados à área de saúde e afins”.

Linhas de pesquisa

Educação em saúde; Saúde coletiva; Biotecnologia em saúde.

Público alvo

Professores, pesquisadores e alunos de pós-graduação, como também empresários e pro-
fissionais de mercado vinculados às empresas que atuam nas áreas de saúde e afins. Serão 
permitidos até 6 autores por artigo submetido. O autor correspondente deverá justificar a 
atuação de cada autor no artigo (revisão do texto, delineamento experimental, execução da 
pesquisa, formulador da hipótese, redação do artigo...) em um arquivo em PDF, e enviar 
no ambiente de transferência de documentos suplementares (Passo 4 no processo de sub-
missão no repositório científico). Em artigos submetidos com mais de 6 autores, caberá ao 
corpo editorial deliberar sobre a aceitação do artigo para avaliação.

Da fi nalidade: A Revista Catussaba publica eletronicamente trabalhos inéditos sob a forma 
de artigo científico. Ao encaminhar um artigo ao processo editorial da Revista, pede-se 
que não sejam enviados para apreciação em outros periódicos e publicações impressas ou 
digitais. Os trabalhos devem ser encaminhados, neste caso, em conjunto com o Termo de 
Autorização de Reprodução/Publicação de Obra e Cessão de Direitos Patrimoniais.

Sobre o envio do Termo de Autorização de Reprodução/Publicação de Obra e Cessão 
de Direitos Patrimoniais: O(s) autor(es) está (ão) ciente (s) da obrigatoriedade do envio 
do documento, devidamente preenchido e assinado pelo (s) autor (es) e por uma testemu-
nha. O termo deve ser encaminhado em PDF, no ambiente de transferência de documentos 
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suplementares (Passo 4 no processo de submissão no repositório científico). OBS: Apesar 
do texto explicativo referente ao passo 4 indicar que o processo é opcional, para o envio 
do Termo de Autorização de Reprodução/Publicação de Obra e Cessão de Direitos Patrimo-
niais o procedimento se torna obrigatório. Portanto, o passo 4 é opcional no processo de 
submissão apenas para documentos suplementares que funcionam como um apêndice ao 
manuscrito, com o objetivo de auxiliar na compreensão e avaliação da submissão.

O Termo de Autorização de Reprodução/Publicação de Obra e Cessão de Direitos Patrimo-
niais encontra-se disponível na barra de navegação (menu superior da página do repositó-
rio científico da UnP).

Submissão de artigos: Devem ser submetidos por meio de repositório científico da 
UnP pelo endereço https://repositorio.unp.br ou https://repositorio.unp.br/index.php/
catussaba. Para isso, o(s) autor (res) deve (m) se cadastrar na revista e seguir os 5 
passos da submissão.

O texto não deve conter o nome do (s) autor (es) e co-autor (es), instituições de vínculo e 
e-mail. Essas informações serão inseridas apenas no sistema do repositório científico UnP, 
em virtude da avaliação adotar o sistema blind review (avaliação cega por pares).

Todas as pessoas designadas como autores deverão preencher os requisitos de autoria. 
Cada um dos autores deve ter participado nos trabalhos de tal modo que possa assumir 
publicamente a responsabilidade pelo seu conteúdo. A qualificação como autor deverá ser 
baseada apenas em contribuições substantivas para: 

• A concepção e o delineamento, ou a análise e interpretação dos dados; 

• A redação do artigo ou a sua revisão crítica no respeitante a conteúdos conceituais 
importantes; e 

• A aprovação final da versão a publicar. 

Todos os membros do grupo que são referidos como autores, quer os seus nomes sejam 
designados sob o título quer em nota de rodapé, devem preencher todos os requisitos de 
autoria acima indicados. Os nomes dos membros do grupo que não cumprem esses cri-
térios devem ser listados, com a sua autorização, nos agradecimentos ou num apêndice.

Do Processo de Avaliação: Os textos são avaliados em duas etapas, segundo os critérios 
de originalidade, relevância do tema, consistência teórica/metodológica e  contribuição 
para o conhecimento na área.

1 – Realização de uma análise prévia pelo editor da revista para verificar se o texto 
se enquadra dentro das linhas editoriais da mesma.

2 – Envio do texto para, no mínimo, dois avaliadores que, utilizando o sistema 
blind review, procederão à análise. Depois de aprovado, o texto passará por 
aconselhamento editorial, revisão ortográfica e gramatical. Após a análise do 
artigo, os autores são notificados sobre a decisão dos avaliadores. O resultado 
da decisão poderá ser de quatro formas:
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a) Aceito sem revisões (ou mínimas revisões).

b) Aceito com revisão.

c) Sugestão de ressubmissão (onde terá um novo parecer).

Rejeitado. Caso dois avaliadores rejeitarem-no, o autor será informado. Se tiver um aceite e 
uma rejeição, será encaminhado para um terceiro avaliador. Se o aceite for com alterações, 
os editores avaliarão se as alterações foram efetivadas satisfatoriamente ou se deverá ser 
revisto pelo (s) avaliador (es).

3 – Caso os revisores apresentem questionamentos, o artigo será devolvido para 
que os autores, através de uma carta resposta, possam pontuar cada item 
levantado por cada revisor, aceitando ou refutando as sugestões. Em caso de 
aceitação destas sugestões provenientes do processo revisional do artigo, fica 
a cargo dos autores a adequação do texto utilizando a ferramenta de revisão 
do word (ou similar).

Os editores e avaliadores se reservam o direito de propor alterações nos originais, buscan-
do manter a qualidade da publicação. Definições, conceitos, afirmações e opiniões expres-
sados nos textos são de inteira responsabilidade dos autores. Ao submeterem o texto para 
a Revista Catussaba, o (s) autor (es) está (ão) aceitando as normas aqui expressas, bem 
como na autorização da publicação dos textos.

Direitos autorais e patrimoniais: Não haverá pagamento a título de direitos autorais ou 
qualquer outra remuneração em espécie pela publicação de trabalhos na Revista. O(s) 
autor(es) cede(m) total, definitiva, exclusiva, irretratável e irrevogavelmente os direitos 
patrimoniais do texto/obra aceito para publicação na Revista Catussaba à APEC – Socieda-
de Potiguar de Educação e Cultura Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.480.071/0001-
40, com sede social na Avenida Floriano Peixoto, 295, Petrópolis, CEP 59.072-520, Na-
tal/RN, mantenedora da Universidade Potiguar – UnP, assim como à Rede Internacional 
de Universidades Laureate Ltda., e respectivas afiliadas, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
07.728.655/0001-20, com sede na cidade de São Paulo/SP, na Rua Bela Cintra, 1.200,0 
Conjuntos 51,52, 53 e 54, 5ª andar, Consolação, CEP 01415-001, conferindo-lhes o direito 
de reprodução, a partir da referida Revista, e em quaisquer de suas edições, no Repositório 
Científico da Universidade Potiguar - UnP ou em quaisquer outras plataformas, base de 
dados e/ou meios de divulgação/disseminação do conteúdo, existentes ou que venham a 
ser inventados, nacionais ou estrangeiros, a título gratuito ou oneroso, nos quais venha a 
Revista a ser disponibilizada, cabendo-lhes, para tanto, as faculdades de edição, adaptação, 
revisão, publicação, transmissão ou retransmissão, comunicação ao público e distribuição, 
impressa e ou digitalmente, e licença ou relicenciamento, podendo, ainda, ceder e ou subs-
tabelecer, com ou sem reservas, e a que título for, os direitos ora cedidos, sem prejuízos 
de eventuais outras outorgas.

Ao submeterem seus textos, o (s) autor (es) concede (m) a todos os usuários do Reposi-
tório Científico da Universidade Potiguar o acesso livre a sua obra.
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NORMAS TÉCNICAS

Formato dos artigos originais (experimentais, clínicos e revisão): Devem estar configu-
rados para papel A4, observando as seguintes indicações:

• margens esquerda e superior, 3 cm; direita e inferior, 2 cm;

• os parágrafos devem ser justificados;

• recuo da primeira linha em 2 cm da margem esquerda;

• espaçamento um e meio (1,5 linha) entre linhas, exceto nas notas de fim;

• a fonte a ser utilizada é a Arial, tamanho 12, exceto nas notas de fim (Arial, 10).

Da quantidade de páginas: mínimo de 12 (doze) e o máximo de 20 (vinte) páginas.

Da estrutura textual: A estrutura do artigo deve obedecer às orientações do estilo Vancou-
ver e deve conter os seguintes elementos:

Título

Resumo e Palavras-chave

Abstract

Introdução

Métodos

Resultados

Apresentação do caso clínico (esta sessão deverá se apresentada apenas nos artigos de 
estudo de caso e irá substituir os tópicos Métodos e Resultados)

Discussão

Bibliografia

Página de título

O título do artigo deve ser conciso mas esclarecedor. 

Resumo e Palavras-Chave

O resumo deve conter até 250 palavras. Este deve ser dividido em objetivo, método, os 
resultados principais e as principais conclusões. 

Abaixo do resumo o (s) autor (es) deve (m) indicar, de 3 a 5 palavras-chave. Devem ser 
usados termos da lista de descritores médicos (MeSH) do Index Medicus. 
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Abstract

Seguir o mesmo modelo designado para o Resumo. Este deve ser na língua inglesa e es-
crito em itálico.

IMPORTANTE: Em caso de textos submetidos em espanhol, este deverá possuir o resumo 
(português) e o abstract (inglês) além do resumo em espanhol. Em caso de textos subme-
tidos em inglês, este poderá conter apenas o abstract e o resumo.

Introdução

Resumir a fundamentação do estudo ou da observação buscando o estado da arte sobre o 
assunto. Identificar a dúvida científica que motivou a investigação, trazendo concretamente 
a hipótese e o objetivo do estudo. 

Métodos

Descrever os métodos usados para seleção da amostra, critérios de inclusão e exclusão 
(quando aplicável), definição de variáveis e métodos usados para coletar e analisar os 
resultados. O trabalho também deverá indicar o(s) teste(s) estatístico(s) usado. Materiais, 
software, aplicativos, aparelhos e equipamentos usados na pesquisa devem ter o nome do 
fabricante, cidade e país onde foram fabricados vindo entre parêntese após a sua primeira 
citação no corpo do texto.

Os autores que apresentam para publicação manuscritos de revisão deverão incluir uma 
seção descrevendo os métodos usados para localizar, selecionar, deduzir e selecionar os 
dados. Estes métodos deverão também ser indicados sumariamente no resumo.

Quando se relata experimentação com pessoas ou animais, indicar o número de processo 
autorizado pelo respectivo comitê de ética. 

Os artigos de ensaios clínicos aleatorizados, caso-controle, cohort e demais estudos clí-
nicos (com exceção ao relato de caso) devem apresentar informação sobre todos os ele-
mentos importantes do estudo, incluindo cálculo amostral quando necessário, o protocolo 
clínico da pesquisa (população estudada, intervenções ou exposições, resultados, e a fun-
damentação da análise estatística, métodos de aleatorização, ocultação da distribuição por 
grupos de tratamento e o método de ocultação).

Resultados

Apresentar os resultados em sequência lógica através de texto, tabelas e figuras. Não repe-
tir no texto todos os dados incluídos nas tabelas ou figuras; realçar ou resumir apenas as 
observações importantes.

Apresentação do relato de caso clínico (esta sessão deverá ser apresentada apenas nos 
artigos de estudo de caso e irá substituir os tópicos Métodos e Resultados).
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O relato deve contemplar uma breve descrição sobre o caso clínico, relatando dados da 
anamnese e do exame do paciente que sejam pertinentes. Deverão ser abordadas as téc-
nicas, métodos e tipos de intervenções utilizadas para a sua resolução. Em caso de tra-
tamento inovador, seus fundamentos deverão estar devidamente embasados na literatura 
existente. As fotografias e imagens devem ser enviadas em formato jpeg ou png com 
300dpi (resolução). 

Discussão

Realçar os aspectos novos ou importantes do estudo se detendo a discussão dos resul-
tados por comparação com outros resultados da literatura científica. Os autores também 
poderão discutir os métodos ut ilizados e sobre a confirmação (ou não) da hipótese do 
estudo. Limitações do estudo devem ser apresentadas nesta sessão.

 

Conclusão

Relacionar as conclusões com os objetivos do estudo baseada nos resultados obtidos.

Agradecimentos

Num local apropriado do artigo (rodapé da página de título ou apêndice ao texto; ver as 
normas da revista) deverão incluir-se uma ou mais frases especificando as contribuições 
que justifiquem um agradecimento, seja por apoio ou auxílio técnico, ou mesmo por apoio 
financeiro e material, cuja natureza deve ser especificada.

Referências 

O pesquisador deve referenciar em seu trabalho a fonte em que se baseia cada afirmação, 
opinião ou fato).

Os exemplos de citações, no estilo Vancouver, podem ser encontrados nos documentos de 
referência: “como elaborar referências bibliográficas, segundo o estilo de vancouver”, que 
foi traduzido e adaptado por Maria Gorete M. Savi (Coordenadora) e Maria Salete Espíndola 
Machado (Estagiária do Curso de Biblioteconomia da UFSC) – BSCCSM / UFSC, em 27-07-
2006) - <http://www.bu.ufsc.br/ccsm/vancouver.html>.

Manual de normas de Vancouver: referências e citações / Sistema Integrado de Bibliotecas 
da PUCPR. Organização, Nadia Ficht Richardt, Teresinha Teterycz – Curitiba, 2010 <http://
www.pucpr.br/biblioteca/sibi/manual_vancouver.pdf>, bem como no documento original 
sobre as normas no estilo Vancouver, disponível em: <http://www.nlm.nih.gov/bsd/uni-
form_requirements.html>, e no site: <http://www.scielosp.org>, seção de Saúde Pública.

Da Normalização: Caso deseje, o autor poderá consultar os Requisitos Uniformes para 
Originais submetidos a Periódicos Biomédicos, conhecido como Estilo Vancouver, ou en-
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trar em contato com os editores responsáveis pela Catussaba, por meio do endereço ele-
trônico: edunp@unp.br.

Figuras

Cada ilustração (imagem e gráficos) deve ser fornecidas em arquivos separados. Se uma 
mesma figura pretende mostrar mais de uma imagem (a, b, c e etc), estas deverão vir em 
um único arquivo. As figuras, assim como seus respectivos arquivos, deverão ser numera-
dos obedecendo a ordem conforme estas são citadas no texto.  As figuras não deverão ter 
tamanho maior que 10 MB e deverão apresentar no mínimo 300 dpi de resolução.

Os títulos de todas as ilustrações deverão vir ao final do texto (após as referências) prin-
cipal na ordem em que se são citadas no texto. As tabelas devem ser incorporadas ao 
arquivo do texto principal. 

Recomendações: Solicitamos que o (s) autor (res) faça (m) uma verificação quanto às 
normas solicitadas, verifique (m) se todos os autores citados constam na lista de referên-
cias ao fim do trabalho e zele (m) para que seja encaminhado o Termo de Autorização de 
Reprodução/Publicação de Obra e Cessão de Direitos Patrimoniais.




