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EDITORIAL

Prezados Leitores,

Seguimos ampliando os horizontes da Revista Catussaba, ultrapassando fronteiras na di-
vulgação de conhecimento científico na área da saúde. Nesta edição, apresentamos tra-
balhos realizados por grupos de pesquisa dos EUA e do Chile, além, é claro, de nossas 
pesquisas realizadas no Rio Grande do Norte. Organizamos este número com 07 (sete) 
textos, sendo 05 (cinco) na Seção Artigo e 2 (dois) na Seção Estudo de Caso.

A Seção Artigo tem início com a pesquisa Correlación entre Control de Tronco y Número 
de Caídas em Adultos Mayores Institucionalizados com Accidente Cerebrovascular, de-
senvolvida por pesquisadores da Universidade Finis Terrae do Chile. O estudo fornece um 
importante valor preditivo para o risco de acidente vascular cerebral ao teste PASS para 
o risco de cair para AM institucionalizados com AVC. Os resultados destacam o uso de 
intervenções precoces e tardias no controle do tronco.  Em seguida, o estudo sobre Corre-
lação entre Fibroedemagelóide e Dosagem de Estradiol demonstra que a ausência de uma 
relação entre o fibroedemagelóide e os níveis de estradiol pode ser justificada pelo caráter 
multifatorial da celulite, bem como evidencia a influência desse hormônio nas adaptações 
do tecido adiposo e conjuntivo e os sistemas circulatório e linfático. No campo da saúde 
coletiva, três artigos ganham espaço de discussão. O primeiro diz respeito à Assistência 
Farmacêutica em Unidades Básicas de Saúde do município de Parnamirim – RN, que foi es-
tudada por discentes e docente da UnP, com vistas a identificar a real situação e qualidade 
do serviço de farmácia na rede pública de saúde do SUS. O segundo abrange a análise da 
política de desinstitucionalização do SUS, no que se refere ao processo de reforma psiqui-
átrica, articulando saberes do campo da saúde coletiva e saúde mental. O estudo foi foca-
lizado na análise das diretrizes da política nacional do Ministério da Saúde, direcionando o 
campo de intervenção ao “Programa de volta pra casa”, desenvolvido em Natal-RN, tendo 
como analisadores as estratégias de desinstitucionalização e reabilitação psicossocial de 
usuários de saúde mental. Por fim, esta Seção Artigo finaliza com a publicação sobre o 
Trabalho Infantil, que se debruça no estudo do processo saúde-doença de crianças subme-



tidas ao trabalho na infância. O enfoque foi dado às crianças/adolescentes assistidas pelo 
Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil de Mossoró/RN.

A Seção Estudo de Caso é inaugurada pelo trabalho desenvolvido por pesquisador ame-
ricano, em que apresenta um caso de paciente com Doença de Parkinson - Patient with 
Parkinson’s Disease: Case Presentation. O estudo sugere que o uso de técnicas de tarefas 
orientadas, estratégias cognitivas e motoras de imagens não-verbais, bem como estraté-
gias de fortalecimento apresentam-se como instrumentos de intervenção que podem ser 
eficazes, neste caso, para tratar pacientes com Parkinson. O segundo estudo de caso se 
refere à hidroterapia no tratamento da artrite séptica do quadril em um jovem paciente do 
sexo masculino. Nesse tratamento, realizado pela Clínica Escola de Fisioterapia da UnP, o 
paciente foi submetido a 28 sessões de hidroterapia. O estudo concluiu que o programa de 
hidroterapia proposto se mostrou benéfico nos aspectos funcionais, no aumento de força 
muscular e amplitude de movimento, bem como na melhora da qualidade de vida.

Desejamos que este número, ao apresentar interface com outras instituições de pes-
quisa internacionais, contribua com a disseminação da produção do conhecimento no 
campo da saúde, tanto no que tange à temática das biotecnologias em saúde, quanto 
da saúde coletiva.

Não podemos deixar de demonstrar nossa gratidão aos autores, na aposta de submissão 
de seus trabalhos para publicação, bem como ao conselho consultivo, na valiosa contribui-
ção de seus saberes direcionados à avaliação dos artigos. 

Desfrutem da Leitura!

Flávia Helena Freire
Editora Adjunta
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CORRELACIÓN ENTRE CONTROL DE 
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ADULTOS MAYORES INSTITUCIONALIZADOS 
CON ACCIDENTE CEREBROVASCULAR

Esteban I. Fortuny Pacheco • Docente Adjunto Universidad Finis Terrae. Vicepresidente Soc. 
Chilena de Kinesiología Dermatofuncional (SOCHIKIDEF). Dir. Académico Diplomado en 
Kinesiología Dermatofunional y Medicina Estética (UFT). Diplomado en Metodologías Activas 
de Aprendizaje y Pedagogía en Ciencias de la Salud (UFT). E-mail: efortunyp@uft.edu. | María 
Trinidad De la Carrera Wielandt • Kinesióloga, Licenciada en Kinesiología. Universidad Finis 
Terrae. E-mail: trinidelacarrera@gmail.com | Josefi na Meza Romero • Kinesióloga, Licenciada 
en Kinesiología. Universidad Finis Terrae. E-mail: josefina.meza@hotmail.com | María de los 
Ángeles Pizarro Muñoz • Kinesióloga, Licenciada en Kinesiología. Universidad Finis Terrae. 
E-mail: angelespizarro13@gmail.com

Enviado em: Julho de 2012.
Aceite em: agosto de 2012.

Resumen: Objetivo: Identificar y analizar el valor predictivo del control de tronco en la mayor predispo-
sición a sufrir una caída en un grupo de adultos mayores (AM) institucionalizados con accidente cerebro-
vascular (ACV), e incorporar la “Escala de evaluación postural para pacientes con ACV” (test PASS) como 
nuevo test predictor de caídas en AM que han sobrevivido a un ACV.  Materiales y métodos: Un total de 
20 AM con ACV de la Fundación Villa Padre Hurtado, participaron en el estudio prospectivo y recibieron 
evaluaciones iniciales de referencia de su control de tronco mediante el test PASS,  su estabilidad y riesgo 
de caída según el test Timed up and go (TUG), el nivel de funcionalidad y dependencia mediante el test Eva-
luación funcional del AM (EFAM) y por último, el nivel cognitivo con el test Minimental (MMSE). El número 
de caídas fue registrado por el personal de salud de la institución durante 5 meses, 1 de Agosto al 31 de 
Diciembre del año 2011. Resultados: Se observaron resultados estadísticamente significativos  (P<0,05) 
en la correlación entre el control de tronco y el riesgo a caer en pacientes institucionalizados con ACV. Dis-
cusión y Conclusión: Este estudio proporciona un importante valor predictivo al test PASS para el riesgo 
de caer en AM institucionalizados con ACV. Los resultados sugieren evaluaciones confiables y destaca el 
uso de intervenciones tempranas y tardías  en el control de tronco.

Palabras clave: Caídas. Adulto mayor. Accidente cerebrovascular.

CORRELAÇÃO ENTRE CONTROLE DE TRONCO E NUMERO 

DE QUEDAS EM ADULTOS IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS 

COM ACIDENTE CEREBROVASCULAR

Resumo: Objetivo: Identificar e analisar o controle de tronco na predisposição para sofrer uma queda em um 
grupo de adultos mais velhos (AM) institucionalizados Acidente Vascular Cerebral (CVA) e incorporar a “escala 
de avaliação postural para pacientes com AVC” (PASS teste) como teste de quedas em AM que sobreviveram 
a um acidente vascular cerebral. Materiais e métodos: Um total de 20 pacientes da Fundação Villa Padre Hur-
tado participaram  estudo prospectivo e receberam avaliações iniciais de referência do seu controle de tronco 
utilizando o teste PASS, estabilidade e risco de queda de acordo com o teste Timed Up e ir (TUG), o nível de 
funcionalidade e dependência funcional por avaliação de teste AM (EFAM) e, finalmente, o nível cognitivo com 
o teste Minimental (MMSE). O número de quedas foi registrada pelos profissionais de saúde da instituição por 
5 meses, de 1 de Agosto a 31 de Dezembro de 2011. Resultados: houve diferença estatisticamente significati-
va (P <0,05) correlação entre o controle de tronco e risco de queda em pacientes institucionalizados com AVC. 
Discussão e Conclusão: Este estudo fornece um importante valor preditivo para o risco de acidente vascular 
cerebral ao teste PASS para o risco de cair para AM institucionalizados com AVC. Os resultados sugerem 
avaliações confiáveis e destaca o uso de intervenções precoce e tardia no controle do tronco.

Palavras-chaves: Quedas. Idoso. Acidente vascular cerebral.
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1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el accidente cerebrovascular (ACV),  entre los Adultos Mayores (AM) es 
considerado un gran generador de discapacidad, lo que no sólo implica un alto grado de 
dependencia de terceros, sino que además aumenta considerable el riesgo de caer.1-3

Tradicionalmente los programas de rehabilitación en pacientes que han sufrido un ACV, 
están enfocados principalmente en proporcionar las herramientas necesarias para alcanzar 
un nivel de funcionalidad óptimo, y a la vez evitar la ocurrencia de caídas. De esta forma, los 
tratamientos deben estructurarse dentro de un programa de rehabilitación individualizado y 
según las necesidades del paciente. 1,4

Funcionalidad se define, como la capacidad de realizar de manera independiente o autóno-
ma las AVDb e AVDi, 5 de tal forma que al referirnos a este concepto, no sólo es necesario 
el correcto funcionamiento de las extremidades superiores e inferiores, sino que también 
una adecuada coordinación y transmisión de cargas a través del tronco.6 En consecuencia, 
todo movimiento depende de la coordinación eficaz entre la postura y el movimiento.7

Sin embargo, durante las diferentes manipulaciones, se activa antes la musculatura de 
tronco que de las extremidades. He ahí la importancia de que exista un buen control de 
tronco, es decir, una buena estabilidad y activación de la musculatura anticipatoria de tron-
co,6 ya que si tenemos un timming alterado y enlentecido, sumado a reacciones posturales 
lentas, propias del AM, aumentan considerablemente las posibilidades de caer,8 y de sufrir 
consecuencias bastante graves, que van desde contusiones leves, fracturas de cadera, 
traumatismos de cabeza e incluso la muerte.1,9,10

Cabe mencionar que el control postural se conoce como la habilidad de mantener el centro 
de gravedad (CG) o su proyección, dentro del área de base de sustentación, tanto en situ-
aciones estáticas como dinámicas.11,12

Sabemos que un ACV es capaz de producir una lesión a nivel de las neuronas motores 
superiores, perjudicando principalmente la musculatura distal en relación a la proximal 
(tronco). No obstante, la afección proximal recibe entradas de ramas motoras descenden-
tes ipsilaterales y contralaterales, mientras que los músculos periféricos son suministrados 
por neuronas motoras de ramas contralaterales.2,3,12,13

A pesar de la limitada evidencia que existe acerca de la influencia directa del tronco sobre 
la producción de caídas en AM con ACV, recientemente Hsieh y cols.2 informó del valor 
predictivo del control de tronco durante las primeras etapas luego de ocurrido el ACV y 
destaca su evaluación temprana en relación a la funcionalidad del paciente. Por otra parte, 
el estudio de Persson y cols.9 otorgó un moderado valor predictivo a la utilización del test 
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PASS durante la primera semana después de ocurrido el Stroke para la identificación de 
pacientes con riesgo de caer.

Mientras que el riesgo de caída, según el test PASS, se ha estudiado principalmente en el 
primer periodo de rehabilitación, poco se sabe del valor predictivo del control de tronco 
en la identificación de pacientes con riesgo de caer luego de transcurrida la primera etapa, 
semanas e incluso años de ocu rrido el ACV. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Universo

Según el estudio realizado en Iquique por el MINSAL, la incidencia de AM con ACV en Chile 
corresponde hasta el año 2002 a 130 por 100.000 habitantes al año.33

2.2. Tamaño y tipo de muestra

Hasta diciembre del 2011, el total de AM (hombres y mujeres), de la Fundación Villa Padre 
Hurtado, Comuna de Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana, corresponde a 180 per-
sonas. A partir de esto, se utilizó una muestra de 21 AM de ambos sexos, mayores a 65 
años con residencia en la Fundación. Esta muestra fue extraída de manera no probabilística.

2.3. Análisis estadístico

El procesamiento de los datos, se hizo mediante el programa estadístico Sigma Stat 3,5. 
Para el análisis de correlación se aplicó la prueba de coeficiente de correlación lineal de 
Pearson, y además para comprar datos de distribución normal, fue necesario utilizar la 
prueba de T-Student. Se consideró significativo un valor p<0,05.

3. RESULTADOS
Las evaluaciones fueron realizadas a partir de una muestra de 20 AM, residentes perma-
nentes de la Fundación Villa Padre Hurtado y con antecedentes de haber sufrido un ACV 
durante su vida. El 50%, eran mujeres y el otro 50% correspondía a los hombres. La edad 
media de los participantes era de 76,1 años, con una desviación estándar (SD) de 7,063. 

Es importante destacar que el test TUG fue incorporado al estudio con la única finalidad de 
participar como “test testigo”. Esto quiere decir, que el riesgo de caída otorgado por el TUG 
(normal: ≤ 10 seg., riego leve de caída: 11 a 20 seg., alto riesgo de caída: > 20 seg.), será 
relacionado con el puntaje obtenido en el test PASS, para establecer una relación entre una 
prueba predictora de caídas válida y reconocida mundialmente, test TUG, con el test PASS, 
capaz de evidenciar alteraciones a nivel de tronco en pacientes con ACV.  
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A continuación, tabla 1 se describen las principales características del total de participantes 
pertenecientes al estudio (distribución por edad, sexo, presencia de comorbilidades, ayu-
das técnicas, caídas durante los 12 meses antes del estudio y resultados de todos los test 
aplicados).

En la tabla 2, se describe la correlación entre las variables de estudio según sexo luego de 
transcurridos 5 meses 

Y por último en la tabla 3, se describe la comparación y correlación entre caedores versus 
no caedores para cada test clínico. 

Tabla 1: Características de la población de estudio

  Características total muestra caedores no caedores

  n =20 n = 11 n =9

Edad, años, X (rango) 76,1  (65 - 89) 75,63 76,66

Sexo (%)  

     Mujeres 50% 36,36 66,66

     Hombres 50% 63,63 33,33

Comorbilidades (%)  

     Hipertensión 80% 81,81 77,77

     Diabetes 20% 18,18 22,22

     Desorden Lipídico 5% 0 0,11

     Problemas oncológicos 10% 18,18 0

     Hipotiroidismo 15% 9,09 22,22

     Anemia 5% 0 11,11

     Osteoporosis 10% 9,09 11,11

     Cardiopatía dilatada controlada 5% 0 11,11

 Ayuda técnica (%)  

    Bastón común 0% 0 0

    Bastón canadiense 15% 18,18 11,11

    Andador 5% 0 11,11

    Silla de ruedas 5% 9,09 0

Caídas antes del estudio (%) 40% 54,54 22,22

EFAM  

    Parte A (> 42) 46,75 (43 - 61) 45,09 48,77

    Parte B 44,35 (33 - 55) 43,27 45,66

MMSE (> 22 puntos) 24,3 (22 - 29) 25 23,44

TUG (seg.) 20,19 (8 - 43,81) 24,39 15,34

PASS (0-36 puntos) 26,15 (17 - 36) 23,63 29,22
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Tabla 2: Correlación de las variables de estudio según sexo, luego 
de transcurridos 5 meses de estudio (n=20) 

Variable Media 
Correlación (r) Valor P 

Sexo N° Caídas Test PASS

Hombres 0,8 23,7 -0,515 0,127

Mujeres 0,6 28,6 -0,696 0,0253

Tabla 3: Comparación  y correlación caedores v/s no caedores para cada test clínico

Variable
Caedores No caedores Valor P

X (SD) rango X (SD) rango  

TUG (seg.) 24,164 (9,173) 13,85 - 43,81 15,341 (5,481) 8 - 22,3 0,021

PASS (0-36 puntos) 23,636 (4,6539) 17 – 33 29,222 (4,842) 19 – 36 0,017

Respecto a la distribución por sexos del número de caídas, se obtuvieron importantes re-
sultados, que se presentan en las figuras 1 y 2. 
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Respecto a la correlación que existe entre el número de caídas de mujeres y puntaje pro-
medio obtenido en el test PASS, se evidencia una pendiente negativa en las variables nom-
bradas anteriormente. En relación a esto, el resultado es estadísticamente significativo 
(p=0,0253). Figura 1.
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Figura 2. Correlación entre Nº caídas v/s Test PASS (hombres)

En cuanto al análisis de correlación entre el puntaje promedio del test PASS y el núme-
ro de caídas de los hombres, se obtiene una diferencia no estadísticamente significativa 
(p=0,127). Figura 2. 
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En general al observar la correlación entre el tiempo obtenido por el total de participan-
tes (n=20) en el test TUG, con el puntaje que resultó del test PASS en cada uno de ellos, 
se manifiesta una relación inversa con una diferencia estadísticamente significativa 
(p=0,00492). Figura 3.

4. DISCUSIÓN
Según nuestro conocimiento, este es el primer estudio chileno que establece una relación 
entre el control de tronco según el test PASS (validado en Chile por el método “validación 
por expertos”) y el riesgo de caer en AM sobrevivientes a un ACV. 

Dentro de la limitada evidencia que existe en cuanto a la importancia del control de tronco 
en pacientes con ACV, la mayoría resalta su utilidad dentro de la fase aguda o como indi-
cador temprano de funcionalidad. De hecho, Schmid y cols.,4 encontraron que las caídas 
en etapas agudas, se asocian principalmente a la pérdida del estado funcional después 
del ACV. Por su parte, recientemente Hsieh y cols.2 determinó que dentro de los predic-
tores más fuertes de funcionalidad temprana en pacientes con ACV, estaba el test PASS, 
otorgándole un importante valor predictivo al control de tronco, e incluso destacando por 
sobre la escala de Berg (BBS). Además de los beneficios descritos anteriormente, nuestros 
resultados efectivamente apoyan la utilidad de una evaluación clínica de tronco durante 
todo el periodo post-ACV y sugiere que a pesar de que hayan transcurrido años luego de 
ocurrido el primer o único episodio de ACV, las personas pueden ser evaluadas mediante 
el test PASS. Esto quiere decir, que el test PASS puede utilizarse, ya sea inmediatamente 
ocurrido el accidente (evaluación de golpe), como también luego de meses e incluso años 
del Stroke (evaluación de seguimiento). 

Al respecto, varios autores establecen que los movimientos de las extremidades son depen-
dientes del control de tronco y su posición en el espacio,6,19,29  por lo tanto, cuando habla-
mos de funcionalidad, indirectamente nos referimos al control de tronco. En cierto modo, 
este hallazgo coincide con el encontrado por Hsieh,2 ya que mientras más funcional sea el 
AM, la probabilidad de sufrir una caída es menor. De acuerdo con lo obtenido en nuestra 
investigación, es posible concluir que el nivel de funcionalidad otorgado por el EFAM, se 
relaciona directamente con el puntaje obtenido en el PASS y el menor número de caídas 
durante el estudio, de tal forma que los que no cayeron son a la vez más autovalentes y 
con mejor control de tronco para el desarrollo de sus actividades. A partir de lo anterior, es 
posible reafirmar lo encontrado por Texeira de Aguiar y cols.,29 que considera la evaluación 
de tronco como una importante herramienta a la hora de evaluar pacientes con ACV.

Así como la identificación de los factores de riesgo es multifactorial, Horak51 describió que 
el control de tronco está compuesto por 6 subsistemas, de los cuales 4 tienen un compo-
nente cognitivo. La alteración de uno o más de estos, puede conducir a una inestabilidad 
postural. En nuestro estudio, para homogenizar la muestra, se utilizó el test MMSE descrito 
por Quiroga,46 por lo que todos los participantes de la muestra tenían un nivel cognitivo 
adecuado. A partir de lo anterior, es posible inferir que la razón de las caídas no fue por un 
bajo nivel cognitivo, sino que por un mal control de tronco.52

De acuerdo a nuestros resultados, se puede inferir que el control de tronco resultaría ser 
un indicador de riesgo de caer en este tipo de pacientes,  ya que  demostró una validez 
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convergente entre el TUG (test testigo) y el PASS para reconocer a tiempo una caída. Los 
datos de nuestro estudio indican una diferencia estadísticamente significativa, debido a 
que frente a un buen control de tronco, el riesgo de caer es menor. Esto se relaciona con lo 
reportado en el estudio de Persson y cols9., donde los caedores obtuvieron calificaciones 
más bajas en el PASS, otorgándole un moderado valor predictivo a la utilización del test en 
la identificación de pacientes con riesgo de caer post-ACV. 

Aunque a la hora de interpretar el tiempo obtenido en el test TUG utilizamos el establecido 
por Crisostomo47, es similar al tiempo óptimo establecido por Persson  y cols9. para pre-
decir el riesgo de caer en AM con ACV (≥ 15 seg. para el TUG). Además, cabe destacar 
que esa investigación al igual que lo reportado por nuestro estudio, demostró que tiempos 
elevados en el TUG, se asocia a un mayor riesgo de caer después de ocurrido el ACV. En-
tonces, es posible inferir que para pacientes con Stroke, el tiempo TUG óptimo para deter-
minar el riesgo de caída es 15 seg.

En este estudio, podemos dar cuenta de importantes beneficios adicionales que presenta el 
PASS. En primer lugar, este test podría considerarse una herramienta más rápida en com-
paración con la BBS. Esta última está compuesta por 14 ítems y el PASS por 1253,54,57-59. Por 
otra parte, su administración clínica es de bajo costo, optimizando importantes recursos, 
que a nuestro juicio son fundamentales en este tipo de pacientes.55 Además, el PASS supo-
ne ser más completo, ya que evalúa a los pacientes en diferentes situaciones, posturas y 
movilidad en la cama, incluyendo giros para ambos lados. A su vez, es capaz de diferenciar 
el lado parético con el no parético, de tal forma que el paciente sea evaluado como un todo 
y de manera segmentaria.2

Según nuestros resultados, el mayor número de caídas reportadas durante un periodo de 
5 meses, se relaciona con el sexo masculino. Esto es similar a otros estudios, donde los 
hombres con respecto a las mujeres, resultaron ser el grupo que sufrió más caídas.9,60 A pe-
sar de esto, existen contradicciones al respecto, ya que varias investigaciones, entre ellas 
la realizada por Duarte61 y Wagner,62 concluyen que las mujeres sobrevivientes a un ACV, 
caen en más oportunidades.60,63,64 La razón de este hallazgo podría ser, porque en general 
presentan mayores alteraciones a nivel de equilibrio, base de sustentación más pequeña, 
marcha más lenta y menor independencia.63

Por otra parte, aquellos AM con historia de caídas previo al período  investigativo, fueron 
además los que sufrieron una nueva caída. Estos datos son consistentes con el trabajo de 
Ray y cols68, donde a través de una investigación a pacientes institucionalizados con ante-
cedentes de haber sufrido un ACV, reconoció que la probabilidad de una segunda caída es 
altamente significativa.63,68

De acuerdo a lo establecido por Marcon y cols,69 la polifarmacia es un problema grave, ya 
que la interacción de fármacos favorece las caídas. Así mismo, según un estudio realizado 
por Tsur y Segal43 el principal factor de riesgo clínico asociado a las caídas en pacientes 
con ACV, fue entre otros, el uso de drogas antihipertensivas o sedantes el día de ocurrido 
el evento, por lo que nuestros resultados confirman en parte los de la literatura, ya que los 
AM que registraron caídas, eran a su vez hipertensos controlados. 

Recientemente, durante el año 2011, fue validada la versión modificada del test PASS, 
versión sueca del PASS (Swe PASS).70 Se creó la necesidad de generar modificaciones, ya 
que existen ítems y partes del test donde no especifican de forma clara el método a utilizar. 
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Para comenzar en el Swe PASS, la expresión “poca ayuda” corresponde a la ayuda de una 
persona y la expresión “mucha ayuda” se refiere a la ayuda de dos personas. Por otra parte 
en el ítem 12; en posición bípeda, tomar un lápiz desde el suelo, se modificó el objeto a 
recoger. El cambio se produjo, ya que en este punto sólo se necesita que la persona se 
agache a recoger un objeto del suelo, y en el caso que fuese un lápiz, se estaría evaluando 
la motricidad fina, aspecto poco relevante en el control de tronco, por lo que se cambio a 
un zapato. Por otra parte, en esta versión se creó un punto de corte que no estaba descrito 
antes, mediante el análisis ROC se determinó que este punto de corte era ≤ 32 puntos.70

Cabe mencionar que nuestro estudio se realizó antes de que se publicara el artículo de la 
Swe PASS, es decir, la asignación de puntaje que utilizamos, era claramente más subjetivo 
que el planteado por la validación, y además no presentaba un punto de corte para determi-
nar o clasificar al sujeto evaluado. Por lo tanto, hacemos hincapié en la necesidad de más 
estudios que incorporen la versión Swe PASS.

Así mismo, hubiese sido interesante disponer una muestra de mayor tamaño.61 Hacemos 
hincapié en el desarrollo de más investigaciones con un mayor número de participantes 
para poder seguir demostrando la fiabilidad y validez del test. Por otro lado, a pesar de que 
el valor del control de tronco en cuanto a la predicción de pacientes con ACV fue significa-
tivo, es necesario que en Chile se realicen más intervenciones que incorporen la Swe PASS 
actualizada del test PASS. 

BIBLIOGRAFÍA
1. Moyano A. El accidente cerebrovascular desde la mirada del rehabilitador. HCUCh. 2010; 
21:348-55.

2. Hsieh CL, Sheu CF, Hsueh IP, Wang CH. Trunk control as an early predictor of com-
prehensive activities of daily living function in stroke patients. Stroke. 2002; 33:2626-2630.

3. Simpson LA, Miller WC, Eng JJ. Effect of stroke on fall rate, location and predictors: A 
prospective comparison of older adults with and without stroke. Plos one. 2011; 6(4):1-6.

4. Schmid A, Wells C, Concato J, Dallas M, Lo A, Nadeau S, Williams L, Peixoto A, Gor-
-man M, Boice J, Struve F, McClain V, Bravata D. Prevalence, predictors, and outcomes of 
poststroke falls in acute _ hospital setting. JRRD. 2010; 47(6):553-562.

5. Fernández S, Pedraza A, Moreno Y. Funcionalidad en adultos mayores y su calidad de 
vida. Revista de Especialidades Médico-Quirúrgicas. 2009; 14(4):161-72.

6. Vera-García F, Moreside JM, Flores-Parodi B, McGill SM. Activación de los músculos 
del tronco durante situaciones que requieren de la estabilización del raquis. Med Depor-
te Trab. 2007; 14-26.

7. Mourex TPF, Rouhier-Marcer I, Didier JP. A kinematic comparison between elderly and 
young subjects standing up from and sitting down in a chair. University de Bourgogne, 
1998; 27:137-146.

8. Kolber M, Beekhuizen K. Estabilización lumbar: Una Aproximación basada en eviden-
cias científicas de dolor lumbar. Strenght and conditioning Journal. 2009; 29(2): 2637.



21

Ano 2, n° 1, out. 2012 / mar. 2013 

9. Persson CU, Hansson P, Sunnerhagen K. Clinical tests performed in acute stroke 
identify the risk of falling during the first year: postural stroke study in Gothenburg. J 
Rehabil Med. 2011; 43:348–353.

10. Miñana-Climent JC, San Cristóbal-Velasco E,  Arche-Coto JM, Rodríguez-Piñera, 
MA, Fernández-Fernández M. Características y factores asociados a caídas en pacientes 
con enfermedad cerebrovascular. Revista Española de Geriatria Gerontol. 2005; 40(2):24-
30.

11. Montes-Castillo ML, Pérez-Benítez MLI, Díaz-Barriga AS, Vázquez-Jasso AJ. El balance 
y las caídas en la tercera edad: consecuencias, evaluación y tratamiento. Revista Mexicana 
de medicina física y rehabilitación. 2000;12(1):16-20.

12. Baydal-bertomeu JM, Barberà R,  Guillem I, Soler-gracia C,  Peydro de moya MF, Prat 
JM, y col. Determinación de los patrones de comportamiento postural en población sana 
española. Acta Otorrinolaringol Esp 2004; 55: 260-269.

13. Marcucci FC, Cardoso NS, Berteli K, Garanhani MR, Cardoso JR. Alterações eletromio-
gráficas dos músculos do tronco de pacientes com hemiparesia após acidente vascular 
encefálico. Arquivos de neuro-psiquiatria, Arq Neuropsiquiatr. 2007; 65(3):900-905.

14. Dickstein R, Heffes Y, Laufer Y, Ben-Haim Z. Activation of selected trunk muscles during 
symmetric functional activities in poststroke hemiparetic and hemiplegic patients. Journal of 
neurology, neurosurgery, and psychiatry, J. Neurol. Neurosurg. Psychiatr.1999; 66:218–221.

15. San Martín C, Villanueva J. Cambios Sistémicos en el Paciente Adulto Mayor. Revista 
Dental de Chile. 2002; 93 (2):11-13.

16. Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Adulto mayor en Chile boletín informativo. 
Chile: INE; 2007. 

17. San Martín C. La espiritualidad en el proceso de envejecimiento del adulto mayor. 2008; 
8(1):103-120.

18. Vera M. Significado de la calidad de vida del adulto mayor para sí mismo y para su 
familia. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2007; 68 (3):284-29.

19. Domínguez G, Arellano G, Leos H. Tiempo unipodal y caídas en el anciano. Red de re-
vistas científicas de América latina y el Caribe. 2007; 002 (75):107-112.

20. Noguera AMM. Prevención de las caídas en personas mayores a partir del tratamiento 
fisioterápico del desequilibrio postural [tesis doctoral]. Salamanca: Universidad de Salamanca; 
2007.

21. Suárez H, Arocena M. Las alteraciones del equilibrio en el adulto mayor balance disor-
ders in the elderly. Rev Med Clin Condes. 2009; 20:401-407.

22. Chofloque JC, Alvarado MF, Pinedo LV. Caídas en el adulto mayor. Estudio de una serie 
de pacientes de consultorio externo de medicina del Hospital Nacional Cayetano Heredia. 
Rev Med Hered.1996; 7 (4):119-124.

23. Alfaro EV. Prevención de caídas en el adulto mayor. Rev Med de Costa Rica y Centroa-
mérica. 2009; 590:353-355.  



22

Ano 2, n° 1, out. 2012 / mar. 2013 

24. Hernández SPS, Moctezuma EA, Beltrán GRM, Ortega GG, González RMC. Caídas en 
el adulto mayor Factores intrínsecos y extrínsecos. Rev Med IMSS.2002; 40(6):489-493.

25. Herrera DEH, Villegas JF. Prevención de caídas en el adulto mayor: Intervenciones de 
enfermería. Rev Enferm Inst Mex .2007;15:47-50.

26. Kron M, Loy S, Sturm E, Nikolaus T, Becker C. Risk indicators for falls in institutionali-
zed frail elderly. Am J Epidemiol. 2003; 158:645–653.

27. Salermo BML. Movilidad, equilibrio y caídas en los adultos mayores. Geroifo.2008; 
3(2):1-32.

28. Nerín S, Villarroya A, Cepero E, Gómez J, Marco C, Miguelena M. La marcha: diferen-
cias según el sexo. Cuad Aragon Med Cienc A. 1999;13(7):27-38.

29. Aguiar PT, Rocha TN, Oliveira ES. Trunk Control Scales as functional predictors for 
stroke patients. Acta Fisiatr. 2008; 15(3):160-164.

30. Falcone G, Chong JY. Gender differences in stroke among older adults. Geriatrics and 
Aging. 2007; 10:497-500. 

31. Liebeskind D. Hemotthagic stroke in emergency medicine. Medscape. 2011;1-10.

32. Romero B, Aguilera JM, Castela A. Enfermedad cerebrovascular. Medicine. 2007; 
9 (72): 4581-4588.

33. Ministerio de salud de Chile (MINSAL). Guía clínica: Ataque cerebrovascular isquémico 
del adulto. Chile, 2007; 37:1-93.

34. Llanes S, Díaz V. Manejo inicial del accidente cerebrovascular (ACV) isquémico agudo. 
Rev Hosp Clin Univ Chile 2008;19: 26-119.

35. De Freitas G. Stroke: background, epidemiology, etiology and avoiding recurrence. 
Cambridge University. 2005;1-10.

36. Lavados P. Unidades de tratamiento del ataque cerebrovascular (UTAC) en Chile. Revis-
ta Médica Chile. 2005; 133: 1271-1273.

37. Rodero L, González J. Accidentes cerebrovasculares concepto clasificación valoración 
sindrómica epidemiología impacto socioeconómico. Medicine. 2003; 8(91):4903-4910.

38. Coloméa R, Camarero L. Factores de riesgo de los accidentes cerebrovasculares Etio-
patogenia del accidente cerebrovascular. Medicine 2003; 8(91):4911-4917.

39. Martínez-Vila E, Gállego J. The stroke, a medical emergency. ANALES Sis San Na-
varra. 2000; 23(3):7-9.

40. Moreno G, Zarain A. Papel de los receptores de glutamato durante la diferenciación 
neuronal. Salud Mental. 2006; 29(5): 38-48

41. Coloméa R, Camarero L, Valle N, Rebollo M. Accidente cerebrovascular isquémico en 
la fase establecida. Medicine 2003; 8(91):4925-4932.

42. Arias A. Rehabilitation of the stroke: evaluation, prognosis and treatment. Galicia Clin. 
2009; 70(3):25-40.



23

Ano 2, n° 1, out. 2012 / mar. 2013 

43. Tsur A, Segal Z. Falls in stroke patients: risk factors and risk management. IMAJ. 
2010;12:216-219.

44. Benaim C, Pérennou D, Villy J, Rousseaux M, Pelissier JY. Validation of a standardized 
assessment of postural control in stroke patients:The postural assessment scale for stroke 
patients (PASS). American Stroke Asocciation. 1999;30:1862-1868.

45. Albala C. Informe final evaluación funcional del adulto mayor en Isapres. Informe final 
EFAM beneficiarios isapres. Chile; 2007.

46. Quiroga y col. Test de screening para deterioro cognitivo sospechoso de demencia y 
debe administrarse conjuntamente con el PFAQ (Pfeffer et al. 1982, modificado Chile; 1997.

47. Crisóstomo S, Macuer J y col. Evaluación de las capacidades funcionales en adultos 
mayores” Seminario de título UMCE; 2003.

48. Real academia española. 22th ed. Madrid: Espasa-Calpe; 2001.p.2448.

49. Tinetti ME, Williams CS. The effect of falls and fall injuries on functioning in communi-
ty-dwelling older persons. J Gerentol A Biol Sci Med Sci. 1998; 53(2):M112–M19.

50. Wee J, Bagg S, Palepu A. The Berg Balance Scale as a predictor of length of stay 
and discharge destination in an acute stroke rehabilitation setting. Arch Phys Med 
Rehabil.1999; 80:448-452.

51. Horak FB. Postural orientation and equilibrium: what do we need to know about neural 
control of balance to prevent falls?. Age and Ageing. 2006; 35:ii7–ii1.

52. Barros de Oliveira C, Torres de Medeiros I, Ferreira Frota N, Edvin M, Conforto A. 
Balance control in hemiparetic stroke patients: Main tools for evaluation. JRRD. 2008; 
45 (8):1215–122.

53. Hui-Fen M, I-Ping H, Pei-Fang T, Ching-Fan S, Ching-Lin Hsieh. Analysis and Compari-
son of the Psychometric Properties of Three Balance Measures for Stroke Patients. Stroke. 
2002; 33:1022-1027.

54. Chou CY, Chien CW, Hsueh IP, Sheu CF, Wang CH, Hsieh CL. Developing a short form 
of the Berg Balance Scale for people with stroke. Physical Therapy. 2006; 86(2):195-204.

55. Steffen T, Hacker T, Mollinger L. Age and Gender-Related Test Performance in commu-
nity dwelling elderly people: Six Minute Walk Test, Berg Balance Scale, Timed Up & Go Test, 
and Gait Speeds. Phys Ther. 2002; 82:128-137.

56. Santos G, Souza A, Virtuoso J, Tavares G, Mazo G. Predictive values at risk of 
falling in physically active and no active elderly with Berg Balance Scale. Rev Bras Fi-
sioter. 2011;15(2):95-101.

57. Kornetti D, Fritz S, Chiu Y, Light K, Velozo A. Rating Scale Analysis of the Berg Balance 
Scale. Arch Phys Med Rehabil. 2004; 85:1128-1135.

58. Stevenson T. Detecting change in patients with stroke using the berg balance scale. 
Australian Journal of Physiotherapy. 2001;47:29-38.



24

Ano 2, n° 1, out. 2012 / mar. 2013 

59. Oliveira R, Azevedo E, Borges G. A clinical correlation using Fugl-Meyer assessment 
scale, Berg balance scale and Barthel index. Arq Neuropsiquiatr. 2006; 64(3):731-735.

60. López M. Prevalencia de caídas en pacientes hospitalizados en dos instituciones de 
salud de Pereira. Cultura del cuidado enfermería. 2010;7(1):16-23.

61. Duarte E, Morales A, Pou M, Aguirrezábal A, Aguilar J, Escalada F. Test de control de 
tronco: predictor precoz del equilibrio y capacidad de marcha a los 6 meses del ictus. Neu-
rología. 2009; 24(5):297-303.

62. Wagner L, Phillips V, Hunsaker A, Forducey P. Falls among community-residing stroke 
survivors following inpatient rehabilitation: a descriptive analysis of longitudinal data. BMC 
Geriatr. 2009; 46(9):1-9.

63. Villas T, Mesa MP, Esteban AB, Sanjoaquin  AC, Fernández E. Alteraciones de la marcha, 
inestabilidad y caídas. En: Sociedad española de geriatría y gerontóloga. Tratado de geria-
tría para residentes. 1era ed. Madrid: SEGG; 2006;199-209.

64. Moon SJ, Kim YT, Lee TY, Moon H, Kim MJ, Kim SA, Choi BY. The influence of an 
overactive bladder on falling: A study of females aged 40 and older in the community. Int 
Neurourol J. 2011;15:41-47.

65. Bagg S, Pombo AP, Hopman W. Effect of age on functional outcomes after stroke reha-
bilitation. Stroke. 2002; 33:179-85.

66. Sánchez Blanco I, Ochoa Sangrador C, Izquierdo Sánchez M. Pronóstico de recuperaci-
ón funcional en personas supervivientes de un ictus. Rehabilitación (Mad). 2000; 34:412-
22.

67. Lumbreras B, Gómez N, Castelló L, Aguado I. Caídas accidentales en ancianos: situaci-
ón actual y medidas de prevención. Trauma Fund Mapfre. 2008;19(4):234-241.

68. Ray WA, Taylor JA, Meador KG. A randomized trial of a consultation service to reduce 
falls in nursing homes. Journal of the American Medical Association. 1997;278:557-596.

69. Marcon F, Calahorrano C, Garreta R, Rizzo L. Aspectos relacionados con caídas 
y equilibrio de los ancianos residentes en un centro sociosanitario. Rehabilitación 
(Madr). 2011; 45(1):24-28.

70. Persson C, Hansson P, Danielsson A, Sunnerhagen K. A validation study using a mo-
dified version of postural assessment scale for stroke patients: postural stroke study in 
Gothenburg (POSTGOT). Journal of neuroengineering and rehabilitation. 2011;57(8):2-8.

71. Hernandez M, Goldberg A, Alexander N. Decreased muscle strength relates to self reported 
stooping, crouching, or kneeling difficulty in older adults. Physical Therap. 2010;90(1):67-74. 



25

CORRELAÇÃO ENTRE FIBROEDEMAGELÓIDE 

E DOSAGEM DE ESTRADIOL
Rodrigo Marcel Valentim da Silva • Mestrando em Fisioterapia Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte- UFRN. E-mail: marcelvalentim@hotmail.com | Jamilly de Souza Oliveira • 
Pós-graduando Lato Sensu em Fisioterapia Dermato-Funcional. Universidade Potiguar-UnP. 
E-mail: jamilly_oliveira@hotmail.com  | Ingrid Jullyane Pinto Soares • Graduando em Fisioterapia. 
Universidade Potiguar-UnP. E-mail: ingrid.jpsoares@yahoo.com.br | Alexandre Magno Delgado 
• Graduando em Fisioterapia. Universidade Potiguar-UnP. E-mail: alexmagno_d@yahoo.com.
br  | Jéssica Souza da Costa • Graduando em Fisioterapia. Universidade Potiguar-UnP. E-mail: 
jessica_megarn@hotmail.com | Danielle Cristina de Medeiros • Graduando em Fisioterapia. 
Universidade Potiguar-UnP. E-mail: danicrismedeiros@hotmail.com | Pedro Rodrigues Caldas 
Filho • Graduando em Fisioterapia. Universidade Potiguar-UnP. E-mail: pierry_caldas@hotmail.
com | Joana Darc Liberato Nunes • Graduando em Fisioterapia. Universidade Potiguar-UnP. 
E-mail: jojo_liberato@hotmail.com | Ana Thayze de Lima Freire • Graduando em Fisioterapia. 
Universidade Potiguar-UnP. E-mail: anathayze@hotmail.com | Lívia Cabral Bezerra de Macêdo 
• Graduando em Fisioterapia. Universidade Potiguar-UnP. E-mail: liviabmacedo@hotmail.com 
| Dayane Darlles Miranda de Araújo • Graduando em Fisioterapia. Universidade Potiguar-UnP. 
E-mail: dayane_nan@hotmail.com | Willmeysa Silva de Morais • Graduando em Fisioterapia. 
Universidade Potiguar-UnP. E-mail: : meysamorais@hotmail.com | Aline Rodrigues de Miranda. 
• Graduando em Fisioterapia. Universidade Potiguar-UnP. E-mail: alinermiranda@gmail.com 
| Elloí Anunciada Tinoco de Araújo • Graduando em Fisioterapia. Universidade Potiguar-UnP. 
E-mail: elloi.tinoco@hotmail.com | Patrícia Fonseca Leite Nunes • Graduando em Fisioterapia. 
Centro Universitário do Rio Grande do Norte- Uni-RN. E-mail: pat_guel_@hotmail.com  
| Ludmila Martins  • Graduanda em Fisioterapia. Centro Universitário do Rio Grande do 
Norte- Uni-RN. E-mail: ludmila.franca@gmail.com  | Dayane Cristina  Araújo • Graduando 
em Fisioterapia. Universidade Potiguar-UnP. E-mail: daiane-cristina89@hotmail.com  | José 
Queiroz Filho • Especialista em Citologia Clínica pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte e Docente da Universidade Potiguar. E-mail: jqfilho@unp.br | Patrícia Froes Meyer • 
Doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Docente 
do curso de Fisioterapia da Universidade Potiguar. E-mail: pffroes@terra.com.br

Aceite em: junho de 2012.
Envio em: julho de 2012.

Resumo: Introdução: O fibroedemagelóide (FEG) é considerado antiestético, de caráter multifatorial, cau-
sando um mau funcionamento do sistema circulatório e das transformações do tecido conjuntivo, podendo 
resultar em dor local e, até mesmo, em diminuição das atividades funcionais. O estrógeno influencia, de for-
ma significativa, no surgimento do FEG, pois ele pode modificar o equilíbrio das proteoglicanas e glicosami-
noglicanas na substância fundamental amorfa. Objetivo: Avaliar a relação entre a dosagem de estradiol e o 
grau de acometimento do fibroedemagelóide. Métodos: Trata-se de uma pesquisa observacional descritiva, 
a amostra foi composta por 40 indivíduos do sexo feminino, com faixa etária entre 17 e 45 anos de idade. A 
avaliação foi realizada através do PAFEG (validado) para análise do grau e forma clínica do FEG e, também, 
foi realizado exame da dosagem de estradiol na fase ovulatória de cada participante, ou seja, no 14º dia de 
um ciclo menstrual de 28 dias. Resultados: Os valores de normalidade do estradiol, nessa fase, variam 
entre 49 a 450 pg. Os resultados encontrados foram baseados nos valores da média da dose de estradiol 
de cada grupo: 250,37, para o grupo de FEG grau 1; 241,48, para o grupo de FEG grau 2; e 178,34 pg, para 
o grupo de grau 3, portanto, os valores de estradiol estão dentro da faixa de normalidade, independente do 
grau do FEG. De acordo com esses dados, foi possível avaliar uma correlação negativa fraca entre dosagem 
de estradiol com o grau do fibroedemagelóide (p= 0,032); e com a idade (p= 0,046) esta correlação foi 
positiva fraca e significativa. Conclusão: A verificação da falta de uma relação entre o FEG e os níveis de 
estradiol pode ser justificada pelo caráter multifatorial da celulite, bem como a influência desse hormônio 
nas adaptações do tecido adiposo e conjuntivo e os sistemas circulatório e linfático.

Palavras-Chaves: Estrogênio. Estradiol.  Lipodistrofia Ginóide. Celulite.
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CORRELATION BETWEEN CELLULITE AND DOSAGE OF ESTRADIOL

Abstract: Introduction: The cellulitis is considered unsightly, multifactorial cause a malfunction of the 
circulatory system and connective tissue changes resulting in local pain and even decline in functional 
activities. Estrogen significantly influences the emergence of the cellulite as it can modify the balance of 
proteoglycans and glycosaminoglycans in the amorphous ground substance. Aim: Assess the relationship 
between the concentrations of estradiol and the degree of involvement of cellulite. Methods: This is a des-
criptive observational study; the sample consisted of 40 females, aged between 17 and 45 years of age. The 
evaluation was performed using the PAFEG (validated) for assessing the degree and form of the cellulitis 
clinical examination was performed and also the concentrations of estradiol in the ovulatory phase of each 
participant, on the 14th day of a menstrual cycle of 28 days. Results: The normal range of estradiol in this 
phase range from 49 to 450 pg. The results were based on the values   of the average dose of estradiol in 
each group: 250.37 for the group of cellulite grade 1, 241.48 for the group of grade 2 and cellulitis  178.34 
pg for the group of grade 3, therefore, the values   of estradiol are within the normal range, regardless of 
the degree of cellulite. According to these data it was possible to assess the lack of correlation between 
concentrations of estradiol with the degree of cellulite (p = 0.032) and with age (p = 0.046). Conclusion: 
The assessment of no correlation between the EGF and estradiol levels may be explained by the multifacto-
rial nature of cellulite, as well as the influence of this hormone in the adaptations of the adipose tissue and 
connective tissue and the circulatory and lymphatic systems.

Keywords: Estrogen. Estradiol.  Gynoid lipodystrophy. Cellulites.
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1. INTRODUÇÃO
O fibroedemagelóide (FEG) é uma alteração antiestética que se propaga abaixo da superfí-
cie da pele, geralmente se apresenta após a puberdade, pode ser crônica e afeta a maioria 
das mulheres de todos os países e culturas, sendo raramente encontrado nos homens¹.

É uma patologia que atinge a estrutura dermo-hipodérmica, caracterizada por nódulos de 
variados tamanhos e localizações, espessamento sub-epidérmico, podendo apresentar um 
quadro álgico e/ou déficit funcional no membro acometido. A patologia está relacionada a 
um processo reativo da matriz extracelular com consequente hiperpolimerização das gli-
cosaminoglicanas, retenção hídrica, aumento da viscosidade da substância fundamental, 
irritação das fibras teciduais com formação de tecido fibroso. O tecido fibroso torna-se, 
continuamente, endurecido e esclerosado, dificultando os intercâmbios celulares por com-
pressão dos vasos. Assim, o fibroedemagelóide se caracteriza por ser um tecido subnutri-
do e mal oxigenado².

Pode ser classificada em quatro graus: grau 1 – ocorre elevada quantidade de gordura 
intracelular, ocasionando grande volume das células do tecido gorduroso. Não apresenta 
comprometimento circulatório, apenas aumento das veias do tecido adiposo. Nesse está-
gio, cabe o exame físico através da palpação da pele ou manobras de pinçamento; grau 
2 – apresenta considerável quantidade de gordura nas células, acompanhada de fibrose, 
podendo chegar à formação de micro nódulos. Neste estágio, pode-se encontrar modifi-
cação circulatória e alteração visível na aparência da pele, perante mudanças da posição 
sentada ou deitada e, geralmente, apresenta comprometimento da sensibilidade, tendo 
indicação de alguns tratamentos específicos; grau 3 – neste grau, a presença de nódulos 
é aparentemente visualizada na pele, tendo aspecto de “casca de laranja”. Pode o paciente 
referir dor, sensação de peso, cansaço em membros inferiores e aumento considerável da 
sensibilidade e flacidez ³,4.

Sua etiologia é considerada multifatorial, pois nesse processo existem vários fatores en-
volvidos, como os desencadeantes, os predisponentes e os agravantes. Os fatores predis-
ponentes são de origens genética, sexual, étnica, pelo biótipo corporal, pela distribuição 
de tecido adiposo e pelos receptores envolvidos. O hiperestrogenismo é estimado como 
principal fator desencadeante5.

O estrogênio e a progesterona são hormônios esteróides secretados pelos folículos e corpo 
lúteo do ovário e que são importantes para as funções reprodutoras femininas. O período 
de 28 dias do ciclo sexual feminino é determinado pelo tempo necessário para o desenvol-
vimento dos folículos e do corpo lúteo após a menstruação e a resposta no hipotálamo dos 
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hormônios que eles secretam. Em uma mulher que possua um ciclo sexual regular de 28 
dias, a ovulação ocorre 14 dias depois do início da menstruação. Durante o crescimento 
dos folículos, ocorre secreção, principalmente, de estrogênio. Depois de outras 2 semanas, 
o corpo lúteo degenera-se e, imediatamente depois, os hormônios ovarianos estrogênios 
e progesterona diminuem, enormemente, e a menstruação começa. Então, um novo ciclo 
ovariano se segue. Os estrogênios promovem o crescimento e a proliferação das células 
dos órgãos sexuais femininos e em outros tecidos associados à reprodução. Uma de suas 
funções é o aumento, ligeiramente, da proteína corporal total e da taxa metabólica do cor-
po, promovendo a deposição de lipídios no tecido subcutâneo, em particular, nas mamas, 
nos glúteos e nas coxas6.

A relação dos hormônios esteróides femininos com o fibroedemagelóide é evidente, consi-
derando que o estrógeno apresenta causa significativa no seu surgimento, no qual, vários 
fatores se dirigem para explicar a colaboração deste na etiologia do FEG. Ela surge a partir 
de mudança do tecido gorduroso, dos tecidos conectivos e dos vasos. O estrógeno pode 
agir nos vasos, aumentando ou diminuindo a irrigação da área. Isso compromete os teci-
dos, que ficam fibrosados7, 8.

Diante dos dados citados na literatura, este estudo busca analisar e investigar se há relação 
da dosagem do estradiol com o FEG, questionando se a paciente que apresenta graus mais 
elevados do FEG também apresenta alterações nos níveis de estradiol.

2. MÉTODOS
O presente estudo trata-se de uma pesquisa observacional descritiva, a amostra foi com-
posta por 40 indivíduos do sexo feminino, com faixa etária entre 17 e 45 anos de idade, 
sem distinção de raça, pesando, aproximadamente, entre 53 Kg e 75 Kg, portadoras do 
fibroedemagelóide (FEG) (grau I, II e III). As voluntárias eram alunas e funcionárias da 
Universidade Potiguar, em Natal, RN, e receberam informações sobre o projeto através da 
divulgação por meio de cartazes afixados na própria instituição. Os critérios de inclusão 
foram não estar fazendo uso de anticoncepcional nos últimos três meses, ser sedentária e 
não estar realizando qualquer tratamento para o FEG. Os critérios de exclusão foram a não 
concordância com o TCLE ou a não aceitação de realizar todas as atividades propostas. 
Inicialmente, foi elaborado um projeto de pesquisa e encaminhado ao Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Potiguar, com devida aprovação, de acordo com o protocolo 
número 041/2009.

Após o esclarecimento, às pacientes, dos procedimentos que seriam realizados, elas as-
sinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento (TCLE). Em seguida, foram 
submetidas a uma avaliação, de acordo com o PAFEG8. 

No PAFEG, foram avaliados sexo, idade, presença de microvarizes, trofismo da pele, teste 
de preensão (capaz de verificar a dor local), temperatura da pele, forma e grau do FEG, 
além da sensibilidade tátil. As avaliações foram realizadas na mesma data do ciclo mens-
trual em que foi realizada a coleta do exame de sangue. O exame da dosagem de estradiol 
foi realizado na fase ovulatória de cada participante, ou seja, no 14º dia de um ciclo mens-
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trual de 28 dias. A coleta de sangue periférica foi por punção venosa, coletado em tubos 
contendo gel separador que, após 15 minutos em temperatura ambiente, foi submetido à 
centrifugação a 3000x para separação do soro do sangue. 

As dosagens bioquímicas foram realizadas em equipamento automatizado da marca Me-
trolab (Wiener do Brasil), seguindo todas as recomendações do fabricante. Os resultados 
encontrados nas analises bioquímicas e hormonais foram confrontados com os dados 
obtidos no PAFEG e com a literatura. Para a análise dos dados, foi utilizado o programa 
estatístico Statistical Package for the Social Science - SPSS (versão 19.0). 

A estatística descritiva e inferencial foi apresentada sob a forma de gráficos e tabelas. As 
variáveis analisadas foram comparadas entre si, adotando-se o teste de correlação de Pe-
arson. Para todos os testes, será atribuído o nível de significância de 5%.

3. RESULTADOS
O gráfico 01 apresenta a distribuição de frequências dos graus de FEG entre as voluntárias 
da pesquisa:

Gráfi co 01: Distribuição dos graus de FEG de acordo com o PAFEG verificado nas pacientes avaliadas.
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Observou-se que a maior parte das voluntárias, cerca de 60%,  apresentava FEG grau 2, 
sendo, portanto, esse nível predominante dentro da população estudada.

O gráfico 02 apresenta as médias de idades das voluntárias em seus respectivos graus de FEG:
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Gráfi co 2: Média de Idades nas voluntárias dos diferentes Graus de FEG.
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Observou-se que as voluntárias que apresentavam grau 2 possuíam uma média de idade 
(54,58 anos) superior a das voluntárias dos demais graus de FEG.

O gráfico 03 apresenta a distribuição dos níveis de estradiol nos diferentes graus de FEG: 

Gráfi co 03: Média dos Níveis de Estradiol (pg) nas voluntárias dos diferentes Graus de FEG.
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Observou-se uma diminuição progressiva dos níveis de estradiol entre os diferentes graus 
de FEG, ou seja, o grau 1 apresentava a maior concentração desse hormônio e o grau 3 a 
menor.

A tabela 01 apresenta a correlação entre os níveis de estradiol, a idade e o FEG 
das voluntárias:

Tabela 01- Correlação entre os níveis de estradiol, a idade e o grau de FEG das voluntárias.

N r P

Grau de FEG/ Idade 40 0,239 0,069

Grau de FEG/ Dosagem Hormonal de Estradiol 40 -0,300 0,032*

Idade/Dosagem Hormonal de Estradiol 40 -0,273 0,046*

Legenda: N- Tamanho da Amostra; r- Coeficiente de Correlação de Pearson; p: Níveis de 
Significância;*Existe associação entre as variáveis investigadas (p<0,05).

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Os resultados da tabela 01 apontam a correlação negativa fraca (0, r= 0,239) entre o grau 
do FEG e a dosagem de estradiol, ou seja, neste estudo, a elevação dos níveis de estradiol 
não foi responsável pelo surgimento do FEG. Observou-se a correlação positiva fraca (r= 
-0,273) entre a idade das pacientes e o nível do hormônio estrógeno. Sendo assim, quanto 
maior a idade, menor é a concentração de estradiol.

4. DISCUSSÃO
O excesso de gordura corporal tornou-se um problema de grande dimensão, que afeta, 
cada vez mais, as mulheres. Embora o interesse em tratar esse problema tenha aumentado, 
o estilo de vida com baixo nível de exercícios físicos e hábitos alimentares inadequados tem 
contribuído para o excesso de gordura corporal, que apresenta uma probabilidade maior 
para problemas relacionados à saúde9. Esse aumento ocorre após os 18 anos, pelo estímu-
lo do estrogênio, com o objetivo de armazenar energia para a gravidez e a lactação, sendo, 
também, responsável pelo desenho da silhueta feminina, determinando as diferenças do 
contorno corporal entre os dois sexos 9,10.

Estrogênio é um termo usado para um grupo de hormônios esteroides com 18 carbonos, 
que são secretados, principalmente, pelo ovário e, em menor quantidade, pelas adrenais. A 
deficiência de estrogênio pode estar relacionada à diminuição de receptores de leptina no 
hipotálamo, o que causaria diminuição da saciedade, maior ingestão e consequente ganho 
de massa corpórea11.

O estrogênio é capaz de manter a distribuição de gordura corporal no período pós-puberal. 
A deficiência desse hormônio eleva o depósito adiposo visceral com aumento da relação 
cintura-quadril, características andróides. A influência dos hormônios androgênicos da su-
pra-renal contribui para o ganho ponderal. O estrogênio, reduzindo o nível sérico de leptina 
e inibindo a ingestão de alimentos, diminui o peso corpóreo12.
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O estrogênio predispõe as mulheres a reterem fluídos. Sempre há um surto de hormônios 
sexuais, o corpo está programado para armazenar gordura para uso posterior (gravidez ou 
amamentar). Parece que a atividade hormonal, que durante certas fases da vida da mulher 
pode elevar as quantidades de estrogênio a níveis excessivos, é um poderoso estimulante 
ao aparecimento de celulite. Na região comprometida, os sistemas circulatório e linfático 
não conseguem nutrir e oxigenar os tecidos e nem drenar as toxinas. Por isso, qualquer 
fator que favoreça a retenção de líquidos irá agravar o FEG. Mal oxigenada, subnutrida e 
sem elasticidade o tecido conjuntivo torna-se disforme e o FEG fica evidente13.

No FEG, as alterações causadas nos fibroblastos, especialmente pelo estrógeno, promo-
vem modificações estruturais nas GAGs (glicosaminoglicanas) com hiperpolimerização, 
aumentando seu poder hidrofílico e a pressão osmótica intersticial, gerando acúmulo de 
líquido entre os adipócitos com consequente deposição de colágeno na matriz-intersticial. 
A não uniformidade na deposição dessas fibras de colágeno acarreta uma esclerose irre-
gular de tamanhos variados, tanto ao redor dos adipócitos quanto dos vasos sangüíneos. 
As mudanças no tamanho dos capilares levam, quase sempre, à formação de microaneu-
rismas, por estrangulamento dos mesmos, permitindo o extravasamento de plasma para 
o interstício em conjunto com algumas citocinas e linfócitos, reforçando esta desordem14.

Dentre os hormônios envolvidos no processo do fibroedemageloide, o principal é o es-
trógeno, que é o iniciador do processo e o principal responsável pelo agravamento da 
mesma, agindo ao nível de: a) substância fundamental amorfa, provocando alteração do 
colágeno e das glicosaminoglicanas, ocasionando, consequentemente, o edema inters-
ticial (devido ao acúmulo de água) e levando a fibroesclerose característica do FEG, b) 
adipócitos, aumentando a resposta dos receptores alfa-antilipolíticos e estimulando a 
LPL, enzima responsável pela lipogênese e c) microcirculação, provocando diminuição do 
tônus venoso e vasodilatação15.

Esses achados da literatura não corroboram com os resultados deste estudo, no qual, 
os valores de dosagem do estradiol tiveram relação negativa com o fibroedemagelóide. 
Isso, provavelmente, ocorreu devido ao caráter multifatorial do FEG, de modo que ou-
tros fatores podem ter influenciado o aparecimento da celulite, e não, necessariamente, 
o aumento do estrógeno.

Dentre esses fatores, podemos citar a retenção de hídrica das mulheres, com acúmulo de 
líquido no espaço intersticial. Associado a esse déficit da circulação, verifica-se a redução da 
prática de atividades físicas, bem como o consumo excessivo de alimentos do tipo fast-food, 
suplementos ou medicamentos que liberam uma quantidade excessiva de radicais livres2,4. 

Esses fatores podem, de certo modo, favorecer o surgimento da FEG, promovendo efeitos 
locais e microcirculatórios, que interferem, diretamente, na resposta do tecido conjuntivo, 
com edema e fibrose, mesmo na ausência do aumento quantitativo do hormônio estrógeno.

Em relação à idade, observou-se que, no grupo de pacientes analisado, não havia corre-
lação entre o FEG e a idade das pacientes, discordando com os achados da literatura, que 
afirmam que essas variáveis estão diretamente relacionadas 16.

No entanto, conforme esperado, existe correlação entre os níveis de estradiol das voluntá-
rias e a idade dos grupos, visto que a concentração desse hormônio é variável com a idade 
das mulheres, delimitando a quantidade de hormônios secretados 5,10.
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Além disso, o grau do FEG pode ser variável, principalmente, pelos hábitos de vida da po-
pulação, seus costumes alimentares, quanto à prática de atividades físicas, entre outros. 
Sendo assim, podemos observar que, mesmo tendo uma idade mais elevada, o grau de 
FEG irá variar de acordo com diferentes fatores associados, e, sendo assim, a prática de 
hábitos de vida saudáveis e o controle do peso podem, de maneira eficaz, minimizar os 
agravamento dos graus 1,8,16.

Esse resultado pose ser observado através da análise de que, mesmo sendo de maior ida-
de, o grupo de predomínio do Grau 2 estava com média de 54,5 anos  de idade, enquanto 
o Grau 3 apresentava média de 29 anos de idade.Ou seja, mesmo com uma idade maior, as 
voluntárias de, aproximadamente, 50 anos apresentavam grau de celulite menor, do que as 
voluntárias de 29 anos. Esse resultado demonstra que outros fatores, além da idade, estão 
influenciando esse grau de celulite. Provavelmente, esses fatores foram: o peso corporal, 
os cuidados com a saúde e os hábitos de vida. 

Este estudo apresentou algumas limitações quanto à avaliação de outros fatores de risco 
para o desencadeamento do FEG, tais como a análise dos hábitos de vida da população, a 
prática de atividades físicas, bem como o regime alimentar das voluntárias. Além disso, as 
avaliações do peso corporal, da adipometria e do percentual de gordura poderiam auxiliar 
para o melhor esclarecimento sobre o surgimento do FEG nessa população. Sugere-se, 
assim, a realização de estudos mais abrangentes com a análise desses diferentes fatores 
em uma população de voluntárias com diferentes graus de FEG.

Com base nos resultados dos exames laboratoriais realizados, pode-se concluir que não 
houve relação entre os valores de estradiol com o fibroedemagéloide, com a idade das vo-
luntárias, podendo ser justificada pelo caráter multifatorial do FEG, como organização do 
tecido adiposo, sobrepeso, obesidade, sedentarismo, tabagismo, entre outros. 
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Resumo: A Assistência Farmacêutica pode ser entendida como um conjunto de atividades que integram 
o controle, armazenamento, dispensação e orientações terapêuticas sobre o medicamento. A pesquisa foi 
desenvolvida em Unidades Básicas de Saúde do Sistema Único de Saúde, no município de Parnamirim, si-
tuado no Estado do Rio Grande do Norte/RN. A esfera primária da saúde pública é de suma importância no 
caráter preventivo e assistencial. O presente estudo teve como objetivo estudar a Assistência Farmacêutica 
das Unidades Básicas de Saúde do município referido, a fim de identificar a real situação e qualidade desse 
serviço. A pesquisa, realizada no mês de Julho de 2009, baseou-se na aplicação de um formulário adapta-
do do livro Assistência Farmacêutica para Gerentes Municipais. Com base nesse formulário, foi realizado 
levantamento de aspectos relacionados à administração, armazenamento, dispensação de medicamentos e 
ao quesito vacinas e injetáveis. Os resultados obtidos revelam que o serviço farmacêutico é deficitário:  nos 
itens armazenamento e dispensação, nenhuma Unidade obteve classificação “muito bom”, 40% ficaram 
classificadas em “bom”, 40% em “ruim” e 20% em “péssimo”, de modo que 60% das Unidades obtiveram 
as piores classificações e nenhuma das Unidades atingiu classificação máxima; apenas 40%, a qualifi-
cação intermediária. Conclui-se que o município precisa, primordialmente, da presença de profissionais 
farmacêuticos, bem como necessita de planejamento e melhorias, a fim de desenvolver uma Assistência 
Farmacêutica de qualidade e capaz de atender às necessidades da população.

Palavras-chave: Unidades Básicas de Saúde. Assistência farmacêutica. Profissional farmacêutico.

STUDY OF PHARMACEUTICAL ASSISTANCE BASIC 

HEALTH UNITS IN THE CITY OF PARNAMIRIM – RN

Abstract: The Pharmaceutical Assistance can be understood as a set of activities that integrate the control, 
storage, dispensing and treatment guidelines on the medicine. The research was developed in Basic Health 
Units of the Unified Health System, located in the city of Parnamirim in the State of Rio Grande do Norte / 
RN. The primary sphere of public health is very importance preventive and care. The present study aimed to 
study the Pharmaceutical Assistance Basic Health Units of the municipality referred to in order to identify 
the real situation and quality of service. The survey, conducted in July 2009, was based on the application 
of a form adapted from the book Pharmaceutical Assistance to Municipal Managers. Based on this form, 
survey was carried out on aspects related to management, storage, dispensing medications and vaccines 
and injectable item. The results show that the pharmaceutical service is poor, where items in the storage 
and dispensing, no unit was classified as “very good”, 40% were classified as “good”, 40% bad and 20% in 
“terrible”, so that 60% of the units had the worst ratings, and none of the units reached maximum rating, 
only 40%, intermediate qualification. It is concluded that the city needs primarily of the presence of phar-
macists, as well as planning and improvements need to develop a Pharmaceutical Care Quality and able to 
meet the needs of the population.

Keywords: Basic health units. Pharmaceutical Care. Pharmacist.
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1. INTRODUÇÃO
O Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecido pela Constituição Federal de 1988 e regu-
lamentado pelas Leis Nº 8080/90 e 8142/90, agrega todos os serviços públicos mantidos 
pelos governos municipal, estadual e federal, bem como os serviços privados contratados 
e/ou conveniados. O conjunto destes tem como meta promover a atenção integral à saúde. 
Logo, sua estruturação deve ser articulada e organizada de forma a propiciar o melhor 
resultado com os recursos disponíveis1.

O SUS reestruturou o Sistema Nacional de Saúde, atuando de modo a formular e reforçar 
as políticas de ações à saúde, administrando, planejando e agindo em toda esfera nacional, 
desempenhando assistencialismo e igualdade para todo e qualquer cidadão beneficiado no 
mesmo. A regulamentação do SUS contempla o direito da população ao acesso a todos os 
níveis de Atenção à Saúde, inclusive aos de Assistência Farmacêutica (AF), componente 
essencial para o sistema de saúde pública, o qual deve oferecer um serviço estruturado, de 
qualidade, que promova suporte à saúde da população, no que compete às ações de aten-
ção, acompanhamento, educação e, em especial, acesso ao uso racional do medicamento.

De acordo com a Política Nacional de Medicamentos (PNM), a Assistência Farmacêutica 
corresponde a todas as atividades desenvolvidas com o medicamento, atuando no sentido 
de promover saúde e assegurar eficácia terapêutica do medicamento2. É o conjunto de 
ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como cole-
tiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao acesso e ao seu uso racio-
nal. Este conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos 
e insumos, bem como a sua seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, 
garantia da qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua utili-
zação, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de 
vida da população3.

O processo de municipalização e descentralizado da saúde foi realizado pela Constituição 
de 1988 e as Normas Operacionais Básicas (NOBs), as quais ampliaram as responsa-
bilidades dos municípios4, o que os tornou o primeiro responsável pelo atendimento e 
serviço de saúde prestado à população. É nesse contexto que a AF integra-se à rede bá-
sica de saúde, atuando na execução do serviço de saúde, seja no sentido de prevenção, 
tratamento, seja no de recuperação do indivíduo, operando de forma assistencial, tanto 
em domicílio como em unidades básicas de saúde, as quais compreendem a esfera de 
responsabilidade municipal. 

Entendendo a AF como parte importante de um sistema de saúde e contribuindo como 
componente fundamental para a efetiva implementação das ações de promoção e me-
lhoria das condições da assistência à saúde da população5, foi realizada uma pesquisa 
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com o objetivo de estudar a Assistência Farmacêutica das Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs), no município de Parnamirim/RN, buscando identificar se o mesmo encontra-se 
ou não de acordo com as Boas Práticas de aquisição, armazenamento, conservação e 
dispensação de produtos e medicamentos. Entre os objetivos específicos, destacam-se: 
verificar a estrutura, acessibilidade geográfica; a qualificação de serviços e de pessoal; 
identificar o uso adequado dos recursos no setor de dispensação de medicamentos e o 
uso racional de medicamentos.

2. MÉTODOS
A pesquisa foi exploratória do tipo descritiva combinada6. Foram realizadas investigações 
por meio de entrevistas, cujo objetivo foi a formulação de questões, identificação de pro-
blemas e a classificação referente aos serviços prestados nas Unidades Básicas de Saúde. 

O município de Parnamirim, em 2007, possuía 170.000 habitantes, segundo o IBGE. Seu 
contingente populacional representa próximo de 5,73% da população do Estado, distribuí-
do em uma área de unidade territorial de 120Km².

A população para o estudo foi constituída pelas Unidades Básicas de Saúde do Município, 
formada por 28 (vinte e oito) Unidades. O critério de escolha destas foi a existência do 
serviço de dispensação de medicamentos.

Desse universo de vinte e oito Unidades Básicas de Saúde, foi determinado um plano 
amostral ao nível de 5%, resultando numa amostra aleatória de 26 (vinte e seis) UBSs. Des-
tas, foram escolhidas 15 (quinze) Unidades, tornando-se uma amostra por conveniência.

A coleta de dados foi realizada no mês de julho de 2009. Foram aplicados formulários aos 
responsáveis pelas Unidades de Saúde, pessoas designadas por diretores das Unidades, 
que poderiam ou não ter formação superior, uma vez que, no local, não existe o profissio-
nal farmacêutico no serviço de Assistência Farmacêutica.

A partir dos dados coletados na pesquisa de campo, as informações foram processadas, 
transformadas em percentuais simples, a partir de uma proporcionalidade para cada total 
de perguntas dos aspectos pesquisados e, no programa Excel do Windows, expressas em 
termos de percentuais, tabelas e gráficos representativos.

Foi utilizado um formulário adaptado do livro: Assistência Farmacêutica para Gerentes Mu-
nicipais. As entrevistas foram realizadas pelas autoras. No instrumento, havia questões 
sobre aspectos de administração, armazenamento e dispensação, assim como aspectos 
relacionados à aplicação de vacinas e injetáveis. Essas questões da entrevista tomam por 
base a Resolução Nº 328/99 que “dispõe sobre os requisitos exigidos para a dispensação 
de produtos de interesse à saúde em farmácias e drogarias” (p.273)7  e o formulário. Para 
a análise, foi utilizado os  e critérios de boas práticas de dispensação. para itens do roteiro 
de inspeção para dispensação em farmácias e drogarias (273/77)7.

Importante ressaltar que o formulário usado na pesquisa sofreu adaptação do questionário 
classificação e critérios de avaliação para os itens do roteiro de inspeção da Resolução 
Nº 328/99, nos quesitos referentes à existência de Alvará e Certificados de regularidade 
técnica junto ao conselho, os quais foram desconsiderados para a pesquisa, uma vez que 
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se trata de Unidades Básicas pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), sendo 
estes itens não aplicáveis as mesmas.

Os entrevistados de cada Unidade foram informados sobre o objetivo da pesquisa, bem 
como do caráter confidencial e ético das informações, preservando a identificação do en-
trevistado e da Unidade de Saúde. Para isso, um Termo de Consentimento Livre e Esclare-
cimento (TCLE) foi assinado pelo responsável das unidades, garantindo-os proteção legal e 
moral, visto ambos estarem assumindo responsabilidades. Uma vez submetido e aprovado 
pelo Comitê de Ética da Universidade Potiguar (UnP), de acordo com o protocolo número 
092/2009, as pesquisadoras iniciaram a coleta de dados. 

Para facilitar a análise, foi construída, pelas pesquisadoras, uma classificação quantitativa 
paralela, caracterizando as Unidades segundo parâmetros definidos como: 100 a 75 % 
(MUITO BOM); 75 a 50 % (BOM); 50 a 25 % (RUIM); 25 a 0% (PÉSSIMO).

Desse modo, foram utilizadas perguntas objetivas como critérios de análise, contendo as 
seguintes respostas: sim (S), referenciando aspectos positivos de qualidade; não (N), para 
aspectos negativos; e não sabe informar (NSI), para as questões que não atende ao que se 
pede ou requer. Esta última resposta sofreu alterações de não atende (N/A) para (NSI), a 
fim de facilitar a análise e o preenchimento do formulário.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A visita realizada as UBSs buscou observar e averiguar a Assistência Farmacêutica, a fim de 
identificar a real situação e qualidade desse serviço. Isso se deu através de formulários apli-
cados aos respectivos responsáveis das unidades e/ou serviço de farmácia, assim como de 
achados através da observação do ambiente e da qualidade dos serviços oferecidos. 

O estudo baseou-se em analisar a organização e/ou estruturação da Assistência Farmacêu-
tica (AF), no que concerne à Atenção Primária à Saúde, por meio das informações envol-
vendo as atividades de seleção, aquisição, estocagem, distribuição e uso de medicamentos. 

Além disso, ao tratar com o pessoal da SMS, foi identificada uma relação de medica-
mentos básicos das unidades e dos programas de atenção aos pacientes que possuem 
patologia diagnosticada.

Os medicamentos utilizados no município são provenientes do almoxarifado central de me-
dicamentos e insumos, o qual possui ampla área para aquisição e armazenamento desses 
produtos, bem como o serviço exclusivo de dispensação de medicamentos da Portaria Nº 
344/98; substâncias que necessitam de controle especial e, portanto, com retenção obriga-
tória de receita. Os demais medicamentos pertencentes aos programas de atenção a pacien-
tes com patologias diagnosticadas e tratadas, diabéticos e hipertensos (HIPERDIA), Asma/
Rinite e Farmácia básica são destinados às Unidades de Saúde onde são dispensados.

Assim como os medicamentos que constituem a farmácia básica, as substâncias perten-
centes à Portaria Nº 344/98 também são obtidas pelo município, de modo que é um serviço 
realizado por profissionais farmacêuticos, os mesmos respondem, também, por toda a 
cadeia de atribuições, desde a licitação, aquisição, armazenamento, dispensação, até as 
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atividades de protocolo para o processo de repasse dos medicamentos para as Unidades 
Básicas de Saúde do município.

Em relação às Unidades Básicas, a SMS informou dados de haver 28 (vinte e oito) UBSs, 
as quais correspondem aos respectivos bairros distribuídos ao longo do seu território, de 
acordo com a Figura 1.

Figura 1: Mapa do Município e Unidades Básicas de Saúde

Unidade 1

Unidade 2 e 15

Unidade 3

Unidade 4

Unidade 5 e 7

Unidade 6

Unidade 8

Unidade 9

Unidade 10

Unidade 11

Unidade 12

Unidade 13

Unidade 14

Fonte: http://www.parnamirim.rn.gov.br/estatisticasemapas

A escolha de Unidades de Saúde que possuíssem o serviço de dispensação de medica-
mentos sugere uma análise do serviço de farmácia bem como Assistência Farmacêutica. 
No entanto, a constatação da inexistência do profissional farmacêutico para acompanhar e 
orientar as atividades contribui para a falta de qualidade no serviço.

Em se tratando do serviço de Atenção e Assistência Farmacêutica, o município possui 23 
(vinte e três) profissionais farmacêuticos, os quais estão locados nos setores referenciados 
na tabela 1.

Tabela 1: Locação e número de farmacêuticos no município.

SETOR Nº DE FARMACÊUTICOS Nº DE FARMACÊUTICOS

Vigilância Sanitária 2 8,7%

Maternidade 11 47,8%

Central de diagnósticos 8 34,8%

Central de medicamentos 2 8,7%

Unidades básicas de saúde 0 0%

Total 23 100

 Fonte: Secretaria Municipal de saúde de Parnamirim
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O número de farmacêuticos no município apresenta discrepância, no que se refere à 
distribuição nos respectivos setores referenciados. Tal fato pode ser evidenciado nas 
Unidades Básicas de Saúde, as quais não possuem profissionais farmacêuticos especi-
ficamente para esse setor.

É importante salientar que o serviço de AF prestado aos hospitais, neste caso à Maternida-
de, assim como à Central de Diagnósticos, não faz parte do serviço de Atenção Primária, 
devendo, portanto, levar-se em consideração a atuação de apenas quatro profissionais 
desempenhando a AF básica no município e que se encontram na Vigilância Sanitária e 
Central de Medicamentos.

No gráfico 1, é possível visualizar a concentração e distribuição dos farmacêuticos 
no município.

Gráfi co 1: Distribuição de farmacêuticos no Município.
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Sanitária

Maternidade

Central de
diagnóstico

Central de
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Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Parnamirim

Os farmacêuticos que trabalham na AF no âmbito de atenção primária correspondem a um 
percentual de apenas 18%. As UBSs encontram-se sem oferecer esse serviço à Saúde Bá-
sica, configurando a necessidade de estabelecer um plano assistencial eficaz e que atenda 
à população.

O Farmacêutico é o responsável por desempenhar a dispensação, orientação aos usuários 
sobre o uso correto do medicamento e o esclarecimento de dúvidas, favorecendo a ade-
são e o sucesso do tratamento, além de desempenhar a função de responsável técnico no 
serviço de farmácia, assegurando o suporte necessário a uma boa gestão administrativa. 
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Sua atuação tem influência direta na Assistência Farmacêutica, promovendo a melhoria do 
serviço de saúde pública.

Baseada na Resolução Nº 328/99, esta pesquisa utilizou as informações sobre condições 
da infra-estrutura física, dos equipamentos e recursos humanos, assim como dos proce-
dimentos realizados, visando a avaliar a administração e informações gerais; o armaze-
namento e dispensação de produtos; e a aplicação de vacinas e injetáveis, serviços que 
compreendem os aspectos de Assistência Farmacêutica. 

Para melhor visualizar os resultados obtidos pelas Unidades, foi desenvolvida a Tabela 2, a 
qual apresenta as Unidades avaliadas, bem como o percentual positivo para cada aspecto 
pesquisado. 

Tabela 2: Análise das Unidades Básicas de Saúde em três parâmetros da Assistência Farmacêutica

ASPECTOS /
UNIDADE DE SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO E
INFORMAÇÕES GERAIS

ARMAZENAMENTO
E DISPENSAÇÃO DE

PRODUTOS

APLICAÇÃO DE  
VACINAS E INJETÁVEIS

UNIDADE 1 25,00% 28,57% 57,14%

UNIDADE 2 68,75% 61,90% 71,43%

UNIDADE 3 81,25% 71,43% 78,58%

UNIDADE 4 43,75% 61,90% 0,00%

UNIDADE 5 81,25% 66,67% 92,86%

UNIDADE 6 43,75% 19,05% 64,29%

UNIDADE 7 75,00% 71,43% 78,57%

UNIDADE 8 37,50% 38,1% 57,15%

UNIDADE 9 31,25% 19,05% 42,86%

UNIDADE 10 37,5% 38,10% 71,43%

UNIDADE 11 81,25% 71,43% 85,71%

UNIDADE 12 37,5% 42,86% 71,43%

UNIDADE 13 25,00% 42,86% 57,15%

UNIDADE 14 12,5% 23,81% 42,86%

UNIDADE 15 50,00% 42,85% 0,00%

 Fonte: Dados da Pesquisa
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A partir desses dados, foi possível elaborar uma classificação, na qual, as Unidades foram 
agrupadas em faixas que apresentam o desempenho obtido por cada Unidade de acordo 
com os aspectos avaliados.

Baseado nos dados obtidos, o percentual quantitativo dos serviços oferecidos por cada 
Unidade para o aspecto Administração e informações gerais está apresentado na Tabela 3.

Tabela 3: Classificação da Unidades Básicas de Saúde em relação à Administração 
e informações gerais no setor de Assistência Farmacêutica.

Classifi cação (%) Unidades (Unid.) Nº de Unid. % do total das Unid.

100 ꜔ 75 (MUITO BOM) 3, 5 e 11 3 20%

75 ꜔ 50 (BOM) 2 e 7 2 13,33%

50 ꜔ 25 (RUIM) 4, 6, 8, 9, 10, 12, e 15 7 46,67%

25 ꜔ 00 (PÉSSIMO) 1, 13, e 14 3 20%

Total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
10, 11, 12, 13, 14 e 15 15 100

Fonte: Dados da Pesquisa

A maioria das Unidades (66,67%) obteve classificação abaixo dos índices de qualidade. 
Sendo, portanto, classificadas como Ruim 46,67% e 20% Péssimo. Das quinze Unidades 
pesquisadas, 33,33% podem ser consideradas adequadas para o desempenho do serviço 
básico de saúde, destas, 20% obtiveram classificação Muito Bom.

Tendo em vista a realidade encontrada nos serviços de saúde básica, no que se trata da 
Administração e informações gerais, em um total de 15 unidades avaliadas, sete (1, 9, 
10, 12, 13, 14 e 15) não dispõem de instalações próprias, são alugadas pela SMS, o que 
denota realidades agravantes, no que diz respeito ao espaço físico impróprio, bem como 
infra-estrutura submetida a improvisos para que as atividades e serviços de saúde possam 
ocorrer, fato que interfere, diretamente, na qualidade geral dos serviços oferecidos.

Desde o primeiro momento de uma gestão, é necessário dimensionar, cuidadosamente, 
a infra-estrutura a ser utilizada, seja no próprio órgão gestor do SUS, seja fazendo-se 
gestões e estabelecendo um bom relacionamento com os demais órgãos da administra-
ção municipal. Todos os passos no sentido de ampliação da rede, seja de novos serviços 
próprios, seja municipalizando estruturas estaduais, devem levar em conta a previsão dos 
materiais e serviços fundamentais ao seu funcionamento8.
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A existência ou não de extintores de incêndio, de programas de sanitização, de local ade-
quado para acomodar os diferentes tipos de lixo, de iluminação e ventilação adequadas, de 
identificação própria da Unidade e dos serviços prestados, tudo isso expressa a carência 
de profissionais, assim como justifica os resultados e desempenhos de qualidade obtidos.

Além de uma estrutura adequada, é indispensável a existência de um fluxo administrativo 
ágil, simplificado e racional dos processos, conhecido por todos os trabalhadores, tendo as 
competências e as atribuições de todas as atividades padronizadas, através da implantação 
de Procedimentos Operacionais Padrão (POP). A padronização de procedimentos tem o 
objetivo de qualificar a sua concretização, orientar novos trabalhadores e uniformizar os 
resultados. A elaboração do POP é uma tarefa trabalhosa, uma vez que descreve todas 
as etapas do processo e deve ter a participação das pessoas envolvidas no mesmo, bem 
como o treinamento de todos os funcionários na sua execução. Essa medida evita conflitos 
desnecessários, pois cada processo na Assistência Farmacêutica depende de uma ativida-
de anterior, que, se mal conduzida, irá comprometer todos os processos posteriores, com 
consequências que podem vir a ser danosas aos resultados esperados9.

Segundo a Gestão Municipal de Saúde, a manutenção é uma área da administração que 
requer toda a atenção dos gestores. A falta de manutenção adequada dos prédios das 
Unidades, dos veículos e dos equipamentos que dão suporte às atividades de saúde é tão 
indesejada quanto o desabastecimento de materiais. Historicamente, não é dada a devida 
importância a esse aspecto, e o que se vê, normalmente, é uma situação grave de prédios 
deteriorados e equipamentos parados com grande prejuízo econômico e assistencial8.

A melhoria da qualidade da gestão implica ações de caráter estrutural, que inclui investi-
mentos em estrutura, política de qualificação de recursos humanos, adoção de instrumen-
tos modernos de gestão, que possibilitem racionalidade, reordenamento dos processos de 
trabalho, métodos e técnicas

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, são características do processo de 
trabalho das equipes de atenção neste nível de atendimento11:

I – Definição do território de atuação das UBSs;

II – Programação e implementação das atividades, com a priorização de solução 
dos problemas de saúde mais frequentes, considerando a responsabilidade da 
assistência resolutiva à demanda espontânea;

III – Desenvolvimento de ações educativas que possam interferir no processo 
de saúde-doença da população e ampliar o controle social na defesa da 
qualidade de vida;

IV – Desenvolvimento de ações focalizadas sobre os grupos de risco e fatores de 
risco comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de pre-
venir o aparecimento ou a manutenção de doenças e danos evitáveis;

V – Assistência básica integral e contínua, organizada à população adscrita, com 
garantia de acesso ao apoio diagnóstico e laboratorial;

VI – Implementação das diretrizes da Política Nacional de Humanização, incluindo 
o acolhimento;
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VII – Realização de primeiro atendimento às urgências médicas e odontológicas;

VIII – Participação das equipes no planejamento e na avaliação das ações;

IX – Desenvolvimento de ações intersetoriais, integrando projetos sociais e setores 
afins, voltados para a promoção da saúde;

X – Apoio a estratégias de fortalecimento da gestão local e do controle social.

No entanto, em relação à área de atuação do farmacêutico no município pesquisado, por 
falta do número suficiente de profissionais, esse trabalho não é realizado. As demais ações, 
se desenvolvidas na área de medicamentos, trariam qualidade de vida aos pacientes.

É importante relatar a constatação de Unidades (33,33%) que dispõe de bons gestores e 
apresentam, portanto, boas condições administrativas e estruturais, no que compete à or-
ganização e gestão dos serviços e atendimentos desenvolvidos, como apresenta o Gráfico 2.

PÉSSIMO RUIM BOM MUITO BOM

20% 20%

13%

47%

Gráfi co 2: Administração e informações gerais das Unidades Básicas de Saúde
Fonte: Dados da Pesquisa

Um serviço organizado gera resolubilidade, aperfeiçoa tempo e recursos, além de refletir, 
de forma positiva, na credibilidade da instituição, do setor/serviço, do Sistema de Saúde e 
no atendimento ao usuário, favorecendo a todos os envolvidos no processo10.

Em se tratando do Armazenamento e dispensação de produtos, os resultados são apresen-
tados na tabela 4.
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Tabela 4: Classificação da Unidades Básicas de Saúde em relação ao Armazenamento 
e dispensação dos produtos no setor de Assistência Farmacêutica. 

Classifi cação (%) Unidades (Unid.) Nº de Unid. % do total das Unid.

100 ꜔ 75 (MUITO BOM) - 0 0%

75 ꜔ 50 (BOM) 2, 3, 4, 5, 7, 11 6 40%

50 ꜔ 25 (RUIM) 1, 8, 10, 12, 13 e 15 6 40%

25 ꜔ 00 (PÉSSIMO) 6, 9, e 14 3 20%

Total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
10, 11, 12, 13, 14 e 15 15 100

Fonte: Dados da Pesquisa

Esse aspecto é de suma importância para a pesquisa como um todo, tendo em vista uma 
abordagem específica para o serviço de farmácia nas Unidades. O estudo constatou a baixa 
qualidade neste item, uma vez que a maioria das Unidades (60%) apresentou as piores 
classificações; destas, 40% obtiveram categoria Ruim e 20% Péssimo. Quanto à cono-
tação positiva, têm-se apenas 40% obtendo desempenho Boa, como se pode visualizar 
melhor no Gráfico 3.

PÉSSIMO RUIM BOM MUITO BOM

20%

0%

40%

40%

Gráfi co 3: Armazenamento e dispensão de produtos nas Unidades Básicas de Saúde.
Fonte: Dados da Pesquisa
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Comprovando-se, também, através dos dados, além da infra-estrutura frágil, ausência de 
profissional farmacêutico nas Unidades e inexistência do serviço de Assistência Farmacêutica 

Os serviços de armazenamento de medicamentos utilizam instalações adaptadas, em espe-
cial, quando se trata das Unidades que não possuem sede própria, quase 50%. Áreas pe-
quenas, o que compromete a logística; inexistência de procedimentos rotineiros, no que se 
referem à estocagem e armazenamento, podendo resultar em descontrole de validação de 
produtos, devido à ausência de cuidados na disposição de estoque novo/antigo; o empilha-
mento inadequado, proporcionando o contato direto dos produtos/caixas com o piso (ausên-
cia de estrados) e paredes, favorecendo umidade e possíveis alterações para as substâncias 
ali contidas; a estocagem vertical, sem presença de pallets e ou estrados, desrespeitando a 
distância entre teto, parede e piso; a falta de local e condições seguras para armazenamento 
de produtos inflamáveis, sendo a guarda junto aos demais medicamentos, que por sua vez, 
estão dispostos em condições inadequadas de temperatura, umidade, luminosidade e orga-
nização, não apresentando conformidade com as boas práticas de armazenamento.

De acordo com o relatório do Grupo Consultivo da OMS em Nova Délhi, em dezembro de 
1988, na Índia, os farmacêuticos são singularmente qualificados, porque compreendem os 
princípios de garantia de qualidade aplicados aos medicamentos; apreciam as complexi-
dades da cadeia de distribuição e os princípios de manutenção e renovação dos estoques; 
estão familiarizados com as estruturas de custos aplicadas aos medicamentos em vigor 
nos mercados em que operam; detêm um grande volume de informações técnicas sobre os 
produtos disponíveis no respectivo mercado nacional, por isso, podem aconselhar os pa-
cientes com enfermidades leves e, com frequência, os pacientes com condições crônicas, 
que já estão em terapia de manutenção. Possuem, ainda, competência provada e evidente 
na direção e administração da Assistência Farmacêutica, regulamentação e no controle 
de medicamentos, agenciamento e aquisição de medicamentos, inspeção e avaliação das 
instalações para fabricação de medicamentos.

Desse modo, não se pode negar a baixa qualidade no serviço de AF. A configuração de 
uma realidade de ausência de profissional farmacêutico em todas as Unidades de Saúde 
só dificulta as atividades do sistema, assim como deixa a população carente de atenção e 
orientação medicamentosa e terapêutica.

A falta de uma infra-estrutura na conduta cotidiana dos pacientes é, particularmente, evi-
dente no abastecimento de medicamentos essenciais. A Atenção  à Saúde eficiente so-
mente pode ser realizada quando há gestão eficiente dos medicamentos. Esse axioma é 
igualmente válido para países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Mas, sempre e 
repetidamente, em contextos mais pobres, a inadequação na provisão de Atenção Primária 
de Saúde pode ser atribuída a deficiências na cadeia de distribuição de medicamentos. Só 
é possível organizar os serviços de apoio necessários, com o imprescindível profissiona-
lismo, quando o farmacêutico é aceito como membro vital da equipe de Atenção à Saúde12.

A conservação da infra-estrutura fica a desejar, uma vez que se trata de imóveis aluga-
dos, o que traduz inviabilidade (baixo custo benefício), quando se trata de reformas ou 
adequações necessárias. Paredes com infiltrações, mofo; superfícies, piso e paredes de 
difícil higienização; instalações elétricas e hidráulicas com necessidade de manutenção, 
oferecendo riscos aos próprios funcionários, bem como à população que necessita dos 
serviços assistenciais.

A função do responsável técnico diz respeito ao armazenamento adequado dos produtos 
(medicamentos e insumos); ao acondicionamento de substâncias em geladeira; e ao con-
trole da temperatura, umidade e luminosidade para os produtos dispostos em ambiente 
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destinados à “farmácia”. A dispensação e o repasse de informações inerentes aos trata-
mentos medicamentosos é exclusividade do farmacêutico.

Vieira13 faz uma avaliação dos serviços públicos oferecidos pelos governos, em seu artigo 
sobre as Possibilidades de Contribuição do Farmacêutico para a Promoção da Saúde, no 
qual, ela afirma que a maioria das farmácias das UBSs funciona, porque um leigo ou pro-
fissional com poucos conhecimentos sobre medicamentos atua na dispensação, como os 
auxiliares de enfermagem, administrativos, de cozinha, entre outros.

Em seguida, a mesma autora acrescenta que, em meio às inúmeras necessidades e deman-
das, os serviços de farmácia não são considerados prioritários na disputa por recursos nos 
orçamentos da saúde. Talvez a sua importância ainda não esteja explicitada para a maioria dos 
gestores. Isto é possível constatar pelas condições físicas e de recursos humanos em que se 
encontram as farmácias, embora estudos sobre o tema sejam necessários. Dentro da estru-
tura das Unidades de Saúde, a farmácia, geralmente, ocupa pequenos espaços, muitas vezes 
sem as condições mínimas necessárias para o armazenamento adequado de medicamentos13.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa realizada possibilitou a análise da qualidade do serviço prestado, bem como a 
identificação das principais falhas na Assistência Farmacêutica das UBSs. 

Os profissionais farmacêuticos estão locados, em sua grande maioria, na atenção secun-
dária e terciária, o que corresponde a 82%, e apenas 18% na atenção primária, indicando 
que as práticas desse serviço precisam ser repensadas. A dispensação de medicamentos 
na atenção primária, ou seja, no início de um problema de saúde, evita o agravamento da 
doença, assim como, em muitos casos, a hospitalização ou evolução ao óbito. Foi identifi-
cada a ausência de farmacêuticos em todas as UBS, a inexistência do serviço de Assistên-
cia Farmacêutica.

Das 15 Unidades pesquisadas, mais de 50% foram classificadas entre “ruim” e “péssima”, 
nos itens referentes à administração e informações gerais e ao armazenamento e dispen-
sação de produtos. 

Uma via do trabalho foi entregue ao chefe do setor de Vigilância Sanitária que acompanhou 
a pesquisa, dando suporte, o qual mostrou interesse em realizar mudanças.

 São necessárias novas pesquisas para avaliar se ocorreram mudanças e para contribuir, 
de alguma forma, com a administração para a melhoria do setor.
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Resumo: O artigo apresenta uma pesquisa realizada sobre o “Programa de volta pra casa” (PVC), do Mi-
nistério da Saúde, como Política de Desinstitucionalização no Município de Natal/RN. Programa este que 
visa a promover e a facilitar o processo de reabilitação e inserção social de pessoas acometidas de trans-
tornos mentais, que tenham um histórico de vida com 02 (dois) ou mais anos de internações em hospitais 
psiquiátricos.O referido programa incentiva a organização de uma rede ampla e diversificada de recursos 
financeiros e assistenciais; o primeiro, ofertado através de uma bolsa auxílio-reabilitação, e o segundo é 
específico para o cuidado dessas pessoas, objetivando sempre facilitar o convívio social, sendo capaz de 
assegurar o bem-estar global e estimular o exercício pleno de seus direitos, sejam esses civis, políticos, 
sejam de cidadania. Trata-se de uma pesquisa de método qualitativo, realizada através de entrevistas semi-
-estruturadas. Os resultados apontam que as práticas realizadas no município de Natal ainda são deficitá-
rias, com um baixo número de beneficiários cadastrados no programa. Por fim, ressaltamos que pesquisar 
sobre a importância do “Programa de volta pra casa” como política de desinstitucionalização proporcionou 
maior conhecimento e apropriação por parte da gestão municipal, incorporando nas metas e ações de 
saúde mental o credenciamento dos atuais moradores da residência terapêutica, bem como dos futuros 
morados que ainda se encontram manicomializados. 

Palavras-chave: Políticas públicas de saúde. Desinstitucionalização. Reabilitação psicossocial

THE “BACK TO HOME PROGRAM” IN THE FIELD OF 

COLLECTIVE HEALTH AND MENTAL HEALTH: STRATEGIES OF 

DEINSTITUTIONALIZATION AND PSYCHOSOCIAL REHABILITATION

Abstract: This work analyzes the program “De Volta para Casa” (PVC), that is part of t he Brazilian Ministry 
of Health as a policy of deinstitutionalization. This program aims to promote and facilitate the process of 
rehabilitation and   social integration of people who suffer from mental disorders and who have passed 2 or 
more years admitted into psychiatric hospitals. In addition, it encourages the organization of a wide and 
diverse network of f inancial resources and assistance: the first is offered through a grant for assistance and 
rehabilitation and the second is specific to the care of these people. Its aim is to facilitate social interaction, 
ensure the global welfare and encourage the exercise of their “civil rights, citizenship or political. This rese-
arch uses a qualitative and quantitative method: the first is conduct ed through interviews and the second is 
conducted by a data collection, under the management of the  Mental Health sector of the Municipal Secreta-
riat of Health of the city of Natal / RN, and with an employee, of the State Department of Health. The results 
show that the practices conduced in the city of Natal / RN are sti ll unprofitable and provide a low number of 
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beneficiaries. Finally, we emphasize that by researching the importance of the program “De Vo lta Pra Casa” 
(PVC) as a policy of deinstitutionalization has helped us to understand how to promote action plans of this 
program in the city of Natal/RN, besides the policy of this program should be reconsidered, strengthened 
and consolidated into more constructive practices, so it should move toward a real deinstitutionalization. 

Keywords: Health publi c policies. Deinstitutionalization. Psychosocial rehabilit ation.
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1. INTRODUÇÃO
A história da política de saúde mental tem evoluído diante da proposta de reabilitação 
psicossocial voltada à conquista dos direitos dos portadores de transtornos mentais e ao 
exercício de cidadania. O “Programa de volta pra casa” (PVC), que integra o projeto de re-
forma psiquiátrica, insere-se, nesse contexto, visando reduzir, progressivamente, os leitos 
psiquiátricos, qualificando, expandindo e fortalecendo a rede extra-hospitalar. Ressalta-se 
sua importância diante da política de desinstitucionalização, uma vez que se trata de um 
processo social complexo, visando a modificar o imaginário social em relação à loucura, 
como, também, as formas de organização das instituições psiquiátricas, lançando mão de 
dispositivos substitutivos ao modelo manicomial. 

De acordo com a política da desinstitucionalização, o PVC surgiu com o objetivo de contri-
buir com a reintegração social de pessoas acometidas de transtornos mentais, egressas de 
longas internações, segundo critérios definidos na Lei nº 10.708, de 31 de julho de 2003, 
que tem como parte integrante o pagamento do auxílio-reabilitação psicossocial, incentivan-
do a organização de uma rede ampla e diversificada de recursos assistenciais e de cuidados, 
facilitadora do convívio social, capaz de assegurar o bem estar global e estimular o exercício 
pleno dos direitos civis, políticos e de cidadania1 de sujeitos com transtorno mental4,5.  

A reabilitação psicossocial configura-se como conjunto de estratégias direcionadas a au-
mentar as possibilidades de trocas, a valorização das subjetividades e a proporcionar con-
tratualidade e solidariedade2.

Para tanto, fez-se necessário, inicialmente, a realização de um esboço teórico que não mais 
contemple o paradigma racionalista-manicomial, que envolve uma concepção da relação 
problema-solução, ou seja, doença-cura, mas um paradigma emergente que rompa, atra-
vés de um conjunto complexo de possibilidade e probabilidade, essa instituição de causa-
-efeito. A desinstitucionalização não faz alusão à cura, mas à invenção de saúde e reprodu-
ção social do paciente, cujo objetivo está em criar novas instituições compromissadas com 
a produção de vida dos sujeitos3.

A desinstitucionalização como desospitalização, nascida nos E.U.A na década de 60, surgiu 
com o objetivo de renovar e transformar, através de medidas administrativas,  as funções ar-
caicas terapêuticas da Psiquiatria. Esse processo tem por objetivo questões administrativas, 
cujas aplicações finalizariam na implementação da política da alta hospitalar, nas reduções 
de leitos e, consequentemente, na medida de redução dos gastos dos cofres públicos3.

No entanto, no decorrer do processo de desospitalização, a desinstitucionalização, ao con-
tinuar criticando o modelo da psiquiatria clássica, ampliou o seu campo psiquiátrico, ao se 
referir à doença como conceito de desvio, mal-estar social, desajustamento e anormalida-
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de. Nessa mesma ordem, a desinstitucionalização, por não ter sido compreendida como 
uma modalidade de assistência e cuidados substitutivos, que procurava romper com o 
modelo hospitalar do Estado, foi compreendida como mera desospitalização ou, na radica-
lidade, como simples desassistência4.

Tal conceituação promoveu uma compreensão errônea do principal objetivo da desinstitu-
cionalização, reduzindo-a, por um lado, como desamparo dos pacientes ou o simples envio 
para fora do hospital, sem ser implementada uma infra-estrutura na comunidade para tra-
tar e cuidar dos pacientes e suas famílias4. 

Por outro lado, existe resistência dos que se opõem a desinstitucionalização (indústria 
farmacêutica, empresários de hospitais psiquiátricos, entre outros), pois esse processo 
representa risco aos seus interesses específicos.

Na concepção basagliana, a ciência psiquiátrica positivista precisava afastar e excluir aquilo 
que não conseguia compreender, utilizando-se do princípio do isolamento como forma de 
tratamento. Decorre daí o duplo papel da psiquiatria - médico e social - , ou seja, lidar com 
as questões que estão relacionadas, diretamente, à condição da doença; e questões rela-
cionadas às consequências da exclusão e das características manicomiais5.

A desinstitucionalização como desconstrução, além de ter promovido criticas epistemo-
lógicas acerca dos saberes psiquiátricos constituintes, proporcionou inspirações para o 
surgimento do Movimento da Reforma Psiquiátrica Brasileira, que, ao ser alinhado ao dis-
curso teórico-prático da Psiquiatria Democrática Italiana, consolidou um novo significado 
ao conceito de desinstitucionalização, anunciado como “fase de transição” 4.

Acreditamos que, ao contemplar o referencial teórico da reforma psiquiátrica inspirado 
por Franco Basaglia, estaremos adquirindo o suporte necessário para a contribuição da 
compreensão fragmentada do campo dos estudos sobre a loucura, e, principalmente, es-
taremos adquirindo com esse conceito uma produção diferenciada na nova forma de lidar 
com o sujeito com transtorno mental4,5.  

Com isso, pretendemos analisar o “Programa de volta pra casa”, enquanto estratégia de 
desinstitucionalização e reabilitação psicossocial, tendo em vista os planos de ação desse 
programa no município de Natal-RN.

2. A CONTEXTUALIZAÇÃO DA 
LOUCURA COMO MOVIMENTO 
HISTÓRICO PARA A CONSTRUÇÃO 
DA DESINSTITUCIONALIZAÇÃO
Segundo Foucault,6 ao final da Idade Média, a lepra desaparece do mundo ocidental. O 
rompimento com os modos de como se compreendia a doença contribuiu, também, para 
o desaparecimento da preocupação da realeza em controlar os leprosários, porém, os 
valores e as imagens que tinham aderido à personagem do leproso, provocando senti-
mentos de exclusão no grupo social, permaneciam.
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A lepra se retira, deixando sem utilidade esses lugares obscuros e esses ritos 
que não estavam destinados a suprimi-la, mas sim a mantê-la a uma distância 
sacramentada, a fixá-la numa exaltação inversa. Aquilo que sem dúvida vai per-
manecer por muito mais tempo que a lepra, e que se manterá ainda numa época 
em que, há anos, os leprosários estavam vazios, são os valores e as imagens 
que tinham aderido à personagem do leproso; é o sentido dessa exclusão, a 
importância no grupo social dessa figura insistente e temida que não se põe de 
lado sem se traçar à sua volta um círculo sagrado6 (p. 09).

Ao final do século XV, ocorre a substituição da lepra pelas doenças venéreas, essas, sendo 
repugnadas pelos próprios leprosos, que acabam se misturando aos outros doentes, ao 
receber tratamento nos hospitais de leprosos, “repugna-lhes acolher esses recém chega-
dos ao mundo do horror”6.

Na Psiquiatria Clássica, o hospital era conhecido como instituição de caridade e tornou-se 
objeto de cuidado médico. Este, ao representar um lugar de ameaça social, possibilitou 
ao saber médico agrupar as doenças para observar o curso e a evolução das mesmas e, 
com isso, proporcionou não só a realização de exames, mas, também, as classificações de 
novas doenças, culminando na transformação do hospital como lugar de cura. “O saber 
produzido no hospital, possibilitado pelas estratégias disciplinares, permitiria ao médico 
agrupar as doenças e, assim, observá-las de uma forma diferente, no dia-a-dia, em seu 
curso e evolução”7 (p.11).

Na Europa e nos Estados Unidos, na década de 70, deu-se início ao processo da reforma psi-
quiátrica. Esse movimento envolveu e transformou, por várias vezes, os sistemas de saúde 
mental existentes na época. Seu ideal era renovar a capacidade terapêutica da psiquiatria, 
com o intuito de liberá-la das funções arcaicas de controle social, coação e segregação.

Apesar de, nessa época, a desinstitucionalização ser vista apenas como uma politica de 
desospitalização, que, por sua vez, era conhecida como nada mais do que uma politica de 
altas hospitalares, que reduzia o número de leitos e aumentava o número de fechamento 
de hospitais psiquiátricos, ela não desiste do seu ideal, ultrapassando a crise das políticas 
de saúde mental, imputando-se aos seus próprios reformadores, liquidando e alimentando 
ao mesmo tempo as suas autocríticas.

Assim, a reforma psiquiátrica Italiana, iniciada nos anos 60, propunha superar, gradual-
mente, as internações, nos manicômios, dos ditos como “loucos”. Para que isso aconte-
cesse, era necessária a criação de serviços substitutivos na comunidade, Rotelli salienta a 
importância do deslocamento da intervenção terapêutica para o contexto social das pesso-
as, a prevenção, a reabilitação e criação de serviços substitutivos à lógica asilar3.

Essas novas formas de pensar o contexto do cuidado na saúde mental e a transformação 
dos sistemas de saúde mental trouxeram para a Europa novas estruturas extra-hospitala-
res, médicas e sociais, que tinham o intuito de assistir os pacientes egressos dos hospitais 
psiquiátricos, contribuindo, assim, com enfrentamento de resistência à hospitalização.

A Europa, por sua vez, apresenta três modelos com novos serviços psiquiátricos: (1) mo-
delo médico, que atua no hospital geral e sua principal prestação é a administração de 
fármacos; (2) o modelo do auxílio social, que privilegia as condições materiais da vida e 
oferece assistência social, e, por fim, (3) o modelo de escuta terapêutica, que, por sua vez, 
privilegia a individualidade subjetiva de cada paciente com oferta de psicoterapia3. 
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Um marco importante na mudança de paradigma da psiquiatria clássica é a experiência da 
desinstitucionalização Italiana. A ruptura do paradigma fundante da instituição manicomial 
(paradigma clínico) baseado, exclusivamente, na doença, que compromete a possibilidade 
de aproximação da existência humana, foi o verdadeiro objeto da desinstitucionalização.

Entende-se, agora, o processo de desinstitucionalização como uma reconstrução da com-
plexidade do objeto. A ênfase não é colocada no processo de ‘cura’ mas no projeto de 
‘invenção de saúde’ e de ‘reprodução social do paciente’3.

Nesse sentido, a desinstitucionalização não se restringe ao mero fechamento dos hospitais 
psiquiátricos, nem à redução dos leitos hospitalares, mas ultrapassa o modelo estrutural 
do manicômio “o manicômio é muito mais do que paredes, muros e grades”3 (p.171). O 
manicômio é entendido como um conjunto de conceitos que está, culturalmente, implicado 
no seio da sociedade. Esta, sem manicômios, entendida simplesmente como sem hospitais 
psiquiátricos, poderia, ainda assim, permanecer fortemente manicomial8.

Diante dos diferentes contextos históricos, a produção científica foi se consolidando pauta-
da por perguntas e dúvidas, passando, na atualidade, a ser contextualizada pelo excesso de 
conhecimento, calcado pelos pressupostos epistemológicos e ontológicos do saber cons-
tituído, como as indagações que unem ciência e virtude introduzida pela ordem do valor e 
da ética. No entanto, essa perspectiva, ao se apoiar no princípio da neutralidade científica, 
acaba que culpabilizando o indivíduo pela sua situação social.

Sawaia9 ressalta que as estratégias para superar e normatizar essa perspectiva epistemoló-
gica seriam de “recuperar conceitos discriminados pelas ciências nas análises das questões 
sociais e de perguntar por que eles foram excluídos ou classificados no rol do patológico e 
de desordem”9 (p.98). O sujeito, por si só, não conseguirá superar as exclusões vivenciadas 
no seu meio social, precisando, assim, de um aparelho estatal. Segundo o autor,

Estudar exclusão pelas emoções dos que a vivem é refletir sobre o “cuidado” 
que o Estado tem com seus cidadãos. Elas são indicadoras do (des)compromis-
so com o sofrimento do homem, tanto por parte do aparelho estatal quando da 
sociedade civil e do próprio individuo 9 (p. 99).

A inclusão é posta como um processo social que procura disciplinar os excluídos, pois, 
segundo o autor supracitado, de acordo com as obras de Foucault, refere-se ao processo 
de disciplinarização dos excluídos, portanto, um processo de controle social e manutenção 
da ordem na desigualdade social. Dessa forma, inscreve-se a exclusão na luta pelo poder 6.

3. O PROGRAMA DE VOLTA 

PRA CASA E SUAS CONEXÕES
É partindo desse pressuposto que começamos a falar sobre o “Programa de volta pra 
casa” (PVC), o qual foi criado pelo Ministério da Saúde, visando a promover e a facilitar o 
processo de reabilitação e inserção social de pessoas acometidas de transtornos mentais, 
que tenham um histórico de vida com 02 (dois) ou mais anos de internações nos hospitais 
psiquiátricos. Esse programa incentiva a organização de uma rede ampla e diversificada 
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de recursos financeiros e assistenciais; o primeiro, ofertado através de uma bolsa auxílio-
-reabilitação, a qual foi, atualmente, atualizada para um valor em espécie de R$ 320.00 (tre-
zentos e vinte reais), e o segundo é específico para o cuidado dessas pessoas, objetivando 
sempre facilitar o convívio social, sendo capaz de assegurar o bem-estar global e estimular 
o exercício pleno de seus direitos, sejam esses civis, políticos, sejam de cidadania.

O PVC, como parte integrante do processo de reforma psiquiátrica e da política de de-
sinstitucionalização, está atrelado à rede de saúde mental com os Centros de Atenção Psi-
cossocial (CAPS), Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) e Unidades Psiquiátricas em 
Hospitais Gerais (UPHG), incluindo, também, ações da saúde mental na atenção básica e 
Saúde da Família.

Além das pessoas acometidas de transtornos mentais com histórico de 02 (dois) ou mais 
anos de internações, podem, também, ser beneficiárias do programa as inseridas em mo-
radias caracterizadas como serviços residenciais terapêuticos ou egressos de Hospital de 
Custódia e Tratamento Psiquiátrico, em conformidade com a decisão judicial (Juízo de 
Execução Penal), por igual período de internação.

O programa ressalta duas exigências necessárias para o cadastramento dos beneficiários: 
(1) o paciente deverá estar de alta hospitalar e morando em residência terapêutica ou com 
suas famílias (de origem ou substitutas) e (2) deverá ser assistido por algum serviço de 
saúde mental que compõe a rede substitutiva.

Como medida de investimento, o benefício poderá ser suspenso, caso as ações sejam 
insuficientes para impedir o retorno do usuário à internação hospitalar. Assim, pode-se 
perceber que, para que esse programa se estabeleça de forma eficaz, é necessária a criação 
de dispositivos substitutivos em oposição ao manicômio, como CAPS, Clubes de Lazer, 
Residências Terapêuticas, entre outros. 

Esses serviços deverão oferecer instrumentos diversos, que possibilitem a construção de 
um cotidiano que propicie qualidade de vida, através de um conjunto de estratégias de 
cuidados emancipadoras, que transformem o sujeito asilado em sujeito autônomo. 

Portanto, é essencial pensarmos não só na criação de espaços físicos, mas, também, na 
construção de um acolhimento, que possa estabelecer uma comunicação integral voltada 
para a escuta qualificada e o estabelecimento de um vínculo, garantindo o bem estar do 
usuário, bem como um atendimento igualitário, pois, dessa forma, estaremos contribuindo 
com alicerces, fortalecendo o projeto de desinstitucionalização.

O programa parte da ideia de um contrato de inclusão social, criado pela lei 10.708, com o 
objetivo de combater a desigualdade social e facilitar o retorno dos egressos de hospitais 
psiquiátricos ao meio familiar e social.  A importância dessa lei é agenciar metas de prote-
ção social, oferecendo, ao beneficiário, garantias de inserção na rede de cuidados local e 
nas ações de integração social por parte da família. 

De acordo com o Manual do “Programa de volta pra casa”,1 a esfera municipal é encar-
regada pela atenção integral em saúde, assegurando, assim, a continuidade dos cuidados 
em saúde mental, com os programas extra-hospitalares para os beneficiários. Também é 
de competência deste âmbito, selecionar, avaliar, preencher e encaminhar ao Ministério da 
Saúde informações cadastrais necessárias para inclusão dos beneficiários no programa, 
assim como acompanhar os beneficiários inseridos no programa, durante todo o processo 
de sua reinserção social.
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A gestão estadual está voltada para o acompanhamento das ações dos municípios vincula-
dos ao programa, como também para a confirmação do município como apto a se inserir 
no programa. O estado analisa os recursos provenientes das solicitações indeferidas pelos 
municípios, como também exerce papel articulador entre os Hospitais de Custódia e Trata-
mento Psiquiátrico.

No âmbito federal, é de responsabilidade o cadastramento dos beneficiários dos municí-
pios habilitados no programa, através de portaria, organizar e consolidar os cadastros dos 
beneficiários e dos municípios inseridos no programa, realizar monitoramento e avaliação, 
definir critérios de prioridade de inclusão de beneficiários por municípios, julgar os recursos 
provenientes das esferas municipais e estaduais, realizar o processamento mensal da folha 
de pagamento aos beneficiários do programa e constituir comissão gestora do programa.

4. CAMINHOS DA PESQUISA
Ao traçar as linhas da pesquisa, seguimos o caminho da abordagem qualitativa, em que 
procuramos compreender a estruturação do “Programa de volta pra casa” em Natal. Esse 
método de investigação responde a questões muito particulares. Nas ciências sociais, 
preocupa-se com um nível de realidade que não pode ser quantificado. O universo da 
produção humana, que pode ser resumido no mundo das relações, das representações e 
da intencionalidade e é objeto da pesquisa qualitativa dificilmente pode ser traduzido em 
números e indicadores quantitativos10. 

Os sujeitos envolvidos no trabalho de campo foram os atores da Gestão da Coordenação 
Municipal de Saúde Mental de Natal, bem como os informantes-chaves envolvidos com 
o PVC da Secretaria Estadual de Saúde Pública do Rio Grande do Norte (SESAP/RN), que 
estão lotados no Hospital Psiquiátrico João Machado. 

O método de apreensão dos dados seguiu um roteiro de entrevista semi-estruturada e diário 
de campo, que envolveram questionamentos direcionados à investigação da implantação, 
estruturação e desenvolvimento do programa. Para tanto, algumas indagações foram levan-
tadas: em que contexto foi criado o programa; qual o perfil da clientela beneficiária; e quais 
requisitos são levados em consideração para que o beneficiário possa usufruir do programa. 

A escolha por esse recurso deu-se por saber que este é um procedimento muito usual em 
trabalho de campo, pois, através desse método, o pesquisador obtém informações conti-
das na fala de muitos atores sociais, não significando, assim, a entrevista uma conversa 
presa e neutra. Como afirma Minayo, “ela vai muito além, pois se insere como meio de co-
leta dos fatos relatados pelos atores, enquanto sujeitos-objetos da pesquisa que vivenciam 
uma determinada realidade que está sendo focalizada”10 (p.64). 

5. OS ACHADOS
O caminho que levou ao encontro com os atores envolvidos no PVC se deu como des-
dobramento da primeira entrevista realizada com a gestão municipal de saúde mental. 
A partir desse primeiro contato, iniciou-se uma garimpagem em busca dos atores en-
volvidos no programa.
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O campo de pesquisa apresenta uma escassez de informações entre as esferas estadual 
e municipal, no que diz respeito ao funcionamento do PVC em Natal/RN. Os entrevista-
dos afirmaram não possuir acesso ao sistema, por isso, as escassas informações cole-
tadas são oriundas de experiências pessoais obtidas pelos atores envolvidos em algum 
momento no programa.

O contexto de criação do programa se deu com a finalidade de absorver os pacientes-
-moradores do Hospital Psiquiátrico João Machado, que se encontrava em processo de de-
sinstitucionalização e transição para a primeira residência terapêutica criada no município.  

No município de Natal, existem apenas 07 (sete) beneficiários ligados ao programa; des-
tes, 04 (quatro) são moradores de residência terapêutica. Esse dado ressalta certa dificul-
dade no gerenciamento do programa, uma vez que a segunda residência terapêutica, que 
conta, atualmente, com 08 (oito) moradores com direito a se beneficiarem do programa, 
não os tem cadastrados.

Foi feita uma denúncia ao Ministério Público do Rio Grande do Norte, apontando fatos 
de irregularidade no mau uso do recurso financeiro dos moradores pela coordenação da 
segunda residência terapêutica. O pagamento dos usuários referentes ao Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) estava sendo 
empregado para outros fins que não os de uso próprio dos moradores. Esse fato culminou 
no afastamento da coordenadora dessa residência terapêutica.

Atualmente, a gestão da residência terapêutica encontra-se em processo de transição, fato 
este que tem dificultado a inserção desses moradores no programa. Segundo dados apre-
sentados pelo gestor municipal, a principal meta a ser planejada para essa residência, 
quando da posse da nova coordenação, será cadastrar os moradores no PVC.

Os dados coletados apresentam um déficit de beneficiários que apresentam potencial de 
inserção no programa. Há uma subutilização desse mecanismo de reinserção social dos 
ex-residentes do manicômio, que por ventura retornaram a seus lares, assim como dos 
atuais moradores do segundo dispositivo residencial terapêutico. Outro fato relevante que 
aponta para a ineficiência do PVC em Natal está relacionado ao escasso conhecimento da 
implantação e do desenvolvimento do programa. Questões referentes ao cadastramento 
dos novos beneficiários, renovação dos beneficiários ao programa e acesso ao sistema on-
-line do Ministério da Saúde são os principais pontos de fragilidade apontados na pesquisa. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos que acompanhar o processo do “Programa de volta pra casa” em Natal foi 
de suma importância para compreendermos a efetividade desse programa como mecanis-
mo agregador de promoção de reabilitação psicossocial dos ex-moradores do manicômio.

Com isso, pretendemos contribuir para a desinstitucionalização dos loucos que se encon-
tram nos espaços institucionalizados para a loucura, como os manicômios, procurando 
desenvolver um olhar mais complexo em direção a essas pessoas, o qual é imprescindível 
na concepção de novas realidades frente à loucura. 
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Neste estudo, constataram-se dificuldades no desenvolvimento e ampliação do programa 
em âmbito municipal. No entanto, este trabalho nos possibilitou refletir a respeito das 
conquistas no campo da reforma psiquiátrica, através da contextualização da loucura, dos 
princípios que regem a concepção teórica da desinstitucionalização do surgimento dos 
serviços substitutivos, como, também, a dialética da exclusão/inclusão como modelo de 
reabilitação psicossocial dos indivíduos institucionalizados por longa duração. 

O recurso financeiro oriundo do PVC se traduz, também, como um incentivo no processo 
de reabilitação psicossocial, uma vez que o dinheiro do benefício proporciona ao usuário 
maior barganha geradora de produção de autonomia no contexto da inclusão social, ao se 
caracterizar como um componente potencializador de circulação e poder de consumo na 
sociedade. A esse respeito, concordamos com Pitta11 ao explicitar que,

Falar de Reabilitação Psicossocial no Brasil, hoje, é estar a um só tempo falando 
de amor, ira e dinheiro. Amor pela possibilidade de seguirmos sendo sujeitos 
amorosos, capazes de exercitar a criatividade, amizade, fraternidade no nosso 
‘que fazer’ cotidiano; ira traduzida nesta indignação saudável contra o cinismo 
das nossas políticas técnicas e sociais para a inclusão dos diferentes; e dinheiro 
para transformar as políticas do desejo em políticas do agir, estando aqui in-
cluída a preocupação com o destino eticamente irrepreensível para os recursos 
pequeninos que devem ter a incumbência de reduzir as formas de violência que 
exclui e segrega um número sempre significativo de brasileiros11 (p.26).

Ao falarmos da inserção dos portadores de transtornos mentais no “Programa de volta pra 
casa”, foi necessário levar em consideração as ideias pautadas por uma sociedade exclu-
dente, uma vez que o paciente, ao retornar ao convívio social, busca resgatar seus direitos 
contratuais, que, em algumas circunstâncias, não lhe são devolvidos.

Entretanto, é diante de todo contexto de exclusão e inclusão social que o “Programa 
de volta pra casa”, através de suas politicas de desinstitucionalização, estabelece-se 
como grande relevância para o Brasil, o qual, apesar de muitas lutas e conquistas nos 
últimos anos, ainda é incipiente para os dias atuais. Segundo as diretrizes do PVC, 
estima-se que 15.000 (quinze mil) usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) podem 
ser beneficiados com o auxílio financeiro de que trata esse programa, sendo favorecida 
sua reinserção no meio social mais amplo, desde que atendidos os requisitos necessá-
rios para recebimento desse auxílio. 

O número de beneficiários no município de Natal ainda é muito incipiente, uma vez que 
o município possui um hospital psiquiátrico público de grande porte, com 160 (cento e 
sessenta) leitos e, aproximadamente, 200 (duzentos) leitos privados conveniados ao SUS1. 
Atualmente, o Hospital Psiquiátrico João Machado conta com 11(onze) pacientes que são 
categorizados como moradores do manicômio, com longos anos de internação, tendo ca-
sos de quase 50 (cinquenta) anos de institucionalização.

Esses pacientes institucionalizados integram o projeto Moradia Assistida, porta de saída do 
hospício, que tem o objetivo de fomentar o processo de desinstitucionalização dos mora-

1  Em 2010, a Promotoria de Defesa da Saúde do Rio Grande do Norte recomen-
dou o descredenciamento gradual dos 100 leitos psiquiátricos conveniados ao SUS da 
Clínica Santa Maria, por apresentar precariedade na assistência à saúde aos usuários 
do SUS.



61

Ano 2, n° 1, out. 2012 / mar. 2013 

dores de manicômio. São pacientes que apresentam grande potencial a serem integrados 
ao PVC. É primordial que a gestão de saúde mental se reposicione com maior propriedade 
no entendimento dos benefícios do programa como mecanismos geradores de exercício de 
cidadania no processo de reinserção social das pessoas segregadas e excluídas há décadas 
do convício social.  

De acordo com dados do Ministério da Saúde (2010), a subutilização do PVC não é uma ca-
racterística exclusiva do município de Natal. O número de beneficiários do programa ainda 
é muito baixo, apenas 1/3 do número estimado de pessoas internadas com longa perma-
nência hospitalar no Brasil recebe esse benefício. A concepção do programa vinculado ao 
conceito de desinstitucionalização visa a reduzir, progressivamente, os leitos psiquiátricos, 
qualificar, expandir e fortalecer a rede substitutiva, propondo novas lógicas de cuidado 
e acolhimento das pessoas com transtorno mental e retomada ao convívio social, tendo 
em vista que o objetivo da desinstitucionalização não está voltado para a cura, mas para a 
invenção da saúde e reprodução social dessas pessoas. 

Devemos ressaltar que pesquisar sobre a importância do “Programa de volta pra casa” 
como estratégia de desinstitucionalização e reabilitação psicossocial proporcionou maior 
conhecimento e apropriação por parte da gestão municipal, incorporando nas metas e 
ações de saúde mental o credenciamento dos atuais moradores da residência terapêutica, 
bem como dos futuros morados que ainda se encontram manicomializados. Como des-
dobramento da pesquisa, os atores-pesquisadores deste estudo foram incorporados ao 
programa de estágio profissionalizante da Universidade Potiguar na rede de saúde mental, 
com o objetivo de desenvolver a expansão do programa no âmbito municipal, com anuên-
cia da gestão municipal de saúde mental.
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Resumo: O presente artigo analisa como as famílias de crianças/adolescentes assistidos pelo Programa de 
Erradicação ao Trabalho Infantil de Mossoró/RN percebem a saúde/doença das crianças/adolescentes traba-
lhadores. Considera-se que o trabalho precoce acarreta riscos à saúde, afetando, diretamente, o desenvol-
vimento físico, psicológico e social, pois é notório que a maturidade de sistemas (fisiológico, imunológico, 
neurológico, psicológico) difere entre adultos e crianças/adolescentes. Este trabalho busca, ainda, traçar 
o perfil dessas famílias que possuem crianças/adolescentes trabalhadores; identificar, a partir dos relatos 
dos responsáveis, as principais doenças que acometem as crianças/adolescentes trabalhadores e mostrar a 
relação que os mesmos fazem entre os riscos, as doenças e o trabalho. O trabalho consiste em uma pesquisa 
bibliográfica e de campo, atendendo às nuances quantitativas e qualitativas. As reflexões foram construídas 
através de questionários realizados com as famílias, bem como de literatura e da legislação vigente. Foi 
identificado como o trabalho precoce pode prejudicar a formação intelectual, já que crianças/adolescentes 
deixam de brincar, de ir à escola e de realizar atividades compatíveis com sua idade. Isso, de certa forma, é 
prejudicial ao seu desenvolvimento psíquico, intelectual e afetivo, acarretando perda de etapas fundamentais 
da sua vida. Além disso, compromete a formação escolar, uma vez que a falta de tempo, bem como as con-
dições físicas e mentais ocasionadas pelo trabalho e estudo ao mesmo tempo proporcionam um aumento na 
evasão escolar e índices de baixa escolaridade. Dessa forma, foi identificado que o trabalho infantil desen-
volve diversos problemas de saúde, como: asma, problemas cardíacos, respiratórios, intestinais, de coluna, 
garganta e ouvido, alergia, hepatite, epilepsia, dores de cabeça e nas pernas, anemia e hipertireoidismo. 
Apesar disso, o trabalho infantil, ainda, é uma realidade na vida dessas famílias.

Palavras-Chave: Trabalho Infantil. Saúde. Doença. Criança/Adolescente. Família.

CHILD LABOR: SINCE CHILDHOOD UP TO GROWN-UP PEOPLE

Abstract: This paper analyzes how families sense the health/disease of child/adolescent worker. Where-
as the premature labor implies health risks which is affecting their physical development, psychological 
and social, because it is well known that the system maturity (physiological, immunological, neurological, 
psychological) differs between adults and children. It seeks yet, tracing the families’ profile of children/
adolescents workers. Based on reports of the persons in charge, it was identified the main diseases that 
affect children/adolescents workers and it is shown the relation among risks, diseases and work. The focus 
was on children/adolescents assisted by the Child Labor Eradication Program of Mossoro-RN. It consists of 
bibliographies and field researches, taking into account the quantitative and qualitative nuances. We build 
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up our thoughts through questionnaires conducted with families, as well as with the literature and current 
legislation. We have identified how the premature labor can harm the intellectual formation, because they 
are no longer playing, or going to school and even carrying out consistent activities with their ages. Thus, 
this is harmful to their psychic development, also intellectual and affective, causing loss of fundamental sta-
ges of their lives. In addition, it compromises the training school, since the lack of time, the physical/mental 
conditions of work and study at the same time; leads to an increase in school dropout and low education 
index. This way, we have identified that the child labor develops many diseases, such as: asthma, heart 
problems, respiratory, intestinal, back problems, throat and ear, allergy, hepatitis, epilepsy, headaches, leg 
pain, anemia and hyperthyroidism. And still, the child labor is a current reality in these families’ lives.

Keywords: Child Labor. Health. Disease. Child/Adolescent. Family.
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1. INTRODUÇÃO
Tratar de trabalho infantil no Brasil do século XXI é retomar a história de vida de crianças 
e adolescentes. É observar que o “chão da fábrica” teve um papel substantivo na formação 
dessa força de trabalho, incluindo, desde os aspectos da disciplina para o trabalho até a 
própria formação profissional.

Ao longo da história, uma das causas da incorporação de crianças e adolescentes no mer-
cado tem sido a precarização das relações de trabalho, aliada ao mito do trabalho como 
valor ético e moral, “formativo”, “escola da vida”, que torna o homem “mais digno”, certa 
prevenção à marginalidade. Com essas concepções, não se percebe o trabalho com um de-
formador da infância. No entanto, as longas jornadas de trabalho, as ferramentas, os uten-
sílios e o próprio maquinário inadequados à idade têm comprometido o desenvolvimento 
sadio de crianças que, precocemente, são inseridas no trabalho e, consequentemente, têm 
elevado o índice de mortalidade destas, conforme atestam relatos ao longo da história1. 

Considera-se como trabalhador, conforme preconiza o Estatuto da Criança e Adolescente, 
Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, aquele que exerce atividades por uma hora ou mais na 
semana. Assim, são consideradas, economicamente, ativas muitas crianças que trabalham 
ainda que um número reduzido de horas por semana2.

A Organização Internacional do Trabalho3 diferencia o trabalho de menores e denomina de 
“child laborer” todas as crianças com menos de 12 anos exercendo qualquer trabalho e 
todas as de 12 a 14 anos que trabalham em atividades que não são de risco por 14 horas 
ou mais na semana ou uma hora ou mais na semana quando a atividade é de risco. Ou seja, 
todos os trabalhos caracterizados como penosos, degradantes e insalubres.

A grande crítica, com relação ao trabalho infantil, fundamentada nos escritos de Cana-
garajah; Coulombe (1997), Psacharopoulos (1997), Repetto (1976), é a exploração das 
crianças que são sujeitas a trabalhar em atividades perigosas e em condições inadequadas, 
o que leva à perda da infância e reduz a oportunidade de uma boa educação. Sabe-se que 
crianças trabalhadoras têm menor oportunidade de frequentar escola regularmente. Mes-
mo quando são capazes de frequentar a escola, para muitas não sobra tempo para estudar, 
aumentando a repetência e a desistência4,5,6.

Seguindo essa linha, a baixa escolaridade, causada por longos períodos de trabalho, tem o 
efeito de limitar as oportunidades de emprego, conduzindo a tarefas que não exigem qua-
lificação e que dão baixa remuneração, mantendo o jovem dentro de um ciclo repetitivo de 
pobreza já experimentado pelos pais. Há, portanto, um trade-off entre o aumento de renda 
no domicílio obtido com o trabalho e a perda de uma melhor remuneração futura pela in-
terrupção dos estudos.



66

Ano 2, n° 1, out. 2012 / mar. 2013 

Diante desse contexto, é percebível que, nos últimos anos, houve uma grande mudança 
na visão da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e do Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (UNICEF) que, ao invés de defenderem a erradicação de todas as formas do 
trabalho infantil, estão, agora, enfocando a eliminação dos trabalhos perigosos.

O Ministério da Saúde, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), vem atuando na 
área de proteção à criança e ao adolescente, pela adoção de medidas que sensibilizem a 
sociedade como um todo e, em particular, os pais e as próprias crianças e adolescentes 
sobre a nocividade do trabalho precoce. 

A necessidade de ampliar o conhecimento sobre as relações entre trabalho precoce e saúde 
fundamentou a assinatura de um termo de compromisso técnico entre os Ministérios do 
Trabalho, da Saúde, da Educação e do Desporto e as agências governamentais de fomento 
à pesquisa (CNPq, CAPES, FINEP) com vistas a apoiar projetos e pesquisas sobre o tema. A 
apresentação de propostas de estudos e pesquisas e a identificação de áreas que demanda-
vam novos investimentos em conhecimento aconteceram durante a Oficina sobre Impactos 
do Trabalho Precoce na Saúde de Crianças e Adolescentes realizada pelo Ministério do 
Trabalho em 1996.

A proposta da pesquisa é oportuna e relevante, tendo em vista que a história mostra que 
tem havido o predomínio de concepções assistencialistas, correcionais e reformistas de 
abordagem à criança e ao adolescente, concepções essas incapazes de dar conta do atual 
momento político de construção da cidadania e da inclusão social em nosso país. 

Também é importante, considerando que a questão do trabalho infantil é complexa, pois 
está associada a outros fatores - e não somente restrita à pobreza, às desigualdades e às 
exclusões sociais existentes no Brasil – de natureza cultural, econômica e de organização 
social da produção que respondem por tal agravamento. 

Assim, a pesquisa teve como objetivo analisar a relação entre trabalho infantil e adoecimen-
to, sob a ótica dos pais. Para isso, foi preciso: conhecer o perfil das famílias de crianças e 
adolescentes trabalhadores; identificar, a partir dos relatos dos responsáveis, as principais 
doenças que acometem as crianças e adolescentes trabalhadores; investigar a relação que 
os responsáveis fazem entre os riscos, as doenças e o trabalho.  

2. O TRABALHO INFANTIL E O 

PROCESSO SAÚDE-DOENÇA
O trabalho realizado por crianças e adolescentes, atualmente, gera um preocupação de 
ordem social e mundial. É preocupante, por ter direta relação no processo saúde-doença 
dos indivíduos submetidos a essa prática e por distanciar essas crianças de uma vida com 
qualidade, fazendo com que suas perspectivas futuras restrinjam-se à realidade vivenciada.

O trabalho, por ser visto por famílias que têm histórico de trabalho infantil como instrumen-
to que dignifica e engrandece o indivíduo, é apresentado precocemente às crianças. Essas 
famílias assim o fazem, também, como recurso para mantê-las por perto ou por represen-
tar um adicional na renda da família. Essa situação ocorre, principalmente, na região Nor-
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deste, onde as condições de educação, alimentação, saúde e renda per capita são irrisórias 
e impulsionam crianças/adolescentes para modos de trabalho que comprometem seu bem 
estar físico, psíquico e social, além de comprometer seu futuro profissional e contribuir 
para a manutenção das desigualdades sociais históricas. 

Diante disso, o trabalho infantil se adequada à realidade social a que essa criança está inse-
rida. Por serem multifacetados, os tipos de trabalho divergem das grandes cidades para as 
cidades do interior e zona rural, porém, independente da localidade, causam sérios danos 
à vida desses indivíduos. É comum, em grandes centros, ver crianças vendendo doces em 
semáforos, atuando como flanelinhas, submetidas à prostituição, servindo ao tráfico de 
drogas, catando lixo nas ruas ou em lixões, mas há, também, as que são recrutadas ao ser-
viço doméstico e às indústrias. Já em cidades do interior e zonas rurais, esses pequenos 
trabalhadores labutam em função da agricultura, pesca, mineração, cuidados com animais, 
artesanato, tecelagem, dentre outros. 

É válido esclarecer que, neste trabalho, saúde é considerada como sendo o equilíbrio entre 
fatores fisiológicos e sociais. Ao processo saúde-doença do indivíduo estão acrescentados 
fatores que lhe são determinantes, como as condições educacionais, sociais, culturais, 
ambientais e econômicas. Para a criança que tem a responsabilidade de trabalhar, a escola 
torna-se uma realidade distante, devido ao cansaço físico e mental ou pela falta de incen-
tivo por parte dos pais e responsáveis que agregam a essa criança valor e vêem o horário 
da aula como diminuição da carga horária de trabalho. Desse modo, abstém a criança de 
desfrutar dessa fase da vida, reduzindo, assim, suas probabilidades de um futuro pro-
missor; esta se torna condicionada ao trabalho a que está sendo submetida e não tem a 
oportunidade de buscar o aperfeiçoamento ou identificação em uma determinada área do 
conhecimento, gerando, assim, o ciclo vicioso determinante da pobreza que, por sua vez, 
é um fator deletério ao processo de saúde-doença. 

O trabalho precoce, como causa de difusão da pobreza entre gerações, fundamenta essas 
duas relações: a da pobreza ser uma das causas do trabalho precoce e a do trabalho pre-
coce, por sua vez, constituir-se uma das causas da pobreza futura7. 

Além disso, o trabalho precoce acarreta riscos à saúde das crianças/adolescentes submeti-
dos, afetando, diretamente, seu desenvolvimento físico, psicológico e social, pois é notório 
que a maturidade de sistemas (fisiológico, imunológico, neurológico, psicológico) difere 
entre adultos e crianças. Assim, quando crianças/adolescentes são submetidos ao trabalho 
que deveria ser realizado por adultos, os sistemas supracitados são diretamente agredidos. 

Os principais problemas de saúde coletiva que afetam as crianças e adolescentes, frequen-
temente, surgem de sua vulnerabilidade, resultante de elementos do seu processo de cres-
cimento e desenvolvimento e do ambiente em que esse processo ocorre. Assim, o cresci-
mento das crianças depende da ação de diversos elementos socioeconômicos e culturais e 
do efeito significante da hereditariedade. Está claro que se um indivíduo ou uma população 
vive em ambiente satisfatório, os genes terão a oportunidade de expressar seu máximo 
potencial. Isso explica a importância, cada vez mais evidenciada, das investigações entre 
crescimento e condições externas (ambientais, sociais, econômicas e culturais)8.

Os riscos a que crianças trabalhadoras são expostas são de ordem física e psicológica, 
podendo apresentar suas consequências a curto, médio e longo prazo. Em curto prazo, os 
danos físicos a que essas crianças estão susceptíveis são: acidentes, decorrentes do ma-
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nuseio de equipamentos/máquinas, trazendo como consequências mutilações, lacerações, 
fraturas e ferimentos; infecções agudas, como gastrenterites, hepatite tipo A (transmissão 
oro- fecal), dermatites, parasitoses e verminoses, em decorrência da exposição a locais 
de trabalho sem condições de higiene, do manuseio de lixo, areia, do contato com água 
imprópria, do consumo de alimentos não higienizados adequadamente; violência, decor-
rente do consumo e do tráfico de drogas, exposição nas ruas; deficiência proteica calórica 
(DPC), em decorrência da disparidade entre o valor nutricional consumido e a energia 
gasta nos esforços; picadas de animais peçonhentos.

Em médio e longo prazo, a exposição ao trabalho precoce pode causar à saúde física do 
menor: gravidez indesejada e doenças sexualmente transmissíveis (DST´s), decorrentes 
da exploração sexual; deficiências auditivas, decorrentes da exposição a ruídos; câncer de 
pele, decorrente da exposição ao sol e a agentes químicos; enfisema pulmonar, decorrente 
da exposição a fumaças tóxicas e à drogas; tendinite, artrite, lesão por esforço repetitivo 
(LER), distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho (DORT), principalmente de dedos, 
mãos e braços; deformidades ósseas, decorrentes do carregamento de peso em excesso e 
posturas inadequadas e viciosas, pois as ferramentas de trabalho são condizentes ao tipo 
físico de um adulto; mialgia (dor muscular) e lombalgia (dor lombar), resultantes de equi-
pamentos e mobiliários inadequados; distúrbios do sono, fadiga e estresse, decorrentes 
de longas jornadas de trabalho e horários inadequados de trabalho; redução da capacidade 
de defesa do organismo, resultante da imaturidade do sistema imunológico agregada ao 
estresse e deficiências nutricionais.

Os locais de trabalho, equipamentos e utensílios não são projetados para as crianças e 
sua utilização pode gerar problemas ergonômicos e de fadiga. Além disso, as crianças não 
estão cientes dos perigos envolvidos no trabalho e, em casos de acidentes, geralmente, 
não sabem como reagir. As crianças são, também, menos tolerantes ao calor, barulho, 
produtos químicos, radiações etc.; o que pode trazer problemas de saúde9. 

Segundo Pires,10 o que principalmente sofre com o trabalho durante a infância é a coluna 
vertebral. A coluna é formada por cerca de 33 vértebras, elementos ósseos sobrepostos 
uns aos outros que possuem a função de proteger a medula e os nervos espinhais, além 
de suportar o peso do corpo, atuar na locomoção e servir como eixo postural. É dividida 
em quatro regiões distintas: cervical, com cerca de 7 vértebras; torácica, com 12 vértebras;  
lombar, com 5 e sacro-ilíaca com 9 vértebras. A mesma possui, ainda, discos interverte-
brais, que amenizam os impactos na coluna; ligamentos; e as articulações, que atuam, 
conjuntamente, no desempenho dessas funções.  

O comprometimento dessas estruturas significa alterações nessas funções e na composi-
ção física do organismo, culminando em deformações ósseas, como escoliose, lordose e 
cifose. Para Pires,10 as deformações da coluna são provocadas pela utilização inadequada 
da musculatura, resultando em atrofias, encurtamentos e contraturas musculares. 

De acordo com Rezende,11 a escoliose consiste no desvio lateral da coluna do eixo central 
maior que 10°, atingindo de 2 a 3% da população total, sendo o sexo feminino o mais atin-
gido. Pires10 afirma que existem os tipos simples, apresentando uma curvatura em apenas 
uma região da coluna; total, com um desvio em mais de uma região; e dupla ou tripla, com 
duas ou três curvaturas em várias áreas da coluna. 



69

Ano 2, n° 1, out. 2012 / mar. 2013 

Do mesmo modo, para Moreira, Fuentes e Corrêa,12 a cifose consiste em um desvio no 
plano sagital na região torácica da coluna além dos limites considerados normais; culmina 
com desequilíbrios no ângulo sagital e deformidades observáveis. 

Finalmente, a lordose é definida como uma deformidade oposta à cifose, em que ocorre au-
mento da curvatura normal de forma exagerada. Além desses, ocorre, também, a hiperlor-
dose cervical, com desvio acentuado na região cervical, hipercifose dorsal, com curvatura 
acentuada na coluna dorsal, hiperlordose lombar, com desvio acentuado na região lombar 
e costa plana, em que ocorre diminuição das curvaturas normais da coluna10. 

Para a criança, a sobrecarga de trabalho significa um aumento da proporção de desenvol-
ver essas lesões no futuro, na vida adulta, ou já, ainda na infância e adolescência; decor-
rente disso, advém tratamentos dolorosos e, diversas vezes, sem resultados efetivos para 
reabilitação, além de representar altos custos para o sistema de saúde. 

Nesse contexto, segundo Pires10

(...) durante a prática de exercícios onde é exigida uma grande força e potência 
dos músculos flexores do quadril, movimentos de flexão do quadril a fim de 
abaixar o centro de massa e aumentar a estabilidade, têm sido descritos como 
prejudiciais à coluna vertebral devido à sobrecarga imposta sobre as unidades 
funcionais da coluna. E que a solicitação física desproporcional entre os múscu-
los antagonistas do quadril (flexores e extensores) pode favorecer o desenvolvi-
mento de desequilíbrios das forças geradas pelos músculos que atuam ao redor 
da cintura pélvica alterando o ângulo de inclinação pélvica10 (p.1). 

Essas colocações nos levam a concluir que a criança, indivíduo em que as estruturas cor-
porais ainda estão em processo de crescimento e desenvolvimento, é vítima desse pro-
cesso patológico de deformação estrutural, pois a mesma é,  diariamente, submetida a 
esforços físicos excessivos como, por exemplo, nas carvoarias, carregando barro e lenha 
nos fornos para produção de tijolos e telhas; capinando nas plantações; como babá, em 
que carrega outra criança e sobrecarrega sua coluna com o peso excessivo10. 

O mesmo autor reforça essas afirmações quando diz que 

(...) a massa muscular da criança é menor que a de um adulto cerca de 27%, a 
capacidade anaeróbica só chega ao seu ápice entre os 20-30 anos, e os ligamen-
tos e tendões ainda estão imaturos e não se desenvolvem na mesma velocidade 
do músculos que se adaptam rápido aos esforços10 (p. 1). 

Além dos riscos físicos, o trabalho infantil pode desenvolver problemas psicológicos e 
neuropsicológicos, que se relacionam com a aquisição precoce de responsabilidade e 
negação dos direitos de ser criança e de desenvolver atividades peculiares a essa fase 
do desenvolvimento. 

Além disso, a fobia, o isolamento social, a depressão, os transtornos comportamentais 
com desvios de conduta, a agressividade, a tristeza e a perda da afetividade podem advir 
como resultados das excessivas jornadas de trabalho sem manifestações de afeto, em que 
o diálogo dá lugar ao autoritarismo e às rígidas disciplinas. A capacidade intelectual tam-
bém é abatida, com comprometimento do raciocínio lógico, capacidade de comunicar-se e 
expressar-se. Como já citado, isso ocorre pelo fato de a criança trabalhadora não usufruir 
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de atividades educacionais e lúdicas que são fundamentais ao bom desenvolvimento, evi-
denciando, assim, que o trabalho realizado durante a infância diverge quanto ao significado, 
valores e consequências do trabalho realizado por adultos, em virtude do desenvolvimento 
físico, bem como do psicológico adquiridos com a maturidade.

3. METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem quanti-qualitativa. Os dados foram 
coletados no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), Mossoró/RN.  O univer-
so da pesquisa consiste em um total de 1.650 crianças e adolescentes assistidos na zona 
urbana e 250 na zona rural. 

Através da identificação dos cadastros, a priori pensamos em utilizar 10% do universo de 
famílias inseridas nos núcleos de atendimento dos PETI’s com histórico de trabalho infantil 
e que estivessem sendo assistidas pelo PETI de Mossoró, assim sendo, seriam 160 famí-
lias da zona urbana e 25 da zona rural, porém, apesar das famílias terem sido mobilizadas, 
várias vezes, através da coordenação do programa, para que pudéssemos conversar com 
elas, muitas não compareceram, e, devido ao tempo que tínhamos para o andamento da 
pesquisa, realizamos 80 questionários, abrangendo, consequentemente, 80 famílias do pro-
jeto PETI, sendo numeradas e classificadas de Entrevistado 1 (E1) a Entrevistado 80 (E80). 

No que se refere aos critérios de exclusão, optamos por excluir da pesquisa aquelas famí-
lias que não aceitarem assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento (TCLE), 
bem como aquelas que não mais quiserem participar da mesma. 

Os instrumentos para coleta dos dados foram a observação participante, aplicação de um 
questionário com perguntas abertas e fechadas; para captar melhor as questões abertas, 
utilizamos gravador (quando permitido pelo pesquisado). 

As informações provenientes das questões abertas foram discutidas, recorrendo-se à Aná-
lise do Discurso, pois é um método que visa não só a aprender como uma mensagem é 
transmitida, mas, também, a explorar o seu sentido; para se analisar o discurso, é neces-
sário ter em mente o emissor, o destinatário, bem como o contexto no qual o discurso está 
inserido. Conforme Vergara,13 este é um campo da linguística e da comunicação especiali-
zado em analisar construções ideológicas presentes em um texto. A Análise do Discurso é 
muito utilizada para analisar textos da mídia e as ideologias que os engendram. Nesse sen-
tido, pode ser visto como uma abstração, por que corresponde à “voz” de um grupo social.

E os dados quantitativos foram expostos através de frequência simples e analisados de 
forma descritiva.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Foram empregados 80 questionários abrangendo, consequentemente, 80 famílias do pro-
jeto PETI, sendo numeradas e classificadas de Entrevistado 1(E1) a Entrevistado 80 (E80). 
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A partir das entrevistas, obteve-se, conforme figura abaixo, a faixa etária das famílias. 

Gráfi co 1 – Faixa Etária das Famílias
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Quanto ao gênero, cerca de 92,5% era do sexo feminino, e, do sexo masculino, 7,5% da 
amostra. Conforme preconiza o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no que se re-
fere a benefícios de transferências de renda, a prioridade do responsável para o recebimen-
to é da mãe, considerando que, na grande maioria das vezes, as famílias são abandonadas 
pelo pai, deixando as crianças sem o recebimento do benefício. Assim, de acordo com da-
dos do Cadúnico de Mossoró, só é permitido que o benefício seja no nome do pai quando 
as crianças e adolescentes não têm mãe, seja por que os abandonou, seja por óbito2. 

Quanto à frequência escolar das crianças, 97,5% relataram que seus filhos frequentam 
a escola e 2,5% disseram que não. Questionados se seus filhos sabiam ler e escrever, 
79,77% relataram sim e 20,23% afirmaram que não. Assim, constatou-se que, mesmo 
que isso seja uma exigência para a permanência da criança no programa, crianças e/ou 
adolescentes estão fora da escola.

Da mesma forma, perguntados se os mesmos desenvolviam alguma atividade trabalhista, 
11,25% disseram que sim; 86,25%, que não; e 2,5% não souberam responder. Indaga-
dos porque as crianças exerciam atividades trabalhistas, os entrevistados apresentaram as 
seguintes considerações: “porque precisa” (E 31); “para ganhar alguns trocados” (E 39); 
“trabalha desde que saiu do PETI. Meu filho de 14 anos vai a um posto de gasolina traba-
lhar nos finais de semana” (E 40).

Questionados sobre com quem moram as crianças, obteve-se 38,75%, com pais/filhos; 
31,25%, com companheiro(a)/filhos; 20%, só com filhos; e, com outros, 10%. 

2  Dados fornecidos em 01/12/2011, pelo setor de Cadastro Único de Mossoró, responsável 
pela inclusão e exclusão das famílias benefi ciadas pelo Programa Bolsa Família – PBF (Criado e instu-
ído conforme  Lei nº 10836 de 09.01.2004; Decreto nº 5.209 de 17.08.2004 e Decreto nº 7.494 de 
02.06.2011).
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Quanto à residência, 2,5% moram em casas de taipa; 1,25%, em taipa/alvenaria; e 96,25%, 
em alvenaria. Conforme o Índice de Desenvolvimento das Famílias (IDF), indicador que mede 
o grau de desenvolvimento das famílias, e que varia entre 0 e 1, o de Mossoró mostra-se 
compatível com Condição Habitacional do município, que é de 0,7614. Pois, como mede o in-
dicador, quanto melhores as condições das famílias, mais próximo de 1 será seu indicador.

Quanto ao número de cômodos, obtiveram-se os resultados conforme figura abaixo.

Gráfi co 2 – Número de cômodos
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Com relação ao número de pessoas na residência, de 1 a 3 pessoas, correspondeu a 
18,75%; de 4 a 6, foram 65%; 7 à 9, totalizando 13, 75%; e, com mais de 10, foram 2,5% 
da amostra. Conforme Censo,15 a média de pessoas por domicilio é de 3,5%.

No quesito quem trabalha na casa, 17,65%, são os pais; 24,12%, somente o pai; 16,27%, 
somente a mãe; 5,88%, o irmão/irmã; 8,24%, o filho; 16,47%, são outras as formas de 
obtenção de renda; e 1,17% não soube responder.  

A maioria dos entrevistados afirma que seus filhos não trabalham, no entanto, constatou-
-se que cerca de 11,3% dos filhos dos entrevistados trabalham à noite todos os dias ou 
nos finais de semana. Com relação à questão de há quanto tempo que estes trabalham, as 
respostas variavam, mas a maioria trabalhava há pouco tempo, geralmente 1 a 3 meses, 
chegando a 1 ano; somente 1 revelou desempenhar atividades trabalhistas há 3 anos.  Se-
gundo a Pesquisa Nacional por Amostra em Domicílios15, o Brasil, ainda, tinha cerca de 2,5 
milhões de crianças e adolescentes de 5 a 15 anos que trabalhavam. Estes representam 
uma porcentagem de 6,6% do total de pessoas nessa faixa etária, que era de 37.938.344. 
Comparando com os anos de 2004 e 2005, foi um avanço muito tímido, já que, em 2004, 
havia quase 2,8 milhões de crianças em situação de trabalho infantil e, em 2005, ainda 
houve um pequeno aumento. 

O dia a dia dos filhos envolve, em praticamente todos os entrevistados, a frequência à 
escola em determinado horário, presença no PETI em outro e o horário da noite livre. 
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Diante disso, vários entrevistados trouxeram as seguintes respostas, todas com a mesma 
padronização: “de manhã vão para escola, à tarde o pai os deixa no PETI e à noite ficam em 
casa. Ajudam nas tarefas de casa, às vezes, e brincam nos fins de semana” (E 18); “meu 
filho frequenta a escola, o PETI e fica bastante em casa vendo TV; a gente o deixa e pega no 
colégio, pois já lhe ofereceram drogas” (E 29). 

Entretanto, outros trouxeram algumas afirmações como: “meu filho mais velho trabalha 
durante o dia e à noite estuda, apesar de ser atrasado, nunca quis estudar. O do meio estuda 
durante a tarde e de manhã está no PETI” (E 40); “ele pela manhã vem para o PETI, e à tarde 
vai para a escola, à noite fica em casa e, às vezes, joga bola na rua. O de 15 anos trabalha 
nas sextas e sábados. Nos fins de semanas, sai com os amigos para andar” (E 51). Essa 
realidade local não difere da realidade nacional, uma vez que, dentre os 2,5 milhões de meni-
nos e meninas brasileiros que trabalham, 2,5% deles não estudam nem trabalham, ou seja, 
são cerca de 62,5 mil crianças. Mais preocupante, ainda, é vermos a proporção de 0,8%, ou 
seja, mais de 20 mil crianças brasileiras que não estudam, só trabalham. Já em relação à 
porcentagem daqueles que estudam e trabalham, 7%, o gráfico e as estatísticas não revelam 
os detalhes dessas atividades. Por isso, é importante lembrar que, embora essas 175 mil 
crianças e adolescentes estejam na escola e tenham uma ocupação, o trabalho somente é 
permitido para aqueles a partir dos 14 anos, desde que na condição de aprendizes16. 

Acerca das relações com os amigos, dividiram-se em companhias nocivas e outras que 
lhes agradavam, principalmente de vizinhos, da igreja e escola. Da mesma forma, buscam 
controlar as amizades e relações dos filhos, objetivando evitar más companhias que in-
fluenciam os filhos no comportamento e na tomada de decisões, como no uso de drogas. 

Questionados quanto ao convívio e das relações familiares com os filhos, trouxeram as 
seguintes considerações: “dou bons conselhos, que é para o bem. Sempre que pode vê 
filmes, levo para a igreja, levo para tomar sorvete, faço ele ler a Bíblia e passeiam muito” 
(E 1); “dou muito conselho para não andar com má companhia, à vezes obedece e ás vezes 
não. É criado por nós, avós, porque não tem pai e a mãe tentou bater nele” (E 26).

Todos trazem essas mesmas colocações: que conversam, procuram encaminhá-los para 
um bom caminho, com boas companhias. Ainda trazem que alguns são calmos e obedien-
tes e outros são agressivos e temperamentais, dando bastante trabalho. 

Uma parte dos pais utiliza o dinheiro para as necessidades das crianças, como alimentação, 
material escolar, vestimentas e calçados; outra parte emprega a bolsa recebida para pagar 
tarifas e contas, como água, energia elétrica e gás. Daqueles que têm filhos empenhados 
em atividades trabalhistas, a maioria considera a bolsa menor do que o dinheiro recebido 
anteriormente no trabalho. 

Dos 80 entrevistados, cerca de 45% não trabalharam na infância; e 55% trabalharam, prin-
cipalmente em casas de família (como domésticas ou babás), na agricultura e como ven-
dedor de diversos produtos. 

Com relação ao que os entrevistados achavam de crianças trabalharem, 28,6% consideram 
correto e necessário por diversos motivos: “acho que é certo quando se deseja algo e nós 
não podemos dar” (E 2); “acho que pode trabalhar, desde que seja sem exploração, sem 
ser no pesado, desde que não atrapalhe os estudos. É bom para comprar as coisinhas 
delas” (E 31); “depende do trabalho. Tem trabalho que é explorador. Acho que devem 
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começar aos 14 anos como aprendiz” (E 64); “é bom, porque não influencia de ir para a 
rua. Meu filho fala em começar a trabalhar com 10 anos e eu apoio” (E 69); “é um destino 
bom para elas. Eu agradeço a meu pai por ter me colocado para trabalhar cedo porque ate 
hoje eu trabalho” (E 70); “criança deveria trabalhar, o que não pode é ficar sem fazer nada 
porque acaba fazendo o que não presta” (E 76).

Os demais condenam e consideram uma forma de exploração que atrapalha os estudos e 
deveria acabar. 

Questionados se notaram diferenças no comportamento dos filhos desde que ingressaram 
no PETI, os pais diferiram em seus depoimentos. A maioria disse que trouxe melhoras nas 
ações das crianças e no comportamento; e outros pais relataram que a convivência com 
outras crianças no PETI tornou-as mais agressivas e agitadas. Os seguintes relatos foram 
identificados: “ótima, minha filha era calada e agora tá interagindo. O menino era danado e 
briguento e agora tá mais comportado” (E 24); “ajudou na educação dos filhos” (E 40), relata 
que um dos filhos era mal criado e agora está mais comportado. “Piorou! Eles ficaram mais 
violentos, rebeldes e respondões” (E 62); “sim, tanto para bom quanto para ruim, para bom 
ele desenvolveu bastante, faz tarefas aqui, para ruim aprendeu muitos palavrões” (E 79).

Sobre a razão das crianças quererem trabalhar, uns relataram que elas querem ter seu pró-
prio sustento para comprar suas coisas; outros disseram que as crianças desejam ajudar 
nas despesas de casa, viam a necessidade de ajudar os pais nas contas. 

Indagados se achavam que as crianças desenvolviam algum tipo doença trabalhando, res-
ponderam positivamente: “sim, porque a criança pode começar a trabalhar cedo demais e 
por ser magrinha atrapalha o crescimento e desenvolvimento” (E 44); “sim, problemas de 
coluna, infecção, porque tem crianças que são pequenas e não podem pegar peso porque 
os ossos são fracos e prejudica” (E 57); “sim, crianças que trabalham com coisas perigo-
sas, com fogo e lixo, tem riscos, os outros tipos de trabalho nem tanto” (E 78).

Outros trouxeram as seguintes respostas: “não, o trabalho não adoece, pelo contrario, é 
bom sentir desde novo a dar valor ao suor” (E 75); “se for pra trabalhar com alguma coisa 
que tenha micróbios ofende, mas se não for não tem problema nenhum” (E 80).

 Dos 80 entrevistados, 26,3% não consideram que trabalhar desenvolve doenças ou que 
desenvolve apenas em certos ambientes de trabalho, como lixões. A maioria acha que 
sim, por risco de acidentes; exposição a elementos nocivos, como sol; problemas físicos, 
especialmente na coluna; problemas adquiridos na manipulação de detritos e resíduos; 
infecções por microrganismos; despreparo psicológico; manipulação de materiais perigo-
sos; entre outros.

Diante disso, questionamos se os pais consideram seus filhos saudáveis. Constatamos 
que 82,5% acham que sim, 13,8% disseram que não e 3,7% não souberam responder. 
Diversos agravos foram diagnosticados, como asma, problemas cardíacos, respiratórios, 
intestinais, de coluna, garganta e ouvido, alergia, hepatite, epilepsia, dores de cabeça e 
nas pernas, anemia, hipertireoidismo. Os pais  ainda relataram que acham que esses pro-
blemas não são causados pelo trabalho, sendo alguns congênitos, adquiridos logo após o 
nascimento ou com 1- 4 anos de vida, excetuando-se um entrevistado (E 65), que acredita 
que o formol causou algum agravo no filho.

As crianças são mais vulneráveis às doenças e aos acidentes de trabalho devido a alguns 
fatores, dentre os quais se podem citar imaturidade e inexperiência, distração e curiosida-
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de naturais à idade, pouca resistência física, menor coordenação motora (quanto menor 
a idade), desconhecimento dos riscos do trabalho, tarefas inadequadas a sua capacidade, 
locais e instrumentos de trabalho desenhados para adultos16.

O trabalho infantil de risco gera consequências difíceis de serem transpostas pelas crian-
ças e adolescentes no futuro, interferindo em seu desenvolvimento físico, pois os mesmos 
ficam expostos a riscos de lesões e doenças irreversíveis, e no desenvolvimento mental, 
em razão da submissão aos maus tratos e à exploração provenientes desse trabalho. Inter-
fere, também, no desenvolvimento social, dadas as restrições educacionais, de renda, bem 
como o acúmulo de responsabilidades17.

Finalmente, considerando projetos de vida futura para os filhos, 87,5% dos entrevistados 
trouxeram que: “sim, quero que estude para ter uma profissão, forme família. Consiga 
vencer e ser alguém na vida e não precise trabalhar como eu, que tive de trabalhar desde 
criança” (E 30); “penso num futuro melhor daqui pra frente e que ela fosse uma boa pro-
fissional e que ela realizasse o sonho de ser advogada” (E 41); “plano todo mundo tem por 
uma família, mas as coisas não acontecem como a gente planeja. Para os filhos, quero um 
futuro bem melhor, que eles estudem e tenham um emprego digno” (E 49); “o pai dele se 
aposenta esse ano e vai comprar umas peças de bicicleta para ele vender. Então, eu sonho 
em ele ter seu próprio negócio. Ele tem jeito, às vezes pega uns Cd´s para vender” (E 58).

Quanto aos 12,5% dos entrevistados, afirmam que não têm planos para o futuro dos filhos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebemos que a questão do trabalho infantil é complexa, pois está associada a muitos fa-
tores e não somente restrita à pobreza, às desigualdades e às exclusões sociais existentes 
no Brasil. Tal problemática é uma realidade presente nas cidades brasileiras e, no município 
de Mossoró, o quadro se configura ainda como uma questão social existente, embora haja 
programas sociais de combate a essa demanda.

Identificamos, ao longo desta pesquisa, o perfil das famílias de crianças e adolescentes 
trabalhadoras. Também identificamos, a partir dos relatos dos responsáveis, as principais 
doenças que acometem as crianças e adolescentes trabalhadores. Esta pesquisa possibi-
litou, ainda, que averiguássemos a relação que os responsáveis fazem entre os riscos, as 
doenças e o trabalho.   

A maioria dos responsáveis acredita que o trabalho infantil pode ocasionar vários danos, 
como: risco de acidentes; exposição a elementos nocivos, como o sol; problemas físicos, 
especialmente na coluna; problemas adquiridos na manipulação de detritos e resíduos; 
infecções por microrganismos; despreparo psicológico; manipulação de materiais perigo-
sos; entre outros. 

Evidenciamos como o trabalho precoce pode prejudicar a formação intelectual, pois as 
crianças deixam de brincar, de ir à escola e de realizar atividades compatíveis com sua ida-
de. Isso, sobremaneira, é prejudicial ao seu desenvolvimento psíquico, intelectual e afetivo, 
acarretando perda de etapas fundamentais da sua vida, significando uma necessidade de 
se tornar adulto antes do tempo. Além disso, compromete a formação escolar, uma vez 
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que a falta de tempo, bem como as precárias condições físicas e mentais de trabalhar e 
estudar ao mesmo tempo proporcionam um aumento na evasão escolar e nos índices de 
baixa escolaridade. 

Dessa forma, identificamos, ainda, que, embora 71,4% das famílias não concordem com 
o trabalho infantil e que 82,5% acreditem que o trabalho infantil desenvolve diversos agra-
vos, como asma, problemas cardíacos, respiratórios, intestinais, de coluna, garganta e ou-
vido, alergia, hepatite, epilepsia, dores de cabeça e nas pernas, anemia e hipertireoidismo, 
o trabalho infantil, ainda, é uma realidade na vida dessas famílias.
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Abstract: This is a case studied about a patient 82year old female with diagnostic of Parkinson disease for 
12 years. She also was diagnosis with osteo-arthritis, depression and panic attack disorder and she also 
shows significant muscle atrophy in both lower extremities.    Patient shows signs of sustained depres-
sion and mild consistent forgetfulness with partial recollection of events, occasionally requires help to do 
activities of daily living (ADL). She has tendency to for the last two month. Her goals are to be able to get 
up from a chair and from her bed without assistance.  She wish also to ambulate better and decrease falls 
that it happened every week and fatigue. This study wish to know what is the best intervention to achieve 
patient goals and improve functional capacity decreasing risk of fall. In the evaluation of this case (strength 
muscle, function and posture) was used Berg scale and Timed up & go (TUG Test and MSL (Measurement 
of Length step) before and after 15 sessions. At the end of session 15 muscle strength in both quadricepses 
was 4+/ 5, hip extensors 4+/5, hip abductors 4+/5, foot dorsiflexors 4/5 , plantar flexors 4+/5. Transfer sit to 
stand from regular chair to minimal assistance to stand by assistance and TUG test improve to 17 seconds 
toward the 15 visit still needed assistance to initiate the test, before she couldn’t do this transfer. The test of 
MSL increases to 20% of body height. Patient swing arms when ambulate even without cues. She reported 
no fall for 5 weeks at the time of the visit number 15, before she had any falls. Patient able to ambulate two 
block in the community without significant fatigue. Task oriented with techniques, motor imagery cognitive 
strategies and verbal cues, plus strengthening strategies may be effective intervention tools to treat patient 
with PD.

Key-words: Parkinson. Physical therapy. Fall.

PACIENTE COM DOENÇA DE PARKINSON: APRESENTAÇÃO DE CASO

Resumo: Trata-se de um estudo de caso sobre uma mulher 82 anos de idade paciente com diagnóstico de 
doença de Parkinson há 12 anos. Ela também apresenta quadro de osteo-artrite, depressão e transtorno de 
ataque de pânico e  mostra atrofia muscular significativa em ambas as extremidades inferiores. Paciente 
tem esquecimentos leves com dificuldade parcial nas atividades de vida diária (AVD). Seus objetivos são 
ser capaz de se levantar da cadeira e da cama sem ajuda. Ela gostaria também de uma deambulação melhor 
e diminuir as quedas e fadiga ao esforço. Este estudo pretende saber qual é a melhor intervenção para 
atingir os objetivos da paciente em melhorar sua capacidade funcional e reduzir seu risco de queda. Na 
avaliação deste caso ( função, força muscular e postura), foi utilizada a Escala de Berg e Timed Up & Go 
(TUG), antes e após 15 sessões. No final da sessão de 15 força muscular em ambos os quadriceps foi de 
4 + / 5,  extensores de quadril 4 + / 5, abdutores 4 + / 5, dorsiflexor do pé 4/5, flexores plantares 4 + / 5. A 
paciente já tornou-se capaz de se levantar da cadeira  e da cama sem auxilio e TUG  chegou a 17 segundos 
após o tratamento, um bom resultado pois menos de 20 segundos para realização do teste corresponde 
a um baixo risco para quedas. No inicio do tratamento ainda necessitava de apoio para iniciar o teste. O 
teste de medida do comprimento do passo aumentou 20% da altura do corpo. Paciente apresentou braços 
oscilantes quando deambulava mesmo sem sinalização. Ela relatou ausência de quedas durante 5 semanas 
no momento da ultima visita e foi capaz de deambular dois quarteirões sem fadiga significativa. O uso de 
técnicas de tarefas orientadas, estratégias cognitivas e motoras de imagens não-verbais, além de estra-
tégias de fortalecimento foram instrumentos de intervenção podem ser eficazes, neste caso, para tratar 
paciente doença de Parkinson. 

Palavras-chaves: Doença de Parkinson. Fisioterapia. Quedas.
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1. INTRODUCTION
The following patient is a 82 year old female with diagnostic of Parkinson disease (PD) 
for the last 12 years. She is married and currently living with his 86 year old husband 
in a single ranch home in the country side of the city of Ypsilanti, Michigan. She also 
was diagnosis with osteo-arthritis, depression and panic attack disorder. She was tre-
ated for skin cancer in 1995.  She is 5.4 tall and weights 165 pounds; she also shows 
significant muscle atrophy in both lower extremities. Patient shows signs of sustained 
depression and mild consistent forgetfulness with partial recollection of events. No 
significant problem with her speech or swallowing. Moderately slow and small hand 
writing, but words are legible; she also can cut most foods, although clumsy and slow, 
occasionally requires help. Patient requires occasional assistance with dressing, put-
ting on her socks and shoes and Buttoning.  She needs help to shower or bathe and 
is very slow in hygienic care. Patient has tendency to fall occasionally for the last two 
month (less than once a week). 

Her goals are to be able to get up from a chair and from her bed without assistance: “it 
is too hard on my husband”, she stated.  She wish also to ambulate better and decrease 
falls and fatigue. 

Up 60 % of persons with Parkinson’s disease experience fall and some of this group fall 
twice a week. Persons with PD are 5 times more likely to suffer related injuries for fall than 
healthy older adults, probably because they have balance deficit. 1,2,3.  

Balance deficit in individuals with Parkinson’s disease, although not well understood, have 
been attributed in part to neuro-transmitters disturbances between basal ganglia and other 
motor centers such as the supplementary motor cortex and the portion of the brain stern 
responsible of maintain the upright stance 3,5. 

• Task oriented practice, motor imagery plus the application of external cues 
and cognitive strategies trigger the initiation of motor acts resulting in motor 
skill acquisition6,7 

• Practice of specific functions and practice of task, combine with mental imagery 
lead to improve the performance of functional task8,9. 

• The aim of this study is to know which would be the best intervention to achieve 
the patient goals and to improve the functional capacity, decreasing risk of fall. 
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2. METHODS:

2.1. Evaluation:

She shows decrease of muscle strength in both upper and lower extremities: bilateral 
quadriceps to 3+/5, hip flexor in both sides to 3/5; hip extensors in both lower extre-
mities to 3/5, hip abductors to 3+/5; foot dorsal-flexor bilaterally to 3/5, plantar flexors 
to 3+/5. She ambulates with moderate difficulty but does not require assistance: short 
steps, does not swing arms and a tendency to drag his legs and occasionally signs 
of freezing and start hesitation. The patient shows minimal to moderate hypomimia, 
no tremor at rest or during action is present, moderate impaired during finger taps 
and hand movements (open and close and pronation and  supination in both hands).  
She demonstrated significant bradykinesia: when asked to tap heel on the ground in 
a rapid succession picking up the entire leg. Patient is unable to get up from a chair 
or bed without help.

Posture, slightly stooped and significant, forward head posture. 

Patient shows absence of postural responds to sudden posterior displacement, (produced 
by pulling on shoulder when patient is erect with eyes open and feet slightly apart, she 
would fall if not caught by the examiner). 

She scores 20 in the Berg Scale2, showing major problem with transfers, balance and cir-
cular ambulation. 

TUG1 test was given to her, scoring 28 seconds. 

She scores less the 15% of body height in forward and lateral motions. 

The patient shows significant stride variability and unable to maintain a steady gait rhythm, 
that shows a decrease in automaticity damaging locomotors synergies10.

3. ASSESMENT /INTERVENTION
The patient main problems are transfers, ambulation, risk of fall and balance, she is less 
dependent in ADL, grooming and feeding.  

Task oriented practice and motor imagery variables, will be used to manipulate ambulation, 
balance and risk of fall, through physical therapy intervention. 

Once the primarily automatic and well learned function of balance is compromised, practice 
of the impaired task may be employed to compensate for motor deficiencies that result in 
balance deficits. 

Practice of the task of ambulation and balance efficiency are important to decrease risk of 
fall. The main concern of the patient was falling and improving ambulation.
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Practice of the task, to stimulate the patient toward the goal, of enhance motor acquisition 
will be the system of choice. 

Specific task practice combined with MI will be use because have been prove be 
more effective in the treatment of motor deficit than only conventional physical 
therapy treatment 11,12,13.

Motor imagery will be to create in the patient a better corporal image of walking, increase 
length steps and improve gait rhythm.

The motor imagery is crucial to stimulate the internal implicit action that the patient 
has, is like putting the patient in from of a mirror. It have used the imagery of a motor 
act in an attempt to learn and improve motor skills and outcomes, in this case improve 
ambulation and balance 13. 

Decrease fall was very important, beyond the acute trauma that they may cause; falls may 
lead to fear of falling with self imposed restrictions in activities of daily living3. 

Since the first session, patient underwent an intense gait re-education program during 
first and second visit patient received training in the parallel bars to bill the level of 
confidence and security. Under intense verbal cues and pacing to increase length step 
and decrease stride variability patient was encouraged to ambulate without hand sup-
port in the parallel bars.

After the third session the process of gait re-education continued outside of the parallel 
bars in an open space. External imagery was use showing the patient the model to execute 
(PT or PTA execute the movement first) and internal imagery recalling the sensory expe-
rience of the task performed 4,5. 

The instruction for imagery training required the accurate description of the motor 
task, in this way the imagery performance could be use to enhance the real performan-
ce of the same task 6 

Speed was gradually increased according with patient tolerance and safety; time  on the 
treadmill was also increase from 2 minute at session to 6 minutes session . 

Balance task oriented activities were performing for the patient in standing position. 
The task consisted in moving her center of gravity to two visual targets marked in the 
floor on his sides and on the front. Patient has to step toward the side and forward and 
reach the target with his foot maintaining a stationary support, external imagery was 
use by the therapist performing the movement first or in the same time, and asking the 
patient to imitate the task. 

Bicycle exercises were prescribed to increase flexibility and strength but also to stimulate 
rhythmicity 2. 

As mentioned before due to the roll of strength in maintain balance and posture, strengthe-
ning exercise were part of the treatment specially quadriceps and hip extensors. 

Home exercise program consisted in strengthening exercises, quad in sitting with 2lb weight, 
straight leg exercises, hip abduction in supine, ankle strategies exercises. At the time of ses-
sion 10 caregiver was trained to perform task oriented transfer sit to stand with verbal cues.
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4. RESULTS 
• At the end of session 15 MS strength in both quadricepses was 4+/ 5, hip exten-

sors 4+/5, hip abductors 4+/5, foot dorsiflexors 4/5 , plantar flexors 4+/5

• Transfer sit to stand from regular chair to minimal assistance to stand by assis-
tance. 

• TUG test improve to 17 seconds toward the 15 visit still needed assistance to 
initiate the test. 

• MSL increase to 20% of body height

• Patient swing arms when ambulate even without cues

• Patient reported no fall for 5 weeks at the time of the visit 15.

• After 10 visits, the patient clearly showed an increase of approximately 20% in 
length step, and consistently swung his arm.  

• Patient able to ambulate two block in the community with out significant fatigue

• Patient reported no fall for the last 3 weeks. In the eleventh day of treatment 
patient continue gait training on the treadmill, following his own pace and with 
intense verbal cues and enhance of the function to internal imagery. 

• Patient also perform stepping activities with different step highs advancing from 
two hand support to no hand support to the last session reaching 12 inches step. 

5. CONCLUSION
Task oriented techniques, motor imagery cognitive strategies and verbal cues, plus streng-
thening strategies may be an effective intervention tools to treat patient with PD.
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Resumo: A artrite séptica é uma doença reumatológica, que afeta o aparelho musculoesquelético, levando a 
sequelas e limitações funcionais, interferindo, negativamente, na qualidade de vida. Foi realizada uma pes-
quisa, do tipo estudo de caso, com o objetivo de verificar os efeitos de um programa de hidroterapia em um 
adolescente do sexo masculino, de 15 anos, com sequela de artrite séptica no quadril direito. O paciente foi 
avaliado através de uma ficha, contendo dados sócio-demográficos: sexo, idade, estado civil, profissão e es-
colaridade. As variáveis clínicas avaliadas foram: intensidade da dor (EVA), força muscular (escala de Kendall), 
amplitude de movimento articular (goniômetro), incapacidade funcional (índice algo-funcional de Lequesne) e 
qualidade de vida (SF-36). No tratamento, foram realizados 28 atendimentos, com frequência de 3x/semana 
e duração média de 60 minutos, na piscina terapêutica da Clínica Escola de Fisioterapia da Universidade Poti-
guar (UnP). O programa de hidroterapia foi composto por aquecimento, alongamento, fortalecimento, treino 
de marcha e relaxamento. Ao final das sessões, o paciente foi reavaliado nos mesmos parâmetros iniciais. Foi 
observado pós-tratamento ganho de força, na maioria dos músculos avaliados, que passaram de grau 4 para 
5, aumento da amplitude para todos os movimentos avaliados do quadril direito, melhora nos scores da capa-
cidade funcional de 4 para 3 e dos componentes de qualidade de vida, físico (43,3 para 48,7) e mental (55,3 
para 56,8). Conclui-se que o programa de hidroterapia proposto se mostrou benéfico nos aspectos funcionais, 
no aumento de força muscular e amplitude de movimento, bem como na melhora da qualidade de vida.

Palavras chave: Artrite séptica. Hidroterapia. Reabilitação.

HIDROTHERAPY IN TREATMENT OF SEPTIC 

ARTHRITIS OF HIP: CASE STUDIE

Abstract: The septic arthritis is a disease that affects the muscular skeletal system, causing sequels and 
functional limitations, interfering negatively in the quality of life. This research was made as a case study, 
with the purpose of verifying the effects of a hidrotherapy program in a man with 15 year-old with sequel of 
septic arthritis in the right hip. Acquire three the patient was evaluated by instrument that contained social-
-demographic data and physical examination: sex, ace, occupation, study. The following variables were also 
evaluated: intensity of pain level, muscular strength (scale of Kendal, Joint range of motion (goniometer), 
functional incapacity (Lequesne’s  Algo-functional Questionnaire) and life quality (SF-36). In the treatment 
would be realized 28 attended with the frequency of 3 times a week and media duration of 60 minutes, in 
therapeutic pool of the Physiotherapy School Clinic of the Potiguar University. The hydrotherapy program 
had warm-ups, stretching, powering exercises, march training and relaxation. At the end of the sessions the 
patient was revalued in the same initial parameters. It was observed post-treatment stretch gain in all availa-
ble muscles that pass by 4 to 5 degree, increase of amplitude for all right hip motions, increase of functional 
capacity score from 4 to 3 and quality of life components: physical (from 43.3 to 48.7) and mental (from 53.3 
to 53.8). In conclusion, the proposed hydrotherapy program was beneficial for functional aspects, increase 
of muscular strength and range of motion, as well as, improvement in quality of life.  

Keywords: septic arthritis. Hydrotherapy. Rehabilitation.
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1. INTRODUÇÃO
A artrite séptica é uma doença infecciosa, aguda e agressiva e é causada por  inoculação 
de agentes patogênicos; atinge as articulações, apresentando-se de forma grave, mesmo 
com o advento dos fármacos antimicrobianos, atualmente, disponíveis. A infecção articu-
lar, quando instalada, gera um grande risco de vida, ocasionando, ainda, um alto índice de 
morbidade, podendo deixar o indivíduo acometido com sequelas graves e incapacitantes. 
Apesar de, relativamente, rara, com incidência estimada de 3,4 a 10 casos por 100.000 
habitantes/ano, a artrite séptica deve ser considerada como urgência médica, talvez umas 
das poucas na reumatologia. As sequelas e a vida do paciente dependem da presteza com 
que se faça o diagnóstico e se inicie o tratamento 1-5.

Em geral, as artrites sépticas se manifestam como monoartrites que afetam, principalmen-
te, as articulações que sustentam o peso. Qualquer agente infeccioso pode, em potencial, 
causar artrite séptica. Contudo, as de origem bacteriana são mais preocupantes, devido ao 
alto poder de destruição articular. O agente causador mais comum é a bactéria Staphylo-
coccus aureus 6.

 A artrite séptica que atinge, especificamente, o quadril é uma afecção devastadora e in-
capacitante, sendo a mais grave doença articular que acomete a população infantil, ten-
do maior prevalência em crianças do sexo masculino.  O diagnóstico precoce é de suma 
importância para diminuir a alta taxa de morbidade, embora a taxa de mortalidade tenha 
diminuído com o advento dos antibióticos 7.

O quadril, por ser uma articulação de extrema importância na marcha e na sustentação do 
peso corporal, quando acometido por artrite séptica, traz consequências gravíssimas para 
o paciente, como incapacidade funcional transitória e lesões osteoarticulares definitivas 8, 9.

Sendo a artrite séptica uma patologia que afeta a capacidade do indivíduo em realizar suas 
atividades pessoais e laborais diárias, a fisioterapia vai atuar na prevenção e minimização 
de deformidades e na melhora da qualidade de vida desses indivíduos6.

Dentre os vários recursos utilizados pelo fisioterapeuta, a hidroterapia se mostra menos es-
tressante para as articulações sustentadoras de peso, como o quadril, quando comparada 
aos exercícios em solo. Um programa hidroterapêutico pode trazer benefícios fisiológicos, 
psicológicos e funcionais para pacientes reumáticos que tenham sua função limitada10. O 
objetivo deste estudo é avaliar o impacto de um programa hidroterapêutico na função e na 
qualidade de vida de um indivíduo com sequela de artrite séptica no quadril. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS
Foi realizada uma pesquisa tipo estudo de caso em um paciente com diagnóstico clínico de 
artrite séptica do quadril direito, encaminhado à Clínica-Escola de Fisioterapia da Universi-
dade Potiguar (UnP) em fevereiro de 2007. A autorização para participação do estudo foi 
conseguida através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecida (TCLE) 
pelo responsável do menor (genitora). 

Na avaliação inicial, foi utilizada uma ficha elaborada pelos pesquisadores, contendo os 
dados sócio-demográficos (sexo, idade, estado civil, profissão, escolaridade), clínicos 
(tempo de doença, utilização de medicamentos) e do exame físico, em que foi realizado: 
avaliação postural visual (vista anterior, posterior e lateral direita/ esquerda); verificação da 
discrepância de membros inferiores com auxílio de fita métrica (MBZ -150 cm) pelas medi-
das: real (distância compreendida entre as espinha ilíaca ântero-superior e maléolo medial 
ipisolateral) e aparente (cicatriz umbilical e os maléolos mediais); mensuração da ampli-
tude de movimento das articulações dos quadris, joelhos e tornozelos (goniômetro médio 
marca Carci); teste manual de força muscular (escala de Kendall com graduação de zero a 
cinco, sendo zero é ausência de contração muscular e cinco força muscular máxima).

 A intensidade da dor foi avaliada através da Escala Visual Analógica (EVA), que varia de 
zero (ausência de dor) a dez (maior dor imaginável) 11. A funcionalidade do quadril, que foi 
medida através do Índice Algo-funcional de Lequesne traduzido e validado para a popula-
ção brasileira,12 seu escore varia de zero a vinte e quatro pontos, em quanto maior a pon-
tuação pior o estado funcional. Para medir a qualidade de vida, foi utilizado o questionário 
SF-36 Short-Form Health Survey, traduzido e validado para a população brasileira,13 neste, 
foi utilizado o cálculo do resumo de componentes físico e mental.  

O tratamento constou de 28 sessões de hidroterapia, realizadas na piscina terapêutica 
aquecida (33o C) da Universidade Potiguar. As sessões tinham duração média de 60 minu-
tos/cada e frequência de 3x por semana. Ao final das sessões, o paciente foi reavaliado pelo 
mesmo avaliador e nos mesmos parâmetros da avaliação inicial. 

O programa de hidroterapia foi baseado em Bates e Hanson14 e Koury,10 sendo realizado 
um programa com fases de aquecimento (5 minutos): caminhadas para frente, em círcu-
los, para as laterais sem cruzar as pernas, com auxílio de prancha ou halteres, realizando 
adução e abdução dos membros superiores, caminhadas na ponta dos pés, caminhadas 
flexionando os joelhos, realizando abdução e adução de quadril; alongamentos (2 vezes 
com 30 segundos de sustentação para cada grupo muscular): cadeias anterior, posterior, 
lateral e medial dos membros superiores e inferiores; exercícios de fortalecimento (3 séries 
de 15 repetições para cada grupo muscular): flexores, extensores, adutores, abdutores, 
rotadores internos e externos de quadril; treino de marcha (10 minutos), utilizando como 
referência a faixa no piso da piscina, o paciente caminhou em passos largos para frente, 
com ênfase no contato inicial do membro inferir direito; relaxamento (5 minutos), o pa-
ciente na posição horizontal. Foram utilizados, nos exercícios, quando necessário, auxílio 
de flutuadores (macarrão, prancha e caneleiras). 

A partir dos resultados obtidos no pré e pós-tratamento, foi realizada a análise descri-
tiva dos dados.  

Esta pesquisa foi avaliada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UnP  (nº 002/07).
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3. RESULTADOS
Paciente do sexo masculino, com 15 anos de idade, solteiro, estudante do ensino médio, 
com diagnóstico clínico de artrite séptica no quadril direito há três anos, sem fazer uso de 
medicamentos. Na avaliação postural, foram observadas as seguintes alterações: vista an-
terior (clavícula esquerda mais alta; triangulo de Tales esquerdo aumentado; espinha ilíaca 
antero superior esquerda mais elevada; patela direita mais elevada; joelho direito valgo), 
vista lateral (cabeça e ombros protrusos; semi-flexão de tronco; hiperlordose lombar; ante-
roversão pelvica; quadril e joelho direito flexo; joelho esquerdo recurvato; pés cavos); vista 
posterior (escoliose torácica dextro-convexa; crista ilíaca esquerda mais elevada). Após o 
tratamento, o paciente continuou apresentando todas as alterações posturais encontradas 
inicialmente, porém, em todas, foi observada discreta melhora.  

Na avaliação da discrepância de membros, foi detectado que o membro inferior direito 
(acometido) era menor que o esquerdo em 6 centímetros, sendo esta diferença mantida 
após o tratamento. 

Em relação à amplitude de movimento dos membros inferiores, visualizamos, na tabela 1, 
os valores de todos os movimentos das articulações mensuradas, tanto ativa quanto passi-
vamente, em que se observa, após tratamento, melhora dos movimentos nas articulações 
do quadril, joelho e tornozelo direito e esquerdo.

Tabela 1: Distribuição dos Valores (Graus) no pré e pós tratamento das amplitudes  de movimentos 
articulares (ativa e passiva) dos membros inferiores.

Articulações e 
movimentos

Membro inferior direito Membro inferior esquerdo

Pré Tratamento Pós Tratamento Pré Tratamento Pós Tratamento

Quadril Ativo Passivo Ativo Passivo Ativo Passivo Ativo Passivo

Flexão 90º 95º 100º 115º 90º 110º 120º 132º

Extensão -35º -35º -30º -30º 10º 0º 15º 0º

Abdução 15º 20º 20º 25º 45º 45º 45º 45º

Adução 10º 18º 20º 22º 10º 22º 30º 32º

Rot. Interna 10º 12º 20º 25º 20º 23º 30º 30º

Rot. Externa 10º 10º 14º 18º 20º 23º 25º 25º

Joelho

Flexão 120º 125º 130º 140º 120º 130º 135º 143º

Extensão 0º 0º 0º 0º 0º 0º 0º 0º

Tornozelo

Dorsiflexão 20º 25º 25º 25º 20º 25º 25º 25º

Flexão plantar 40º 45º 45º 45º 35º 40º 35º 45º

Inversão 45º 35º 50º 40º 30º 30º 30º 35º

Eversão 18º 20º 20º 20º 15º 15º 15º 20º

Na Tabela 2, são apresentados os resultados do teste de força pré e pós-tratamento, sen-
do verificado melhora da força muscular em quase todos os grupos musculares que não 
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apresentavam o grau máximo de força (5), com exceção dos rotadores internos de quadril 
e eversores de tornozelo do membro inferior direito e eversores de tornozelo do membro 
inferior esquerdo, que mantiveram o grau de força inicial. 

Tabela 2: Distribuição dos Valores no Pré e Pós - Tratamento das Provas Manuais de Função Muscular.

Articulações e 
Movimentos

MID MIE

Pré Tratamento Pós Tratamento Pré Tratamento Pós Tratamento

Quadril

Flexores 4 5 5 5

Extensores 4 5 5 5

Abdutores 4 5 5 5

Adutores 4 4 5 5

Rotadores Internos 4 4 4 5

Rotadores Externos 4 4 5 5

Joelho

Flexores 5 5 5 5

Extensores 5 5 5 5

Tornozelo

Dorsiflexores 4 5 5 5

Flexores Plantares 4 5 5 5

Inversores 4 5 5 5

Eversores 4 4 4 4

MID = membro inferior direito
MIE = membro inferior esquerdo

Com relação à intensidade da dor, o paciente relatou só sentir dor no quadril direito após 
movimento forçado, graduando-a como zero (ausência de dor) pela Escala Analógica da 
Dor (EVA) no pré e pós tratamento. Foi verificado melhora na capacidade funcional do 
quadril, através do Índice Algo-Funcional de Lequesne, após o tratamento. Na avaliação da 
qualidade de vida, mensurada pelo SF-36, foi observado melhora nos componentes físico 
e mental pós tratamento proposto (Tabela 3).

Tabela 3: Distribuição dos valores pré e pós tratamento dos escores de qualidade de vida (SF-36), 
capacidade funcional de quadril (Lequesne) e intensidade da dor (EVA).

Parâmetros avaliados Pré-tratamento Pós-tratamento

Qualidade de vida (SF-36)
Componente físico 43,3 48,7

Componente mental 55,3 56,8

Capacidade funcional (Lequesne) 04 03

Intensidade da dor (EVA) 0 0
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4. DISCUSSÃO
A artrite séptica afeta o aparelho músculo-esquelético, levando os indivíduos acometidos 
a sequelas e limitações funcionais consideráveis. As sequelas apresentadas pelo paciente 
estudado são as mesmas encontradas, comumente, em pacientes acometidos por artrite 
séptica do quadril, os quais apresentam, principalmente, limitações dos movimentos de 
rotação interna, rotação externa e posição fixa em semiflexão, comprometendo, frequente-
mente, vários outros segmentos corporais não acometidos pela infecção. 

Para Sizínio et al,15 as sequelas de uma infecção no quadril são gravíssimas e, praticamen-
te, inevitáveis, mesmo com o pronto atendimento do paciente em ambiente hospitalar.  As 
diversas técnicas de tratamento empregadas ao longo do tempo e nos dias atuais não so-
lucionam, satisfatoriamente, essas complicações, uma vez que as lesões são irreversíveis 
no âmbito celular cartilaginoso, ósseo ou, até mesmo, circulatório. Isso ocorre devido à 
distensão capsular e ao processo infeccioso agudo, ficando o paciente impossibilitado de 
realizar a marcha ou apresentando claudicação acentuada devido à dor.

O ganho na amplitude de movimento e força muscular, observado no paciente após o pro-
grama hidroterápico proposto, é relatado na literatura, em parte, como consequência das 
propriedades da água. Os principais princípios apontados como responsáveis pelos efeitos 
benéficos da hidoterapia na amplitude e força de membros inferiores são a flutuação e o 
fluxo turbulento. Segundo Koury,10 a flutuação é de fundamental importância, quando o 
objetivo do tratamento é manter ou aumentar a amplitude de movimento articular, pois 
diminui a compressão sobre as articulações, permitindo, assim, que estas se movimentem 
mais livremente, facilitando a realização dos exercícios e, consequentemente, aumentando 
a amplitude de movimento.  

A evolução na força muscular apresentada pelo paciente deve-se, em parte, ao arrasto 
turbulento que se forma, quando o movimento é executado na água, sendo a resistência 
oferecida pela água proporcional à intensidade do exercício16. Segundo Bates e Hanson,14 
o corpo submerso encontra resistência em todas as direções, permitindo à água maior re-
sistência ao movimento, quando comparado com o ar. A resistência aumenta à medida que 
mais força é exercida contra a água.  Para Skinner e Thomson,17 a resistência pode, ainda, 
ser aumentada com o uso de dispositivos de flutuação próprios para o ambiente aquático, 
o que exige do paciente mais força para impulsionar o membro através da água. 

A melhora na capacidade funcional apresentada pelo paciente foi, provavelmente, em con-
sequência do ganho da amplitude de movimento e da força muscular. Entretanto, esse 
paciente necessitará, quando em idade adequada (pós-fechamento das epífises de cresci-
mento), de substituição da articulação do quadril. 

Como observado nos resultados, a pontuação do questionário utilizado para medir a qua-
lidade de vida do paciente foi melhorada após as sessões de hidroterapia nos dois com-
ponentes abordados pelo SF-36. Observa-se, ainda, um melhor resultado no componente 
físico após o tratamento. Esse fato, provavelmente, tem relação com o ganho de força e 
amplitude de movimento, visto que alguns itens do questionário avaliam a dificuldade do 
paciente na realização de atividade de vida diária, como andar mais de um quarteirão ou 
subir um lance de escada. 
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De acordo com Koury10, o paciente que participa de exercícios na piscina pode ter um alí-
vio em sentimentos de depressão e irritabilidade. Acredita-se que a influência positiva no 
aspecto psicológico se deve ao fato de que, na água, o indivíduo se movimenta mais facil-
mente, levando-o a ter progresso mais rápido em seu tratamento. A adesão ao tratamento 
e as perspectivas de uma melhor recuperação aumentam, principalmente, para aqueles que 
precisam enfrentar um longo tratamento. Desse modo, o paciente se torna mais consciente 
e assume um papel mais ativo no processo de reabilitação para alcançar seus objetivos.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O programa de hidroterapia proposto influenciou, positivamente, no ganho de amplitude de 
movimento e força muscular dos membros inferiores, com ganho da capacidade funcional 
do paciente e melhora da qualidade de vida.
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1. Apresentação 

A Catussaba - Revista Eletrônica da Escola da Saúde da Universidade Potiguar – é um 
periódico científico semestral de circulação aberta e gratuita, vinculada a Escola da Saúde 
da Universidade Potiguar (formada pelos cursos de fisioterapia, educação física, medicina, 
odontologia, terapia ocupacional, ciências biológicas, psicologia, nutrição, fonoaudiologia, 
farmácia, serviço social, estética e cosmetologia, enfermagem), cujo objetivo é publicar 
contribuições científicas originais sobre temas relevantes para a saúde em geral, ampliando 
a difusão de artigos originais e estudos de caso, consolidando este conhecimento dentro 
da comunidade científica nas linhas de pesquisa propostas. A Revista Eletrônica contempla 
os requisitos Qualis/CAPES, e respeita, sobretudo, o critério de publicação de artigos da 
comunidade científica externa a Escola da Saúde da UnP.

2. 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”.

3. Linhas de pesquisa 

Educação em saúde; Saúde coletiva; Biotecnologia em saúde, dentre outras.

4. Público alvo

Professores, pesquisadores, alunos de graduação e pós-graduação, como também empresá-
rios e profissionais de mercado vinculados à empresas que atuam nas áreas de saúde e afins.

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA 

1 Da fi nalidade: A Revista Catussaba, publica trabalhos inéditos sob a forma de artigo para 
seu primeiro número eletrônico – online.

2 Dos textos: Os artigos devem ser inéditos, de responsabilidade de seus autores, e envia-
dos conforme normas estabelecidas pela Revista.

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

Para os colaboradores estrangeiros, somente serão aceitos, originais em espanhol e inglês.
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Os alunos de graduação poderão apresentar textos para apreciação, desde que seja em 
coautoria com o seu professor orientador.

3 Da Quantidade de páginas

A Revista contempla artigos científicos com um mínimo de 15 (quinze) e o máximo de 20 
(vinte) páginas.

OBS: Em cada edição semestral, no mínimo 6 artigos serão publicados, totalizando a pu-
blicação de 12 artigos por ano.

4 Do formato dos artigos: Os artigos devem ser entregues via e-mail (e configurados 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).

5 Da estrutura textual: A estrutura do artigo deve obedecer às orientações do estilo Van-
couver e deve conter os seguintes elementos: 

O texto de estudos observacionais e experimentais é em geral (mas não necessariamente) 
dividido em seções com os títulos Introdução, Métodos, Resultados, e Discussão. Os arti-
gos extensos podem necessitar de subtítulos em algumas seções (em especial nas seções 
Resultados e Discussão) para tornar mais claro o seu conteúdo.

5.1 Página de título 

A página de título deverá incluir: 

• O título do artigo, que deve ser conciso, mas esclarecedor; 

• O nome pelo qual cada um dos autores é conhecido, com o seu grau acadêmico 
mais elevado e a sua filiação institucional;

• O nome do departamento e a instituição ao qual o trabalho deve ser atribuído; 

• Renúncia a direitos legais, se tal for necessário;

• Nome e endereço do autor responsável pela correspondência acerca do manuscrito;

• O nome e endereço do autor a quem devem ser dirigidos pedidos de separatas, 
ou declaração de que não é possível obter separatas através dos autores.
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5.2 Aut oria 

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 concei-
tuais 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. 

5.3 Resumo  e Palavras-Chave 

A segunda página deve incluir um resumo (não ultrapassando 150 palavras para resumos não 
estruturados ou 250 palavras para resumos estruturados). O resumo deve explicitar os objeti-
vos do estudo ou investigação, a metodologia básica (seleção da população a estudar ou dos 
animais de laboratório, métodos de observação e de análise), os resultados principais (forne-
cendo dados específicos e, se possível, a respectiva significância estatística), e as principais 
conclusões. Deve realçar os aspectos novos e importantes do estudo ou das observações. 

Abaixo do resumo os autores devem indicar, de 3 a 5 palavras-chave ou frases curtas que 
possam auxiliar a indexação múltipla do artigo e possam ser publicadas com o resumo. 
Devem ser usados termos da lista de descritores médicos (MeSH) do Index Medicus; se 
ainda não existirem descritores MeSH apropriados para termos de introdução recente po-
dem usar-se essas palavras. 

5.4 Introdução 

Indicar o objetivo do a rtigo e resumir a fundamentação do estudo ou da observação. For-
necer apenas referências rigorosamente pertinentes e não incluir dados ou conclusões do 
trabalho a que se refere o artigo. 

5.5 Métodos 

Descrever com clareza o modo de  se leção das unidades de observação ou experimentação 
(pacientes ou animais de laboratório). Identificar a sua idade, sexo e outras características 
importantes. A definição e a relevância da raça e etnicidade são ambíguas. Os autores de-
vem ser particularmente cuidadosos ao usar estas categorias. Identificar os métodos, os 
aparelhos (indicar entre parêntesis o nome e morada dos fabricantes), e os procedimentos 
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usados com o pormenor suficiente para permitir a outros investigadores reproduzir os 
resultados. Fornecer referências para os métodos consagrados, incluindo os métodos es-
tatísticos; fornecer referências e fazer uma breve descrição dos métodos que foram publi-
cados, mas não são muito conhecidos; descrever os métodos novos ou substancialmente 
modificados, indicar as razões pelas quais se utilizam e avaliar as suas limitações. Identifi-
car com precisão todos os fármacos e produtos químicos usados, incluindo a designação 
genérica, dose, e via de administração. 

Os relatos de ensaios clínicos aleatorizados devem apresentar informação sobre todos os 
elementos importantes do estudo, incluindo o protocolo (população estudada, interven-
ções ou exposições, resultados, e a fundamentação da análise estatística), escolha das 
intervenções (métodos de aleatorização, ocultação da distribuição por grupos de tratamen-
to), e o método de ocultação.

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. 

5.5.1 Ética 

Quando se relata experimentação com pessoas, indicar se os procedimentos seguidos 
estiveram de acordo com os  padrões éticos da entidade (institucional ou regional) respon-
sável pela experimentação humana e com a Declaração. Não mencionar nomes, iniciais 
ou números de processos de pacientes, particularmente em qualquer tipo de ilustração. 
Quando se relata experimentação com animais, indicar se, no respeitante aos cuidados e 
utilização de animais de laboratório, foram seguidas as indicações da instituição ou de uma 
autoridade nacional de investigação, ou de alguma legislação nacional. 

Incluir na seção Métodos uma descrição geral da metodologia. Quando os dados são resumi-
dos na seção Resultados, especificar os métodos estatísticos usa dos para os analisar. Res-
tringir quadros e figuras aos necessários para explicitar a fundamentação do artigo e avaliar 
da sua solidez. Usar gráficos em vez de quadros com muitas entradas; não duplicar os dados 
em gráficos e quadros. Evitar o uso não técnico de termos técnicos de estatística, tais como 
“aleatório” (que implica um mecanismo de aleatorização), “normal”, “significativo”, “correla-
ções”, e “amostra”. Definir os termos estatísticos, as abreviaturas e a maioria dos símbolos. 

5.6 Resultados 

Apresentar os resultados em sequência lógica através de texto, quadros, e figuras. Não re-
petir no texto todos os dados incluídos nos quadros ou figuras; realçar  ou resumir apenas 
as observações importantes. 

5.7 Discussão 

Realçar os aspectos novos ou importantes do estudo e as conclusões deles decorrentes. 
Não repetir em pormenor dados ou outro material incluído nas seções Introdução ou R e-
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sultados. Incluir na seção Discussão as implicações e limitações dos resultados, incluindo 
as suas implicações para a investigação futura. Relacionar as observações com outros 
estudos importantes. 

Relacionar as conclusões com os objetivos do estudo, mas evitar afirmações não funda-
mentadas e conclusões que não se baseiem totalmente nos dados. Em especial, os autores 
devem evitar fazer afirmações sobre benefícios econômicos e custos, a menos que o ma-
nuscrito inclua dados e análise econômicos. Evitar reclamar prioridade para, ou fazer alusão 
a trabalhos não completados. Enunciar novas hipóteses quando tal é possível, mas assinalá-
-las claramente como tal. Quando for apropriado, podem incluir-se recomendações. 

5.8 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 agradecimen to, seja por apoio ou auxílio técnico, ou mesmo por apoio 
financeiro e material, cuja natureza deve ser especificada; 

6 Das citações e referências: O pesquisador deve citar em seu trabalho a autoridade em 
que se baseia cada afirmação, opinião ou fato. Qualquer omissão pode tirar o mérito ou 
seriedade da investigação. A citação é a menção, no texto, de uma informação obtida de 
outra fonte. É utilizada para enfatizar e/ou comprovar as idéias desenvolvidas pelo autor. 

As citações podem ser extraídas de publicações formais (livros, artigos de periódicos, 
anais, teses, material disponibilizado na internet) e informais (cartas, e-mails, listas de 
discussão, comunicação pessoal, artigos apenas submetidos para publicação), podendo 
ser diretas e indiretas. 

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 Espín-
dola 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 Van-
couver: 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/uniform_requirements.html>, e 
no site: <http://www.scielosp.org>, seção de Saúde Pública.

7 Da Normalização: Os artigos que não se ativerem a estas normas serão devolvidos a 
seus autores que poderão reenviá-los, desde que efetuadas as modificações necessárias. 
Caso deseje, o autor poderá consultar os Requisitos Uniformes para Originais submetidos 
a Periódicos Biomédicos, conhecido como Estilo Vancouver, ou entrar em contato com os 
professores responsáveis pela publicação da revista, cujos endereços eletrônicos encon-
tram-se indicados no item “Endereço da Revista”.
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8 Dos Direitos Autorais: Não haverá pagamento a título de direitos autorais ou qualquer 
outra remuneração em espécie pela publicação de trabalhos na Revista. 

9 Da autorização: Ao submeter o teto para a Revista Catussaba via Repertório Científico 
da Universidade Potiguar, o (s) autor (es) está (ão) aceitando as condições para submis-
são no que se refere-se à autorização de publicação do texto, bem como à reformulação 
de linguagem.

10 Da apreciação dos textos: Os artigos enviados aos Editores da Revista serão subme-
tidos à apreciação do Conselho de Consultores, a quem cabe o parecer recomendando ou 
não a publicação. Os artigos não aceitos para publicação serão devolvidos aos respectivos 
autores.

11 Do Processo de Avaliação: Os textos são avaliados em duas etapas, segundo os crité-
rios 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, normalização, revisão ortográfica e gramatical.

12 Do Endereço da Revista: Os trabalhos poderão ser enviados por meio do Repositório 
Científico, no endereço eletrônico: http://catussaba.unp.br

13 Da submissão de artigos: Os artigos devem ser submetidos por meio de repositório 
científico da UnP pelo endereço http://www.repositorio.unp.br ou http://catussaba.unp.br.
Para isso, o autor deve se cadastrar na revista e seguir os 5 passos da submissão.

14 Da Disponibilização dos artigos científi cos no repositório institucional da Universi-
dadde Potiguar: Os artigos selecionados na Revista serão disponibilizados no repositório 
Científico da Universidade Potiguar, dando acesso à produção da informação publicada pe-
los pesquisadores aos membros da comunidade acadêmica interna e externa para a gestão 
e disseminação da sua produção técnico-científica em meio digital.

Ao submeterem seus textos, os autores concedem a todos os usuários do Repositório UnP 
o acesso livre a sua obra e autoriza a Revista a disponibilizar gratuitamente, sem ressar-
cimento dos direitos autorais e permite a cópia, uso, distribuição, transmissão e exibição 
pública, e ainda de produzir e distribuir trabalhos deles derivados, em qualquer meio digi-
tal, para a produção de uma pequena quanatidade de cópias impressas para o uso pessoal 
e com fins acadêmicos, desde que citado a fonte.






