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Editorial

Estimado leitor,

A revista Catussaba apresenta neste número, um novo formato de apresentação de artigos, 
sendo contemplados cinco artigos de revisão e um artigo original. Com a crescente valorização 
das revisões sistemáticas e metanalises, o número de artigos neste formato tem aumentado. 
Vale salientar que a quantidade de informação científica disponível nos dias de hoje é, além de 
enorme, crescente. Para seu aproveitamento na prática clínica é imprescindível que as infor-
mações sejam transformadas em conhecimento, isto é, que tais informações sejam reunidas, 
organizadas, criticamente avaliadas e quantitativamente mensuradas.

Diante desta realidade, nossa primeira seção de artigos de revisão se inicia com uma revisão inte-
grativa, de caráter bibliográfico e teor descritivo que aborda Indissociabilidade Clinica e Epide-
mologica da Pneumonia, analisando a indissociabilidade dos aspectos clínicos e epidemiológicos 
da pneumonia por meio da literatura de enfermagem no período de 1998 a 2012. O segundo artigo 
intitulado Recursos Fisioterapeuticos na Paralisia Cerebral Pediatrica é de grande relevância 
na área  de Fisioterapia pois apresenta um levantamento epidemiológico sobre quais recursos o 
fisioterapeuta pode utilizar durante o tratamento da paralisia cerebral pediátrica, melhorando as-
sim seus objetivos e condutas perante a evolução do tratamento da criança portadora de paralisia 
cerebral. Em seguida, o estudo Critical Analysis of Physical therapy groups promoting scientifi c 
research in Colombia: A cross sectional study fornece uma avaliação crítica e análise do perfil do 
pesquisador colombiano fisioterapeuta em relação aos níveis de qualificação e resultados produti-
vos. Este estudo fornece uma investigação sobre o status de currículo e de estudiosos em fisiote-
rapia. Concluiu-se que esta produção ainda é menor do que a de outros países latino-americanos 
com semelhantes condições socioeconômicas e demográficas.

Buscando determinar se existe evidê ncia cientifica que avalie a efetividade clinica das diferentes 
técnicas de terapia manual para o alivio da dor, o estudo Terapia Manual para el alivio del do-
lor musculoesquelético: revision sistemática traz uma revisão sistemática de 26 estudos so-
bre este tema. Diante dos riscos e crescente aumento da hipertensão arterial na população em 
geral, o trabalho intitulado Efeitos da hidroterapia na hipertensão arterial sistêmica (HAS): 
uma revisão bibliográfi ca teve o intuito de aprofundar os conhecimentos do mecanismo fi-
siopatológico da HAS e benefícios da hidroterapia para o controle e tratamento de hipertensos. 
Finalmente, o artigo original A Natureza das demandas contemporâneas postas ao serviço 
social no Centro de referência da Assistência Social – CRAS Costa e Silva, no Município 
de Mossoró/RN tem como objetivo expor a natureza das demandas Contemporâneas postas 
ao Serviço Social no Centro de Referência da Assistência Social – CRAS Costa e Silva. Nessa 
direção, os autores partiram do contexto neoliberal de produção e reprodução da sociabilidade 
capitalista para análise do perfil das demandas atendidas pelo Assistente Social no CRAS

Portanto, apreciem os artigos e tenham uma excelente leitura!

Patricia Froes Meyer
Editora
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INDISSOCIABILIDADE CLÍNICA E 

EPIDEMIOLOGICA DA PNEUMONIA
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Potiguar-UNP, Campus Mossoró. E-mail: leonardo.l.matoso@gmail.com | Cleberton Henrique 
Andrade de Castro • Mestre em Saúde e Gestão do Trabalho. Professor da Universidade 
Potiguar - UnP, Campus Mossoró/RN. E-mail:cleberton.henrique@gmail.com

Envio em: maio de 2012
Aceite em: janeiro de 2013

RESUMO: Pneumonia é uma inflamação ou infecção do parênquima pulmonar, causado pela agressão de 
microrganismos particularmente vírus e bactérias. A mesma pode ser contraída, de duas formas: Pneu-
monia Hospitalar e a Pneumonia Adquirida na comunidade (PAC). No entanto, independente da forma de 
contaminação, os aspectos clínicos e epidemiológicos devem ser sempre complementares e indissociáveis. 
Nessa ótica, o objetivo deste estudo é analisar a indissociabilidade dos aspectos clínicos e epidemiológicos 
da pneumonia por meio da literatura de enfermagem no período de 1998 a 2012. Para atingir esse objetivo 
foi realizada uma revisão integrativa, de caráter bibliográfico, teor descritivo e natureza qualitativa. Os 
dados foram obtidos através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) pelo cruzamento dos descritores não-
-controlados: enfermagem, pneumonia, a clinica da pneumonia e epidemiologia. Após leitura criteriosa 
dos artigos disponíveis sobre a temática, selecionaram-se dezessete artigos, de acordo com os critérios 
de seleção estabelecidos, a saber: artigo completo; artigos em português; e obtidos exclusivamente em 
periódicos de enfermagem. Os dados foram analisados através de análise qualitativa proposta por Lakatos 
e Marconi, cujos resultados mostraram que apesar de existir um grande número de pesquisas sobre os 
aspectos clínicos e epidemiológicos da pneumonia, não existem estudos sobre sua interrelação, ou seja, 
a questão da indissociabilidade desses aspectos. Porém buscamos delinear em nossa pesquisa tais as-
pectos, pois acreditamos que não devem existir quaisquer dicotomia, uma vez que é o conhecimento da 
clinica da pneumonia e epidemiologia que trará controle e erradicação desta doença. É preciso que todos 
os enfermeiros tenham conhecimentos sobre a pneumonia, principalmente na atenção primária, onde esse 
problema precisa ser sanado antes que se agrave.

PALAVRAS CHAVE: Pneumonia. Epidemiologia. Clinica. Indissociabilidade.

INSEPARABILITY CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL OF PNEUMONIA

RESUME: Pneumonia is an inflammation or infection of the lung parenchyma, caused by the aggression 
of microorganisms particularly viruses and bacteria. The same can be contracted in two ways: Pneumonia 
Hospital and Community Acquired Pneumonia (CAP). However, independently of the contamination, clinical 
and epidemiological aspects should always be complementary and inseparable. From this perspective, 
the objective of this study is to analyze the inseparability of clinical and epidemiological characteristics of 
pneumonia through the nursing literature from 1998 to 2012. To achieve this goal was accomplished an 
integrative review, bibliographical, content descriptive and qualitative nature. Data were obtained through 
the Virtual Health Library (VHL) by crossing uncontrolled descriptors: nursing, pneumonia, pneumonia and 
clinical epidemiology. After careful reading of the articles available on the subject, we selected seventeen 
articles, according to the established selection criteria, namely: full story and articles in Portuguese, and 
obtained exclusively in nursing journals. Data were analyzed using qualitative analysis proposed by Lakatos 
and Marconi, the results showed that although there are a lot of research on the clinical and epidemiological 
characteristics of pneumonia there are no studies of its inter-relationship, ie the issue of the inseparability 
of these aspects. But we seek to delineate these aspects in our research, we believe that there should be 
no dichotomy that either, since it is the knowledge of the clinical epidemiology of pneumonia and that will 
control and eradicate the disease. It is necessary that all nurses have knowledge of pneumonia, especially 
in primary care, where this problem must be solved before it worsens.

KEYWORDS: Pneumonia. Epidemiology. Clinical. inseparability.



1. INTRODUÇÃO
A pneumonia é um processo inflamatório agudo ou crônico do parênquima pulmonar pro-
duzido por uma bactéria, vírus, fungos ou outros processos que levem a inflamação ou 
infecção do aparelho respiratório.  Etimologicamente, a palavra tem suas raízes no grego a 
partir da palavra pneumonia – inflamação do pulmão – cuja origem se encontra na noção 
de infecção pulmonar por Streptococcus pneumoniae ou pneumococcus. Os primeiros 
relatos da pneumonia remontam ao ano de 1250 A.C em múmias encontradas no Egito e 
desde então vem crescendo e sendo disseminada pelo mundo1.

Existem duas maneiras nas quais a pneumonia pode ser contraída, a primeira é a Pneumo-
nia Hospitalar e a segunda é a Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC), ambas devem 
ser evitadas e tratadas o quanto antes para não cronificarem. A PAC deve ser abordada 
na atenção primária, através dos estudos epidemiológicos e das análises clinicas. Ambas 
devem estar associadas, não existindo quaisquer dissociações2.

Sendo assim, procurou-se elucidar o nosso estudo por meio de uma revisão integrativa, de 
caráter bibliográfico, com teor descritivo e natureza qualitativa , analisando artigos científi-
cos publicados em anais, periódicos e revistas, datados de 1998 a 2012. Utilizamos como 
norte para a nossa pesquisa inúmeros autores que trabalham sobre á clinica e a epidemio-
logia da pneumonia, dentre eles: Mandell (2000), Cardoso, (2001), Almeida e Ferreira Filho 
(2004) e outros.

O texto divide-se didaticamente em quatro seções. Na primeira, está a introdução na qual 
falamos sobre o objetivo e a importância deste trabalho; na segunda seção, apresentamos 
o percurso metodológico; na terceira está o referencial teórico intitulado Indissociabili-
dade Clinica e Epidemiológica da Pneumonia, onde se encontram subdivididos em cinco 
subseções, em seguida temos, O Papel da Enfermagem Diante da Pneumonia; por fim as 
considerações finais e referências.

PROBLEMATIZAÇÃO
Nas ultimas décadas, são muitos os avanços e progressos tecnocientíficos que favorecem 
o desenvolvimento do ser humano, uma vez que aumentam a sua expectativa de vida e 
racionalizam o trabalho. No entanto, em virtude desses avanços, alguns acontecimentos na 
área de saúde são percebidos e sentidos pela humanidade, entre eles a concepção mecani-
cista da vida, a fragmentação do ser humano, a ênfase na tecnologia e na atenção curativa, 
entre outras, contribuíram, para a desumanização do ser humano3.

A desumanização do ser humano e seu caráter mecanicista e tecnocrata estão declinando 
os aspectos de saúde-doença no contexto social e biológico de inúmeras doenças e dentre 
estas a pneumonias.

A incidência mundial da pneumonia é de 12 casos para 1.000 habitantes por ano. Sendo, 
a Pneumonia adquirida em comunidade (PAC) a principal causa de morte por doença in-
fecciosa no mundo, onde a Pneumonia bacteriana é responsável por cerca de 20-40% das 
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hospitalizações nas Américas e é a segunda causa de morte nesse grupo, respondendo por 
5 a 12% de todos os casos tratados com antibióticos pelos clínicos gerais2.

As taxas mundiais de incidência anual da PAC variam entre 2,6 a 13,4 casos por 1000 habitan-
tes, de acordo com os estudos prospectivos populacionais efetuados em diferentes países4.

Baseado no conhecimento do número de pessoas com pneumonia, surge uma reflexão acer-
ca dessa problemática no que se refere à questão da indissociabilidade clinica e epidemioló-
gica dessa doença. Diante disso, elencamos os seguintes questionamentos: nos estudos e 
pesquisas realizadas existe a relação dos aspectos clínicos e epidemiológicos da pneumonia? 
Qual a importância do profissional de enfermagem diante do paciente com pneumonia?

JUSTIFICATIVA
Apesar dos grandes avanços da medicina, a pneumonia infecciosa é uma das grandes cau-
sas de mortes em todo mundo. Sendo assim, os aspectos clínicos em consonância com 
os epidemiológicos devem ser indissociáveis, pois traçam os padrões de ocorrência das 
doenças em populações humanas. Os fatores determinantes destes padrões contribuem 
para o melhor entendimento da saúde da população, partindo do conhecimento dos fatores 
que a determinam e provendo subsídios para a prevenção das doenças5.

Sendo assim, traça-se como objetivo geral analisar a indissociabilidade dos aspectos clí-
nicos e epidemiológicos da pneumonia por meio da literatura no período de 1998 a 2012 e 
como objetivos específicos, identificar o conhecimento sobre pneumonia e epidemiologia 
produzido e publicado na atualidade; Compreender os aspectos clínicos da pneumonia e 
apreender as principais estratégias de cuidados utilizados pela equipe de enfermagem nos 
cuidados do sujeito portador de pneumonia.

Nessa ótica, nosso foco central foi a Indissociabilidade Clinica e Epidemiológica na Pneu-
monia sobre a qual buscamos abordar essa temática nas múltiplas dimensões, sendo elas 
de natureza social, epidemiológica e biológica1, 5.

Portanto, esse trabalho ora apresentado trata de um estudo interdisciplinar, no qual se jus-
tifica pela importância do tema enquanto graduandos do Curso de Enfermagem e futuros 
profissionais da área.

2. PERCURSO METODOLÓGICO

2.1. TIPO DE ESTUDO

O presente estudo trata de uma revisão integrativa, de caráter bibliográfico, teor descritivo 
e natureza qualitativa, uma vez que foi desenvolvido com base em material já elaborado, 
constituído principalmente de manuais e artigos científicos. Ou seja, se utilizou da leitura 
de periódicos e documentos, onde todo material recolhido foi submetido a uma triagem, 
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a partir da qual foi possível estabelecer um plano de leitura atenta e sistemática que se fez 
acompanhar de anotações e fichamentos.

Ao enfatizar o teor descritivo da pesquisa, afirma-se que a mesma teve como objetivo 
primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno, cuja 
preocupação girou tendo como foco a descrição dos levantamentos estudados que foram 
analisados e interpretados.

A revisão integrativa inclui a análise de pesquisas relevantes que dão suporte para a to-
mada de decisão e a melhoria da prática clínica6. Possibilita também  a síntese do estado 
do conhecimento de um determinado assunto, além de apontar lacunas do conhecimento 
que precisam ser preenchidas com a realização de novos estudos. Este método de pes-
quisa permite a síntese de múltiplos estudos publicados e possibilita conclusões gerais a 
respeito de uma particular área de estudo. É um método valioso para a enfermagem, pois 
muitas vezes os profissionais não têm tempo para realizar a leitura de todo o conhecimen-
to científico disponível devido ao volume alto, além da dificuldade para realizar a análise 
crítica dos estudos6.

Para a elaboração da revisão integrativa, no primeiro momento foi determinado o objetivo 
específico, formulou-se os questionamentos a serem respondidos, e logo após foi realiza-
da uma busca para identificar e coletar o máximo de pesquisas primárias relevantes dentro 
dos critérios de inclusão.

Esta metodologia integrativa consistiu na construção de uma análise ampla da literatura, 
contribuindo para discussões sobre métodos e resultados de pesquisas, assim como refle-
xões sobre a realização de futuros estudos. O propósito inicial deste método de pesquisa 
foi obter um profundo entendimento de um determinado fenômeno, baseando-se em es-
tudos anteriores. É necessário seguir padrões de rigor metodológico, clareza na apresen-
tação dos resultados, de forma que o leitor consiga identificar as características reais dos 
estudos incluídos na revisão6.

2.2. INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

A investigação científica, de acordo com a origem dos dados, pode ser classificada como 
de natureza primária ou secundária6.

Dados primários são aqueles que não foram antes coletados, [...], com o propó-
sito de atender às necessidades específicas da pesquisa em andamento enquan-
to que dados secundários [...] são aqueles que já foram coletados, tabulados, 
ordenados e, às vezes, até analisados, com propósitos outros ao de atender às 
necessidades da pesquisa em andamento6.

Sendo assim, foi realizado, inicialmente um levantamento secundário por meio da pesquisa 
bibliográfica e documental como forma de conhecer melhor o assunto estudado.

Portanto, para alcançar os objetivos propostos, utilizou-se a revisão da literatura através 
da Base de Dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), pelo cruzamento dos descritores 
não controlados: enfermagem, pneumonia, a clinica da pneumonia e epidemiologia. Após 
leitura criteriosa dos artigos disponíveis sobre a temática, selecionaram-se oito de acordo 
com os critérios de inclusão estabelecidos, a saber: artigo completo; artigos em português; 
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e obtidos exclusivamente em periódicos de enfermagem que datassem do ano de 1998 a 
2012 e que abordassem a temática em questão. Optamos por tais critérios devido à rele-
vância dos dados, pois estudos realizados sobre a pneumonia vieram ganhar destaque no 
Brasil a partir de 1998, quando passou a ser uma enfermidade e a causar 80% das hos-
pitalizações por doenças respiratórias1. Os critérios de exclusão foram subsidiados pelos 
critérios de inclusão.

A BVS, como biblioteca, é uma coleção descentralizada e dinâmica de fontes de informa-
ção que tem como objetivo o acesso equitativo ao conhecimento científico em saúde. Esta 
coleção opera como rede de produtos e serviços na Internet, de modo que satisfaça pro-
gressivamente às necessidades de informação em saúde de autoridades, administradores, 
pesquisadores, professores, estudantes, profissionais, dos meios de comunicação e do 
público em geral. Distingue-se do conjunto de fontes de informação disponíveis na Internet 
por obedecer a critérios de seleção e controle de qualidade.

2.3. TRATAMENTOS DOS DADOS

Após a definição do tipo de pesquisa, é necessário que se escolha o instrumento de coleta 
de dados a ser utilizado para, logo após, examinar, categorizar, tabular ou novamente com-
binar as evidências se forem necessárias. Sendo assim, os dados foram tratados através da 
análise qualitativa, por meio de fichamentos e resumos das obras referenciadas.

O fichamento é uma parte importante na organização para a efetivação da pesquisa de do-
cumentos. Ele permite um fácil acesso aos dados fundamentais para a conclusão do traba-
lho. O resumo é uma síntese das principais ideias contidas na obra na qual o pesquisador 
elabora esta síntese com suas próprias palavras, não sendo necessário seguir a estrutura 
da obra. Desta forma, esse estudo se deu com base nos fichamentos e resumos realizados 
durante o mesmo8.

3. INDISSOCIABILIDADE CLÍNICA E 

EPIDEMIOLOGICA DA PNEUMONIA

3.1. PNEUMONIA E EPIDEMIOLOGIA 

NA PESPECTIVA CLÍNICA

Pneumonia, segundo o Código Internacional de Doenças (CID10), é uma doença respi-
ratória de caráter agudo e multifatorial, que pode ser infecciosa e causada por diferentes 
agentes patológicos, principalmente algumas espécies de bactérias, vírus, fungos, além de 
formas não infecciosas de origem alérgica, tóxica ou neoplásica5.

Existem dois tipos de locais no qual a pneumonia pode ser adquirida: a Pneumonia Hos-
pitalar (PH) e a Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC). A primeira é ocasionada pela 
infecção por um agente patogênico em até aproximadamente 48 horas após a internação 
de um paciente em um estabelecimento de saúde9. A segunda, PAC,  define-se por uma 



16

Ano 2, n° 2, abr. / set. 2013 

infecção pulmonar causada por uma variedade de microrganismos adquiridos fora do am-
biente hospitalar  ou que surge nas primeiras 48 horas da admissão. Classicamente a PAC 
segue-se a um episódio de infecção da via aérea superior e tipicamente está associada com 
febre e sintomas respiratórios como taquipnéia e tosse produtiva, sendo causa importante 
de mortalidade em países em desenvolvimento10.

É importante frisar que dentre os grupos constituintes da pneumonia, atualmente destaca-
-se um grupo especial da pneumonia adquirida em hospital, tendo como portadores, pa-
cientes que estiveram hospitalizados em unidades de pronto atendimento por 2 ou mais 
dias nos 90 dias precedentes; aqueles provenientes de asilos ou de casas de saúde; aque-
les que receberam antibióticos por via endovenosa, quimioterapia, ou tratamento de esca-
ras nos 30 dias anteriores à doença; ou aqueles que estejam em tratamento em clínicas de 
diálise constituem atualmente um grupo especial que está incluído mais apropriadamente 
na classificação da pneumonia adquirida em hospital11.

No que se refere ao conceito de epidemiologia, o mesmo pode ser definido como um ramo 
das ciências da saúde onde estuda uma determinada população e suas ocorrências, dis-
tribuições e os fatores determinantes dos eventos relacionados com a saúde, tendo como 
objetivo descrever as condições de saúde, investigar os fatores determinantes e avaliar o 
impacto das ações para alterar a situação de saúde12.

A epidemiologia como saber tecnológico, pode ser investigada na sua aplicação como ins-
trumento para a formulação de políticas, para a planificação e para avaliação em saúde. Os 
serviços de saúde, por sua vez, muito mais orientados sob a lógica do mercado do que o 
das necessidades de saúde parecia não ver a epidemiologia como uma ferramenta neces-
sária para o seu desenvolvimento13.

Nessa ótica, pode-se dizer que a epidemiologia é a ciência que estuda os padrões da ocor-
rência de doenças em populações humanas e os fatores determinantes desses padrões, 
abordando o processo saúde-doença em grupos de pessoas que podem variar de peque-
nos grupos a populações inteiras.

Desta forma, a epidemiologia contribui para o melhor entendimento da saúde da popula-
ção, uma vez que parte do conhecimento dos fatores que a determina e busca promover 
subsídios para a prevenção das doenças12.

Percebe-se que essas definições revelam que os epidemiologistas estão preocupados não 
somente com a incapacidade, doença ou morte, mas, também, com a melhoria dos indica-
dores de saúde e com as maneiras de promover saúde.

3.1.1. Etiologia

As pneumonias são causadas em geral por vírus e bactérias do meio ambiente. A maioria 
entra no aparelho respiratório por via aerógena e menos frequentemente hematogênica ou 
linfática. Estes microrganismos são transmitidos de pessoa a pessoa a partir de secreções 
respiratórias contaminadas ou por micro aspiração de microrganismos que colonizam a 
rinofaringe do próprio indivíduo14.

Acredita-se que o Streptococcus pneumoniae seja o principal agente etiológico das pneu-
monias bacterianas em várias regiões do mundo. Além do pneumococo, infecções envol-
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vendo Haemophilus influenzae, Staphylococcus sp., Moraxella catarrhalis e bacilos aeró-
bicos gram-negativos têm sido identificadas, como também pneumonias causadas por 
Mycoplasma pneumoniae,  Chlamydophila pneumoniae e Legionella pneumophila, ante-
riormente designadas de atípicas15.

Os vírus permanecem como agentes etiológicos frequentemente associados às PAC e são 
pouco identificados. O vírus influenza é a causa mais comum em epidemias de infecção 
respiratória viral, com maior impacto na morbidade e mortalidade de populações de risco, 
como idosos e portadores de doenças crônicas15.

Apesar do avanço obtido nas técnicas de diagnósticos, estima-se que cerca de 50% dos ca-
sos ainda permaneçam sem etiologia definida, mesmo em países onde o acesso à investi-
gação etiológica faz parte dos protocolos de atendimento de pacientes com pneumonias16.

Sendo assim, existem alguns fatores de risco reconhecidos para os casos de pneumonia, 
dentre eles: demográficos (sexo e idade), socioeconômicos (renda e instrução familiar), 
ambientais (poluição atmosférica e intradomiciliar, aglomerações), nutricionais (desnutri-
ção e deficiência de vitamina A), além da vacinação deficiente contra as formas de pneu-
monias infecciosas17.

3.1.2. Sinais e Sintomas

Os sinais e sintomas de pacientes com pneumonia geralmente se apresentam com taquip-
néia, presença de estertores crepitantes, diminuição do murmúrio vesicular, tiragens (supra-
esternal, subcostal ou intercostal), tosse, febre, calafrios, dor torácica, dispnéia, batimentos 
de asa de nariz, cefaléia, dor abdominal, astenia, anorexia, adinamia, irritabilidade e vômitos18.

Em pacientes idosos, esses sinais e sintomas podem não estar evidentes, pois a apre-
sentação clínica nos idosos manifesta-se por alteração abrupta da capacidade funcional, 
confusão mental e descompensação de doença previamente estável necessitando de alto 
nível de suspeição para diagnóstico mais precoce e correto tratamento18.

3.1.3. Diagnóstico

O diagnóstico clínico da pneumonia baseia-se em dados da anamnese e exame físico, eviden-
ciando a presença de sinais e sintomas característicos da doença aguda do trato respiratório 
inferior, além disso, a radiografia do tórax é realizada como ferramenta essencial para veri-
ficar o comprometimento dos pulmões que são os órgãos mais afetados pela pneumonia18.

De acordo com o autor referenciado acima, a radiografia de tórax é indispensável tanto 
para o diagnóstico como para avaliação de gravidade, bem como para identificar condições 
coexistentes como derrame pleural, cavitações, número de lobos acometidos e obstrução 
brônquica (complicações); acompanhar evolução e resposta ao tratamento, principalmente 
naqueles pacientes não respondedores à terapêutica inicial.

Outros exames podem ser realizados para subsidiar um diagnóstico mais acurado, como 
o hemograma (o exame hematológico complementa a avaliação clínica); gasometria arte-
rial, hemocultura (o atual consenso brasileiro de pneumonia recomenda a solicitação de 
hemoculturas em pacientes com pneumonia considerada e pacientes não respondedores 
ao tratamento clínico inicial) e escarro18.
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3.1.4. Tratamento medicamento e não medicamentoso

O tratamento medicamentoso é iniciado de forma empírica com os antimicrobianos, uma 
vez que a identificação do microrganismo responsável não ocorre em grande parte dos ca-
sos. A seleção da terapêutica é baseada em alguns fatores, como por exemplo, o patógeno 
mais comum em cada situação, fatores que aumentam o risco para determinados patóge-
nos, co-morbidades, estratificação de risco do caso, e efeitos adversos dos antibióticos19.

Como medidas terapêuticas a equipe de enfermagem pode realizar Hidratação Endoveno-
sa, Inaloterapira (fluidificação das secreções utilizando soro fisiológico 0,9%, Oxigenio-
terapia, Antitérmicos (Dipirona - 15 a 20 mg/kg até cada 6 hs, Acetaminofeno - 15 mg/
kg até cada 4 hs, Ibuprofeno - 10 mg/Kg até a cada 6 hs), Broncodilatadores e Antibioti-
coterapia inicial empírica19.

Como tratamento não-medicamentoso de acordo com a autora referenciada acima, pode-se 
realizar também, o aconselhamento higiênico dietético, com orientação para necessidade de 
repouso, abandono do tabagismo, ingestão de bastantes fluidos e alimentação adequada.

As pneumonias sem sinais de gravidade devem ser tratadas no ambulatório com consulta 
de revisão clínica obrigatória, agendada com 48 horas. Na consulta inicial, os familiares 
devem ser orientados para tentar garantir aporte alimentar e hídrico, manter as vias respi-
ratórias altas limpas de secreções, usar corretamente os Broncodilatadores se necessário 
e reconhecer os sinais de agravamento do quadro19.

3.1.5. Prevenção

A pneumonia geralmente se adquire pela combinação de uma queda da imunidade corporal 
(baixas defesas do organismo) e contaminação por um microorganismo suficientemente 
forte para causar infecção nos pulmões, mesmo assim, existem métodos profiláticos para 
tentar evitar a contaminação, são eles20:

Vacina contra gripe: muitas vezes uma gripe ou resfriado pode acabar levando a um qua-
dro de pneumonia. Desse modo, a vacinação contra gripe, principalmente em idosos, é 
uma boa maneira de se prevenir a pneumonia.

Vacina contra o pneumococo: Esta vacina também está disponível para aplicação, visando 
prevenir a pneumonia pneumocócica. É recomendada para maiores de 65 anos ou pessoas 
que tenham algum tipo de fator de risco para adquirir pneumonia: como doenças pulmo-
nares crônicas, doenças cardiovasculares, doenças renais, diabetes, anemia falciforme, al-
coolismo, cirrose hepática, pessoas que tiveram o baço retirado por algum motivo ou caso 
haja alguma doença que cause queda da imunidade corporal (como a AIDS, linfomas, leu-
cemias, alguns tipos de câncer, uso crônico de esteróides, quimioterapia ou radioterapia, 
transplante de órgão ou transplante de medula óssea). Vale salientar que a vacina contra 
o pneumococo é dada entre 3 e 15 meses de vida como vacinas básicas no calendário de 
vacinação.

Lavagem das mãos: as mãos quase sempre estão em contato com os microorganismos 
que podem causar pneumonia. Estes penetram no corpo através do toque dos olhos, boca 
ou nariz. Desse modo, lavar bem as mãos com água e sabão ajuda a prevenir a pneumonia.
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Não fumar: o cigarro causa lesões ao pulmão, reduzindo as defesas naturais do organismo 
contra infecções respiratórias.

Ter qualidade de vida: ter uma vida tranquila, fazer uma dieta adequada e praticar ativi-
dades físicas regularmente ajudam a aumentar as defesas do organismo, fortalecendo o 
sistema imune e prevenindo infecções.

3.2. A INDISSOCIABILIDADE CLÍNICA E 

EPIDEMIOLOGICA DA PNEUMONIA

Percebe-se que até o momento desse estudo, não existe uma discussão sobre a interrela-
ção ou indissociabilidade dos aspectos clínicos e epidemiológicos da pneumonia, apesar 
da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90) nos mostrar a existência da vigilância epidemioló-
gica enquanto o conjunto de atividades que permite reunir as informações indispensáveis 
para conhecer, a qualquer momento, o comportamento ou história natural das doenças, 
bem como detectar ou prever alterações de seus fatores condicionantes, com o fim de 
recomendar oportunamente, sobre bases firmes, as medidas indicadas e eficientes que 
levem à prevenção e ao controle de determinadas doenças21.

Nessa ótica, é necessário utilizar com razão os conceitos e atributos oriundos da clinica 
e epidemiologia para que assim se torne possível formular planejamentos e traçar ações 
visando contribuir para uma melhor resolutividade no âmbito da saúde. Ou seja, nos estu-
dos referentes à pneumonia, como em quaisquer outras doenças, os aspectos clínicos e 
epidemiológicos devem ser sempre complementares e indissociáveis, facilitando a com-
preensão e caracterização da doença e fornecendo mais subsídios para sua descrição, 
funcionamento e ocorrência a nível hospitalar e na comunidade.

Muitos profissionais de saúde quase sempre atrelam os fatores clínicos da pneumonia com a 
sua distribuição e ocorrência numa determinada área para que possa tornar o diagnóstico da 
doença mais precisa e eficiente. O diagnóstico de algumas doenças segue os critérios clínico-
-epidemiológicos quando não é possível identificar o agente causador da doença através do 
seu isolamento e análise posterior em laboratório. Essa prática é bastante usada para atestar a 
ocorrência de várias doenças infecciosas de acordo com a incidência das mesmas na área e os 
sintomas apresentados pelos pacientes. Mesmo assim, esses procedimentos não são publica-
dos a nível cientifico, sendo a sua utilização prática usada frequentemente20.

 Os autores referenciados acima relatam que nem sempre é possível determinar o agente etioló-
gico que é protagonista de uma doença infecciosa, onde cerca de 50% dos casos de pneumonia 
são realizados a identificação do agente patogênico, onde a partir daí pode-se determinar com 
clareza que os demais casos são diagnosticados pelos critérios clínico-epidemiológicos.

A maioria dos estudos epidemiológicos da pneumonia é feito em pacientes que estavam inter-
nados, pois facilita o estudo dos casos pela análise da situação clínica, além de ser possível fazer 
a detecção do agente infeccioso e determinar suas ocorrências nas infecções da localidade22.

É de extrema importância associarmos de forma integrada os aspectos clínicos, epidemio-
lógicos e etiológicos da pneumonia, sendo indispensáveis para diferenciar o diagnóstico de 
casos de pneumonia adquirida nas comunidades de casos de doenças do trato respiratório 
que possuam sintomatologias características da pneumonia23.



20

Ano 2, n° 2, abr. / set. 2013 

Por fim, cabe salientar que, na perspectiva da saúde coletiva, a epidemiologia tem como 
desafio o estudo das desigualdades em saúde, assim como o desenvolvimento de um pen-
samento sobre ambiente, qualidade de vida, conceito e medidas de saúde13.

3.3. O PAPEL DO PROFISSIONAL DE 

ENFERMAGEM DIANTE DA PNEUMONIA

Atualmente os pacientes acometidos das diversas patologias estão cada vez mais exigen-
tes e pouco a pouco mais participativos no seu próprio tratamento. E no que se refere aos 
portadores de pneumonia, isto é de fundamental importância uma vez que tais exigências 
para esse público envolve, entre outros aspectos, a mudança de comportamento e o desen-
volvimento de ações de autocuidado.

Partindo dessa premissa é que o Ministério da Saúde enfatiza que a educação é a chave 
para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes com pneumonia, cujo objetivo primor-
dial seria fazer o paciente mudar de atitude internamente, tornando-o mais consciente e 
ativo no controle da doença21.

Na maioria das vezes, quando se fala em educação em saúde, pensa-se logo em cuidados 
pessoais que tem como finalidade evitar doenças, como se a saúde das pessoas não esti-
vesse ligada a outros fatores, fosse um problema individual, e nessa ótica, muitos acredi-
tam que os problemas podem ser resolvidos apenas pela educação individual, pessoal24.

A educação em saúde deve pressupor uma combinação de oportunidades que deve ter 
como finalidade maior a manutenção e promoção da saúde. Para ela essa educação 
deve ser entendida não somente como mera transmissão de conteúdos e sim como a 
adoção de práticas educativas que vise à autonomia dos sujeitos envolvidos na condu-
ção de sua vida25.

Sendo assim, podemos dizer que a educação em saúde nada mais é que o pleno exercício 
de construção e consolidação da cidadania.

É indispensável na realização de todo e qualquer trabalho de cunho educativo na área 
de saúde e/ou de intervenção do processo saúde/doença, buscar conhecer a realidade 
na qual os indivíduos estão inseridos e suas vulnerabilidades, assim como, é necessário 
também levar em consideração as suas potencialidades. Sendo assim, todo e qualquer 
trabalho que visa a mudanças de comportamentos, deve-se levar em consideração os 
interesses, conhecimentos pré-existentes dos envolvidos, as vulnerabilidades, necessi-
dades e potencialidades26.

É nesse processo educativo e de conscientização que os enfermeiros, enquanto membro 
da equipe de saúde e sujeitos multiplicadores de conhecimentos são de suma impor-
tância, pois através da promoção de educação em saúde os mesmos proporcionarão o 
desenvolvimento de hábitos sadios de vida que possibilitem maior segurança e melhor 
aceitação da doença.

Com relação ao papel da categoria de enfermagem enquanto educador em saúde, o mesmo 
tem o dever de ensinar, controlar e prevenir as complicações nos pacientes, objetivando 
exclusivamente a melhoria do seu estilo de vida e dos seus familiares. Para a organização 
de toda e qualquer ação educativa, independente onde a mesma seja realizada - consultó-
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rio, sala de reunião, escola, entre outros locais - é necessário que o ambiente seja acolhe-
dor, descontraído e harmonioso26.

Cabe frisar, que esse atendimento pode ser realizado tanto de forma individualizada como 
coletiva, em grupo, utilizando para isso de recursos como: cartazes, folders, álbuns seria-
dos, dramatização, dinâmicas de grupos, etc.

A prática de intervenção e atenção às pessoas com Pneumonia realizada pelo enfermeiro 
trata de uma tecnologia de cuidados que deve possuir um rol de saberes e práticas destina-
das ao entendimento do ser humano em sua totalidade, em suas limitações, possibilidades, 
necessidades imediatas e potencialidades27.

Nessa ótica, os profissionais de enfermagem ao se utilizarem dos seus conhecimen-
tos, participarem ativamente do processo de acolhimento e identificação dos casos de 
maior risco têm possibilidade de garantir a qualidade nos serviços de saúde às pes-
soas. Destacamos que o profissional de enfermagem deve estar devidamente treinado 
para diagnosticar, reconhecer e intervir no processo de acompanhamento do paciente 
portador de pneumonia.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A revisão  teórica realizada nesse estudo mostra que não deveriam existir quaisquer divisão 
entre epidemiologia e pneumonia, pois tais aspectos devem ser complementares e indisso-
ciáveis, sendo uma peça fundamental no controle e erradicação das doenças.

Este trabalho proporciona uma reflexão de extrema importância pessoal e profissional, uma 
vez que o mesmo estimula a ampliar os conhecimentos na área, fortalecendo uma visão 
crítica sobre o tema, proporciona também, o conhecimento das ações que o enfermeiro 
pode realizar na educação em saúde e a importância deste profissional junto à comunidade.

Destaca-se que foi diante desta pesquisa que foi possível apreender acerca da indissociabi-
lidade clinica e epidemiológica da pneumonia, entendendo que não deve existir bifurcação, 
pois é através da clinica e epidemiologia que se identifica a patologia e traçam-se metas de 
combate e profilaxia.

Portanto, percebe-se que diante do exposto, é preciso que todos os enfermeiros tenham 
conhecimentos sobre a pneumonia, sendo também necessário que as organizações de 
saúde implementem medidas de prevenção e tratamento a nível individual, grupal e organi-
zacional mais elaborados. Nesse processo, torna-se de extrema importância a conciliação 
dos portadores de pneumonia com a Unidade Básica de Saúde, pois é a nível primário que 
esse problema precisa ser sanado.

Ressalta-se que um ponto importante observado nesse estudo foi a necessidade de cons-
truir conhecimentos relacionados a essa temática, uma vez que a mesma provoca muitas 
discussões e que apesar de existir um grande leque de pesquisas com relação à temática, 
no que se refere à indissociabilidade dos aspectos clínicos e ep idemiológicos da mesma, 
ainda existe uma escassez nas suas fontes de pesquisas.
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RESUMO: A paralisia cerebral (PC) é também conhecida como encefalopatia crônica não progressiva da 
infância. O termo PC é um grupo de distúrbios cerebrais crônicos não progressivos do movimento ou da 
postura com inicio precoce prematuro. Este artigo tem como base um delineamento do tipo bibliográfico, 
com base em pesquisas bibliográficas, revistas e livros de uma Universidade, restrita no período de publi-
cação, artigos científicos do Portal Scielo, do Google Acadêmico, Bireme, Lilacs, Cochrane, BVS, PubMed 
e Cinahl. A pesquisa teve como principais autores citados no decorre do texto são: Tecklin, Sthepherd, 
Jakaitis, entre outros. Durante o levantamento bibliográfico foi observado que a fisioterapia disponibiliza 
de diversos recursos no tratamento da PC, onde os mesmos vão atuar buscando respostas positivas e a 
promovendo uma melhor qualidade de vida do paciente. Esses recursos são: hidroterapia, equoterapia, 
cinesioterapia e ressaltando que se tratando de crianças deve-se conciliar o tratamento com atividades 
lúdicas, ou seja, músicas e brinquedos. O tratamento fisioterapêutico na PC irá evitar e corrigir diversas 
alterações no organismo do paciente, então o profissional deve estar ciente de que, várias crianças podem 
ter o mesmo tipo de PC, porém, cada uma poderá reagir de forma diferente, com isso o tratamento deve ser 
individualizado e integral, promovendo assim um tratamento eficaz.

PALAVRAS-CHAVES: Crianças. Brinquedos. Recursos. Qualidade de vida.

PHYSICAL THERAPY CEREBRAL PALSY IN PEDIATRIC

ABSTRACT: Cerebral palsy (CP) is also known as chronic non-progressive encephalopathy of childhood. 
The term PC is a group of chronic non-progressive brain disorder of movement or posture with early onset 
premature. This article is based on a design-type literature, based on literature searches, books and maga-
zines at the University, restricted the period of publication, scientific papers Scielo Portal, Google Scholar, 
Bireme, Lilacs, Cochrane, VHL, PubMed and CINAHL. The survey’s main results from the authors cited in 
the text are: Tecklin, Sthepherd, Jakaitis, and others. During the literature review noted that physical therapy 
provides many features in the treatment of PC, where they will act seeking positive responses and promo-
ting a better quality of life of the patient. These features include: hydrotherapy, equine therapy, exercise and 
noting that when dealing with children should combine treatment with recreational activities, ie music and 
toys. The physical therapy will prevent the PC and fix several changes in the patient’s body, then the profes-
sional must understand is that many children may have the same type of PC, but each may react differently 
to this treatment should be personalized and comprehensive, thus promoting an effective treatment.

KEYWORDS: Children. Toys. Resources. Quality of Life.

1. INTRODUÇÃO
A paralisia cerebral (PC), também conhecida como encefalopatia crônica não progressiva 
da infância, é consequência de uma lesão cerebral estática, ocorrida no período pré, peri ou 
pós-natal que afeta o sistema nervoso central (SNC) em fase de maturação estrutural e fun-
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cional. São disfunções sensoriais e motoras, que envolvem distúrbios no tônus muscular, 
na postura e na movimentação voluntária. Tais distúrbios são caracterizados pela falta de 
controle sobre os movimentos, por modificações adaptativas do comprimento muscular e 
em alguns casos, levando a deformidades ósseas. Sendo assim, faz se necessário a reali-
zação de um tratamento objetivando a correção dos movimentos executados erroneamente 
e obtendo com isso os movimentos mais fisiológicos e precisos.1

Os dados epidemiológicos atuais mostram que a incidência e prevalência da PC está entre 
1,5 e 2,5 por cada 1.000 nascidos vivos nos países desenvolvidos, e em países em de-
senvolvimento, a incidência é de 7 por cada 1.000 nascidos vivos.2. Neste caso a medicina 
obstétrica e pediátrica, desencadeou cuidados intensivos no período pré, peri e pós-natal, 
tendenciando a diminuição dessas prevalências em todo mundo.3

Tratando-se de crianças, devem ser tratados de forma que seja possível colocá-lo em 
condições de se integrar na vida comunitária. Deve haver uma equipe constituída de: 
neuropediatra, ortopedista, fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacional e professo-
res. A individualização do tratamento é uma das regras básicas. As crianças com PC 
deverão ser encaminhadas precocemente a centros especializados, onde receberão aten-
dimento com ênfase em terapia ocupacional, fisioterapia e apoio psicológico. Os pais 
devem participar ativamente deste processo. A doença é permanente e a terapia é princi-
palmente sintomática e preventiva.4

O tratamento fisioterapêutico é bastante abrangente nessa patologia, considerando sempre 
as alterações funcionais secundárias ao comprometimento neurológico e biomecânico. 
Nesta lógica, deve-se considerar o alongamento muscular, a estabilidade articular e a força 
associada ao controle central para a realização das atividades funcionais que envolvem a 
capacidade para adoção e manutenção das diferentes posturas, assim como para a reali-
zação de seus movimentos1. No entanto, a fisioterapia disponibiliza diversos recursos que 
podem auxiliar no tratamento fisioterapêutico de um paciente portador de PC, tais recursos 
são: hidroterapia, equoterapia, a própria cinesioterapia, bolas, rolos, esteiras, FES (Estimu-
lação elétrica funcional), dentre outros.5

A importância desse estudo partiu da necessidade de realizar um levantamento epidemio-
lógico sobre quais recursos o fisioterapeuta pode utilizar durante o tratamento da paralisia 
cerebral pediátrica, melhorando assim seus objetivos e condutas perante a evolução do 
tratamento fisioterapêutico.

O presente estudo será de grande valia para os fisioterapeutas que pretendem atuar na área 
da pediatria, proporcionando assim, um maior conhecimento sobre as limitações e recur-
sos disponíveis para o tratamento dessa patologia, nesta lógica contribuirá também como 
processo de planejamento necessário para um melhor tratamento levando uma melhor 
qualidade de vida para o paciente. E por fim, servirá de embasamento para futuros estudos 
que venham a aprofundar, complementar e abranger o tema a ser estudado.
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2. MÉTODOS
O presente estudo tem um delineamento do tipo bibliográfico sobre recursos fisiotera-
pêuticos na paralisia cerebral pediátrica, no qual foi elaborado com base em pesquisas 
bibliográficas, revistas e livros de uma Universidade, restrita no período de publicação, 
artigos científicos do Portal Scielo, do Google Acadêmico, Bireme, Lilacs, Cochrane, BVS 
e PubMed, Cinahl e as informações serviram de embasamento teórico para a produção do 
presente artigo. A principal vantagem dessa pesquisa bibliográfica consiste na possibili-
dade de expor sobre os principais recursos utilizados na fisioterapia para o tratamento da 
paralisia cerebral pediátrica, onde este tipo de artigo serve para reunir as discussões dos 
autores sobre o tema abordado.

A produção do seguinte trabalho foi desenvolvida ao longo de uma série de etapas que 
incluiu a escolha do tema que nos permitiu o gosto pessoal de valor teórico, o levantamen-
to bibliográfico, leitura do material, análise do conteúdo, interpretação, onde foi possível 
considerar os pontos importantes dos dados colhidos, e por fim a elaboração do presente 
estudo fundamentado nos autores citados no decorrer do trabalho.6

3. RESULTADOS

3.1. FISIOPATOLOGIA NA PARALISIA CEREBRAL (PC)

O termo PC é um grupo de distúrbios cerebrais crônicos não progressivos do movimen-
to ou da postura com início precoce prematuro. É ocasionada devido a alguma lesão ou 
às anomalias do desenvolvimento ocorridas durante a vida fetal ou durante os primeiros 
meses de vida. Os locais anatômicos de envolvimento, os graus de deficiência motora 
associada às disfunções e as causas são heterogêneas.  Esses distúrbios cerebrais se ca-
racterizam pela falta de controle sobre os movimentos, pelas modificações adaptativas do 
comprimento dos músculos e, em alguns casos, por deformidades ósseas.7. 8.

Os distúrbios motores são tipicamente diferenciados e classificados na clínica de acordo com a 
parte comprometida do corpo, como: hemiplegia, que é o envolvimento da extremidade supe-
rior e inferior de um lado; diplegia, que é a quadriplegia com envolvimentos leves de extremida-
des superiores; e quadriplegia, onde é o envolvimento igual de extremidade superior e inferior.7 8

Três locais de danos no sistema nervoso central (SNC) resultam em disfunções no proces-
samento sensorial e em geral estão associados com a PC, ou seja, é classificado com as 
características clínicas do tônus muscular e com os movimentos involuntários, podendo ser: 
PC Espástica, que apresenta as características da lesão do primeiro neurônio motor (hiper-
reflexia, fraqueza muscular, padrões motores anormais e diminuição da destreza; PC Atáxica, 
apresenta sinais de comprometimento do cerebelo, manifestando-se por atáxia; PC Atetóide, 
nele apresentam-se sinais de comprometimento do sistema extrapiramidal, presença de mo-
vimentos involuntários (atetose), distonia, ataxia e, em alguns casos, a rigidez muscular; e a 
PC Mista, nas quais se combinam as características das formas espástica, atáxica e atetóide. 
Em um estudo7.8 apenas 48% dos casos a causa da lesão é conhecida de forma irrevogável. 
Nos 52% restantes, o diagnóstico é baseado nos achados clínicos.
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 As causas da PC são classificadas como: pré-natal, peri e pós-natal, onde os mesmo são 
ocasionados com diminuição da pressão parcial do oxigênio, alterações da circulação ma-
terna, nó de cordão umbilical, prolapso ou pinçamento de cordão. Pode ser influenciado 
pela idade da mãe, prematuridade e mau formação fetal, como também devido à duração 
do trabalho de parto, parto instrumental e anóxia.9

A PC caracteriza-se pela deficiência do controle motor, cuja natureza parece variar de acor-
do com o tempo e com a localização e extensão da lesão do SNC. O grau de deficiência 
motora varia, desde a paralisia quase completa que imobiliza o paciente, até à falta relati-
vamente discreta de destreza. Algumas crianças apresentam comprometimento mínimo, 
dando a impressão de serem normais, a sua incapacidade de se igualar física e mental-
mente às crianças da mesma idade é devida à disfunção cerebral e não à preguiça ou à 
incompetência intelectual.8

 Os lactantes com PC apresentam parada ou atraso do desenvolvimento motor, sendo 
que, em muitos deles, o desempenho motor imaturo e os reflexos neonatais (ou padrões 
motores pré-funcionais) persistem além do período considerado normal. Muitos desses 
pacientes apresentam outras anomalias, tais como deficiência cognitiva e da percepção, 
surdez, defeitos da visão, disfagia, convulsões, alterações da fala e distúrbios da comuni-
cação. Podem também apresentar distúrbios somatossensitivos.2

3.2. ATUAÇÕES FISIOTERAPÊUTICA NO 

PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL

Como não há perspectiva de cura para a paralisia cerebral, todos os tratamentos atuais, 
que sejam cirurgias, terapias ou medicamentos, visam minimizar a espasticidade do siste-
ma musculoesquelético e a fraqueza muscular, que impedem a função motora.2

O tratamento da PC é extremamente individual e varia de paciente para paciente devendo 
ser realizado o mais cedo possível (ate os 6 meses aproximadamente), pois não agravaria 
retrações musculares e as contraturas que prejudicam a mobilidade da criança obtendo 
desta forma resultados mais favoráveis.5

O objetivo do terapeuta é otimizar os recursos dinâmicos que a criança dispõe, a partir da 
avaliação de suas propriedades (força, flexibilidade, mobilidade e estabilidade) e auxiliar a 
realização de uma tarefa de forma mais eficiente.10

Nessa ótica, a fisioterapia do lactante e da criança deve consistir no treinamento espe-
cifico de atos como levantar-se, dar passos ou caminhar, senta-se, pegar e manusear 
objetos, além de exercício destinados a aumentar a força muscular e melhorar o controle 
sobre os movimentos.7

3.3. HIDROTERAPIA

A água é utilizada para facilitar, resistir ou suportar movimentos e proporciona ao paciente 
maior capacidade para manter-se em posição ortostática, entre outros benefícios. Este é 
um valioso recurso de tratamento que promove relaxamento, facilitando o alongamento e 
a mobilização das articulações. É também utilizado para o aumento da força muscular, me-
lhora do equilíbrio e coordenação e treino de marcha.11. As propriedades da água oferecem 
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aos profissionais opções de tratamento que seriam difíceis ou impossíveis de se executar 
no solo.12

Estar com uma criança comprometimento motor no ambiente aquático é proporcionar a ela 
uma sensação acolhedora com liberdade de movimentos e autoestima pela possibilidade 
de realização de tarefas que, muitas vezes, são complexas em solo. O principal objetivo 
da fisioterapia aquática pediátrica é promover a máxima independência funcional para o 
paciente, tanto no solo quanto no meio líquido.13

Na entrada e na saída da piscina, deve-se utilizar o potencial motor, assim algumas crianças 
entrarão passando para o colo do terapeuta, com diferentes níveis de apoio, outras senta-
rão na borda e poderão ali ser auxiliadas pelo terapeuta e outras poderão entrar andando 
caso a piscina tenha rampa ou escada. Vale considerar que a saída pode envolver uma si-
tuação de desgaste físico e diminuir momentaneamente a capacidade funcional para subir 
uma escada, por exemplo.11

De acordo com cada comprometimento motor da PC (hemiplegia, diplegia, quadriple-
gia, ou mista). A realização dos exercícios na água é especifico para cada paciente que 
busca ganho de simetria, aumento do tônus, mobilização e fortalecimento dos mem-
bros, manutenção de equilíbrio. Além disso, deve-se focar também na respiração do 
paciente no meio aquático.11

Às vezes, podemos nos convencer de que as resposta observadas na piscina são maiores 
que em solo, acaba configurando movimentos de prazer e maior independência se coloca-
dos em flutuadores, acontecimento inóspito no solo.11

Qualquer que seja o comprometimento, se durante a avaliação forem identificadas a dificul-
dade de realizar um movimento, ou a manutenção de uma postura, os grupos musculares 
para que tal atividade ocorra deverão ser fortalecidos, o segmento deverá ser manipulado, 
para aumento da mobilidade articular e a imersão proporcionará aumento do “estimulo 
cutâneo pela água na pele, estimulo aferente a partir de receptores musculares[...] e estí-
mulo vestibular como resultado da atividade aumentada” e seguramente o paciente melho-
rará sua performance motora.14

3.4. EQUOTERAPIA

A equoterapia é um método terapêutico, educacional, que age nos níveis psicológicos, 
físicos e posturais, e utiliza o cavalo como instrumento de trabalho, tendo uma abordagem 
interdisciplinar nas áreas da saúde, educação e equitação. Essa terapia fundamenta-se no 
movimento rítmico, preciso e tridimensional com cavalos equiparando-os a ação da pelve 
humana no ato de andar. Nesta ótica, procura superar danos sensoriais, motores, cogni-
tivos e comportamentais através de uma atividade lúdica-desportiva, onde são facilitados 
pelo contato direto do movimento do cavalo com o corpo.15 16

Não existe uma raça de cavalos específica para ser usado na equoterapia. O importante é 
que possua os três andamentos regulares: passo, trote e galope, sendo o passo a andadura 
mais utilizado na equoterapia. Ao passo, o cavalo realiza um movimento tridimensional exa-
tamente idêntico ao andar do ser humano. E por ter exatamente esse tipo de movimento, 
ele é capaz de proporcionar uma reabilitação das pessoas com necessidades especiais.17
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Então pode se observar que a característica mais importante para a equoterapia é o passo 
produzido pelo cavalo que é transmitido ao cavaleiro, tendo em vista uma série de movi-
mentos sequenciados e simultâneos resultados em movimentos tridimensionais, determi-
nados por um ajuste tônico na musculatura para manutenção da postura e do equilíbrio.15

A terapia começa a acontecer no momento em que o paciente entra em contato com o ani-
mal.  Inicialmente, o cavalo representa um problema novo com o qual o praticante terá que 
lidar, aprendendo a maneira correta de montar ou descobrindo meios para fazer com que o 
animal aceite seus comandos. Essa relação, por si só, já contribui para o desenvolvimento 
da sua autoconfiança e afetividade, além de trabalhar limites, uma vez que nessa interação 
existem regras que não poderão ser infringidas.18

Na PC os efeitos da equoterapia são diversos, entre eles temos os principais como: o 
melhoramento da relação, autocontrole, autoconfiança, Além disso, existe o melhoramen-
to da psicomotricidade como aspectos do tônus, mobilidade das articulações, equilíbrio, 
obtenção da lateralidade, percepção do esquema corporal, coordenação, dissociação de 
movimentos e precisão de gestos. O fator muito importante é o melhoramento da socia-
lização, facilitando a integração de indivíduos com danos cognitivos ou corporais com os 
demais da técnica.19

Esse método exige a participação do paciente de corpo inteiro. Dessa forma contribui para 
o seu desenvolvimento global a partir de uma equipe multidisciplinar, onde o fisiotera-
peuta com importante função de avaliar a potencialidade físico-funcional, detectando as 
alterações presentes. Como também elaborar o diagnóstico fisiotera pêutico do praticante 
e transmitir as orientações à equipe com relação aos cuidados e contra-indicações do 
método com cada praticante. É necessário ainda prescrever técnicas e condutas fisiotera-
pêuticas com objetivos a curto, médio e longo prazo.16

3.5. CINESIOTERAPIA

A cinesioterapia tem importância no o tratamento da PC, atuando em cada região do corpo 
que necessita de intervenção fisioterapêutica.20.21. O tratamento deve ser realizado primei-
ramente de forma conservadora, sendo iniciado o mais precoce possível.21 22

As crianças com PC apresentam geralmente espasticidade, sendo esta um aspecto im-
portante, pois afeta o desenvolvimento do sistema musculoesquelético. Gera limitação 
da função motora, e pode ser encontrado com maior incidência em pés planos, pés 
valgos, pés eqüinos, joelhos valgos, flexão de joelhos. É visto ainda alterações do qua-
dril como rotação interna, rotação externa e flexão. Além das alterações nos membros 
superiores que se encontra rotação interna de ombro, flexão de cotovelo e punho, desvio 
ulnar e oponência do polegar.23

As características biomecânicas e cinesiológicas de cada atividade são consideradas, para 
que a musculatura seja estimulada em tempo, velocidade e comprometimento adequado, 
para a execução efetiva de cada tarefa. Melhorar o condicionamento físico com o objetivo 
de inclusão da criança com PC, em atividades esportivas e sociais.10

Há vários procedimentos que podem ser realizados no pé equino, sendo um deles a mo-
bilização passiva, onde com uma das mãos do fisioterapeuta segura o calcâneo e as ex-
tremidades distais da tíbia e fíbula. Dessa maneira, o fisioterapeuta é capaz de proteger as 
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epífases da fíbula e da tíbia contra a ação das forças tangenciais e de fixar a metade poste-
rior do pé, enquanto a outra mão mobiliza a porção anterior do pé, corrigindo sua posição 
de adução e plantiflexão.8

Para o tratamento do pé plano deve ser realizado de modo conservador,21.22.24 podendo ser 
feito o seguinte procedimento: estimular a criança a andar descalça em diferentes tipos 
de solo, como areia e grama, proporciona aos pés maior mobilidade, além de servir como 
estimulo proprioceptivo. Em crianças que não deambulam, o tratamento pode ser realizado 
passivamente, ou seja, com o paciente sentado no feijão (com o feijão entre as pernas), 
fazer com que a criança apoie os pés em inversão no chão.1

Relacionado ao quadril, pode ser realizado o seguinte exercício no movimento de extensão, 
onde o paciente é posicionado em decúbito lateral, com o membro de baixo em flexão, fa-
cilitando a estabilização de uma postura. O terapeuta estabiliza a pelve com uma das mãos 
na crista ilíaca e com a outra mão distalmente na face medial do fêmur traz o quadril para 
extensão. Alongando os músculos flexores do quadril.12

O joelho valgo na PC pode estar associado à rotação interna do quadril, pé plano valgo e 
flexão do joelho.24. É indicado o seguinte exercício para a extensão do joelho, o paciente 
é posicionado em decúbito ventral na bola terapêutica. O terapeuta estabiliza o quadril 
colocando uma das mãos ou antebraço na coxa do paciente e, com a outra mão, segura 
distalmente a tíbia. Aplica, assim, força na face posterior da tíbia, estendendo o joelho e 
alongando os flexores.1

E por fim, nos membros superiores (MMSS), onde a postura típica do membro superior 
na PC espástica é a adução e a rotação interna do ombro, a flexão do cotovelo, a pronação 
de antebraço e a flexão do punho e dos dedos. [42] Quanto à função, coloca-se o paciente 
sentado em um banquinho, com os pés apoiados, estimular o paciente a pegar os objetos 
colocados nas diagonais.1

3.6. EQUIPAMENTOS DE USO

O terapeuta deve utilizar-se de alguns equipamentos para deixar o paciente em posição 
que melhore os movimentos e iniba as respostas indesejadas, introduza instabilidade no 
contexto do movimento, ajude no controle da quantidade e nos graus de liberdade. Os 
equipamentos adaptativos são acessórios úteis para o tratamento de crianças com PC, 
podem oferecer um apoio postural à criança ou podem ajudar nas habilidades funcionais e 
na mobilidade, reforçando assim as metas do terapeuta.7

Uma esteira firme fornece uma boa superfície de trabalho no chão, contra o qual a criança 
pode empurrar ou trabalhar na tentativa de alcançar posturas especificas ou movimentos 
contra a gravidade. Estimula também os estímulos táteis, proprioceptivos e desafia o equi-
líbrio da criança enquanto a esteira se move pela superfície. Outro equipamento de uso são 
os bancos de várias alturas podem ser utilizadas para breves posições sentadas, atividades 
realizadas à mesa, andar, escalar, cruzar e assim por diante.7

As bolas e rolos firmes fornecem superfícies móveis que podem ajudar o terapeuta na 
facilitação do controle postural e nas preparações posturais da criança. A direção na qual 
a bola é movida e a posição da criança na bola pode variar para facilitar o movimento da 
cabeça e do tronco em flexão, extensão, flexão lateral e/ou rotação. O variado uso da bola 
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e suas infinitas possibilidades de movimento permitem que o terapeuta controle o grau em 
que o movimento é auxiliado ou desempenhado contra a gravidade.7

Pode ser utilizado um móvel para crianças com PC, onde vai estimular o desenvolvimento 
postural correto, sua mobilidade e independência, com conforto e facilidades de regulagem 
e limpeza, de forma agradável, através de formas e cores compatíveis com suas preferências 
perceptivas. Esse móvel vai facilitar o trabalho do fisioterapeuta e familiares, onde vai proteger 
os pacientes com PC contra lesões desnecessárias e facilitando a interação com a criança.25.

A Estimulação elétrica funcional (FES), onde em pacientes com PC tem a capacidade de 
produzir contrações musculares em músculos desprovidos de controle nervoso, com ob-
jetivos funcionais.  A corrente elétrica atua no corpo humano deflagrando um potencial de 
ação no nervo, que promove uma contração muscular efetiva, decorrente do recrutamento 
de todas as fibras musculares próximas ao eletrodo. Os efeitos fisiológicos são: Aumento 
da força muscular; relaxamento do músculo antagonista ao que está sendo estimulado; 
reorganização do ato motor e efeito metabólico.26

3.7. ATIVIDADES LÚDICAS NA PARALISIA CEREBRAL

É importante salientar que para o tratamento da PC, não se restringe apenas a recursos 
próprios da fisioterapia, mas sim um simples brinquedo ou uma música, podem ter um 
objetivo terapêutico. Os brinquedos possuem uma importância frente ao desenvolvimento 
físico, intelectual e social da criança.  Brincar é uma atividade natural na infância, que gera 
muitas oportunidades para a criança aprender e se desenvolver física, mental e socialmente, 
oferecendo conhecimento acerca de seu mundo e sobre como lidar com ambiente, objetos, 
tempo, espaço, estrutura e pessoas. O programa terapêutico baseado no brincarterapêuti-
co deve ser elaborado de acordo com a necessidade de cada criança, primeiro avaliando e 
identificando as limitações, dificuldades, alterações e capacidades da mesma.27. 28.

Os jogos e brincadeiras podem ser utilizados tanto na avaliação quanto no atendimento da 
fisioterapia, desde que ocorra de maneira intencional e planejada durante os atendimentos. 
Os tipos de jogos e brinquedos que mais ocorrem na fisioterapia são: atividades com bola, 
encaixar e/ou montar, buscar e/ou alcançar brinquedos ou objetos, manipulação de brin-
quedos, estímulo visual, auditivo e tátil com brinquedos ou objetos, faz-de-conta, saltar a 
cavalo, empurrar brinquedos ou objetos, balanceio e/ou movimento no ritmo de canções 
infantis.27 28

Vale ressaltar que o terapeuta deve estar sempre inovando e criando oportunidade para 
que o brincar favoreça a aprendizagem da criança, esses diferentes tipos de jogos e brin-
cadeiras estimulam os comportamentos motores desejados, resultando na obtenção da 
resposta desejada.27 28

Outro meio que pode ser citado é a musicoterapia, onde a música possui uma dimensão 
biológica e cultural, atinge o individuo desde sempre o beneficia em razão de seus muitos 
estímulos fisiológicos e psicológicos. A musicoterapia é uma técnica que pode ser utilizada 
pelo terapeuta de forma eficaz no tratamento de PC, essa patologia tem como característica 
redução da habilidade para uso voluntário dos músculos, onde pode ocorrer ou não variá-
vel atraso cognitivo. Na musicoterapia utiliza-se: o som, o silêncio, o ritmo, o movimento, 
o timbre, a melodia, e outros elementos constituintes do fazer musical.29.30.
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Ao decorrer da utilização dessa técnica, os portadores de PC, apresentam melhorias na aten-
ção, motivação, relaxamento e vocalização. O espelho-partitura é um procedimento eficaz 
que facilita o atendimento e potencializa a atuação do profissional, permitindo a visualização 
do paciente durante a sessão e permitindo que o musicoterapeuta tenha visão de seu pacien-
te, o que facilita a interação e a observação dos aspectos pré-verbais da comunicação.29 30

Os instrumentos mais utilizados são: o piano ou o teclado eletrônico, pois provocam im-
pacto significativo nos pacientes. A prática do musicoterapeuta é na maioria das vezes um 
facilitador da adaptação às órtese.29. 30.

4. DISCUSSÃO
O tratamento fisioterapêutico na PC é bastante abrangente e devem ser consideradas sem-
pre as alterações funcionais secundárias ao comprometimento neurológico e às biomecâ-
nicas.5. Existem vários recursos fisioterapêuticos para reabilitação de indivíduos com essa 
patologia, entretanto, nenhum recurso se destaca como maior eficácia na literatura. Com 
isso, vários estudos têm sido feitos com o propósito de verificar o atendimento convencio-
nal e técnicas específicas. Diante desse contexto, a utilização de um recurso diferenciado 
como a água, ou seja, a abordagem hidroterapêutica torna-se viável em vários aspectos 
estruturais, funcionais e sociais no processo de reabilitação. A abordagem hidroterapêutica 
oferece propriedades fisiológicas, psicológicas e funcionais para o processo de reabilitação, 
propriedades descritas na literatura como eficazes em várias outras patologias. Entretanto, 
ainda são insuficientes os estudos sobre a real atuação da abordagem hidroterapêutica em 
indivíduos portadores de PC.3.

A equoterapia é um recurso da fisioterapia que vem sendo utilizada como um tratamento de 
suporte focalizado no comprometimento do controle de tronco apresentado pelas crianças 
portadoras de PC. A técnica é realizada para se obter uma melhora no tônus muscular, 
ganho de ADM, entre outros benefícios sociais e psicológicos.31. Diantes desses estudos, 
ficou evidente que a equoterapia tem efeitos fisiológicos benéficos aos pacientes com PC, 
principalmente o melhoramento da socialização, facilitando a integração de indivíduos com 
danos cognitivos ou corporais com os demais praticantes da equipe multidisciplinar.32.

A cinesioterapia busca tarefas consistentes, que vão travar os movimentos incorretos e con-
duzir os movimentos fisiológicos, o terapeuta deve trabalhar sempre de forma ativa com a 
criança.10. Na fisioterapia, a cinesioterapia em crianças com hemiplegia e diplegia, é voltada 
para a melhora funcional e, nas quadriplégicas, visa à prevenção de complicações.33.

Estudos envolvendo o FES em crianças com PC demonstram bons resultados desta técnica 
no ganho da movimen tação passiva do tornozelo, na redução da espasti cidade, melhora 
da função motora grossa e da veloci dade de marcha. Outros autores também utilizaram 
a eletroestimulação em pacientes neurológicos, porém em outros grupos musculares, e 
constataram melhora da sedestação e da função motora grossa, bem como, melhora de 
força muscular e da ADM passiva.34. O FES promove uma contração muscular efetiva, de-
corrente do recrutamento de todas as fibras musculares próximas ao eletrodo. Tendo como 
efeitos fisiológicos o aumento da força muscular; relaxamento do músculo antagonista ao 
que está sendo estimulado; reorganização do ato motor e efeito metabólico. Diante das 
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diversas opiniões dos autores, os recursos fisioterapêuticos para o tratamento de PC são 
diversos, cabendo ao terapeuta realizar uma boa avaliação, e elaborar uma conduta eficaz 
para promover respostas sempre positiva ao paciente.26

5. CONCLUSÃO
Foi possível através da pesquisa, expor uma melhor compreensão sobre os recursos que a 
fisioterapia disponibiliza para promover uma melhor eficácia no tratamento fisioterapêutico 
de um paciente portador da PC. É importante salientar que o tratamento irá evitar e corrigir 
uma série de alterações no corpo do paciente portad or dessa patologia.

Vários pacientes podem ser portadores de PC, mas cada um irá demonstrar uma reação e 
alteração de forma diferente, então o tratamento deve ser individualizado e integral. Deve 
ser realizada inicialmente uma avaliação completa para identificar os comprometimentos 
do paciente para que sejam montados os objetivos da terapia, promovendo assim uma 
conduta que irá atuar em cima dos objetivos identificados na avaliação fisioterapêutica, 
buscando uma resposta sempre positiva.

Os recursos disponibilizados pela fisioterapia irão atuar diretamente no tratamento da pa-
tologia, objetivando trabalhar na parte física, educacional, postural, procurar superar danos 
sensoriais, motores, cognitivos e comportamentais, irá aturar também na reconstituição da 
autoconfiança e autoestima, no controle cervical, em uma posição que melhore os movi-
mentos e iniba as respostas indesejadas. Em se tratando de criança, é necessário associar 
a terapia com atividades lúdicas, trabalhando com brinquedos e músicas, onde irão ajudar 
no estímulo do desenvolvimento neuropsicomotor, facilitando a interação e a observação 
dos aspectos pré-verbais da comunicação, aprendizagem da criança.

E por fim, percebeu-se que é preciso conscientizar os familiares das crianças portadores 
de PC sobre a doença e o tratamento fisioterapêutico que esses pacientes irão ter que ser 
submetidos, contando assim com o apoio dos familiares para participar e acompanhar ao 
lado do paciente.

Através da pesquisa, pode-se refletir sobre a efetiva relação dos profissionais e os pacien-
tes, bem como, conhecer a maneira que a sociedade e os próprios pacientes estigmatizam 
a doença. Portanto, é possível uma nova reflexão sobre o papel do profissional da fisiotera-
pia dentro do tratamento da PC, é importante que o atendimento seja sempre integral, ana-
lisando paciente como um todo e não somente como aquele que apresenta uma alteração 
fisiológica, promovendo assim, um tratamento eficaz.
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ABSTRACT: Objective. To analyze of physical therapy groups promoting scientific research in Colombia.Ma-
terial and methods. Were individually analyzed all curricula vitae from researchers in the available field in the 
COLCIENCIAS database of CvLac-database. We also analyzed the statistical reports on scientific production 
available on the Scienti-website (http://www.colciencias.gov.co/scienti/). Scientific production and level of 
training was evaluated of 43 curricula during the months of April and May 2012 for the collection of informa-
tion and this information was analyzed in June 2012.Results. We identified 768 usable records (Biomedical 
and Health Science). Of all the articles included, 942 were original research reports. The number of publica-
tions in Colombia grew ten-fold between 1990 and 2010. Between 1990 and 2003, the growth rate was 9% per 
year, whereas from 2005 and 2008 the rate dropped to about 10% per year. The average number of included 
articles published per year was 45 with a range from 12 to 187. A nonlinear, bimodal distribution of articles 
published per year was observed (R2=0.85), with peak publications in 1992 and 2011. There was a significant 
difference in publication productivity over the 10 years across (P<0.001). Pair-wise comparisons revealed that 
groups with Master ś degree produced significantly more publications (median=19) than any other category, 
with the exception of Doctoral degree (median=13).Conclusion. This study provides ample direction for future 
inquiry regarding the status of curriculum and of scholars in physical therapy. However, this production is still 
lower than that of other Latin American countries having similar socioeconomic and demographic conditions
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ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS GRUPOS DE TERAPIA FÍSICA PROMOCIÓN

DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN COLOMBIA. 

UN ESTUDIO DE CORTE TRANSVERSAL

RESUMEN: Objetivo. Analizar los grupos de terapia física que promueven la investigación científica en 
Colombia.Material y métodos. Se analizaron de forma individual los curriculum vitae de los investigadores 
registrados en la base de datos de COLCIENCIAS CvLac-Lattes disponible en el sitio web (http://www.
colciencias.gov.co/scienti/). La producción científica (número de publicaciones originales en revistas espe-
cializadas) y el nivel de formación profesional de 43 planes de estudio fueron analizados, durante los meses 
de abril y mayo de 2012 para la recopilación de información y posterior análisis junio de 2012.Resultados. 
Se identificaron 768 registros utilizables (Ciencias biomédicas y Ciencias de la Salud). El número de publi-
caciones en Colombia se multiplicó por diez entre 1990 y 2010. Entre 1990 y 2003, la tasa de crecimiento 
fue del 9% anual, mientras que entre 2005 y 2008, la tasa se redujo a alrededor del 10% al año. De todos los 
artículos incluidos, 942 fueron investigaciones originales. El número medio de artículos publicados por año 
fue de 45 (rango 12-187). La distribución no lineal y bi-modal de los artículos publicados entre 1992 y 2011 
muestran valores de (R2=0,85). No se encontraron diferencias significativas en la productividad científica 
en los últimos 10 años (P <0,001). El número de publicaciones de fisioterapeutas con Maestría fue mayor 
(mediana = 19), seguido del Doctorado (mediana = 13). Conclusión. Este estudio ofrece una evaluación crí-
tica del perfil investigador de fisioterapeuta colombiano, en términos de nivel de cualificación profesional 
y e indicadores de productividad. Sin embargo, esta producción sigue siendo inferior a la de otros países 
latinoamericanos que comparten similitudes sociodemográficas y económicas.

PALABRAS CLAVES: La terapia física. Educación. Investigación. Colombia
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1. INTRODUCTION
Physical therapy in Colombian was established and institutionalized in 1952, as a technique 
career and its posterior official standardization occurred in 19541,2. More than twenty years 
passed for Colombian physiotherapy to be considered a professional career through a uni-
versity formation 2,3. Nevertheless, since 1999, Law 528 defined physiotherapy as a liberal 
profession of health sciences, with researcher formation and its priorities are the individual, 
community and the environment where they take place3.

When defining the profile of researcher and scientific production in physiotherapy, inter-
national studies have used a combination of bibliographic databases and reports from ac-
credited research lecturers of undergraduate and graduate programs in physical therapy. 
For example, Holcomb et al.4 published findings regarding the scholarly productivity in 130 
physical therapy faculties 2 decades ago. Respondents had an overall publication rate of 
0.94 article published for every 2 years of employment in higher education. Even though 
liberal definitions of publications were used, almost one third (30%) of the respondents 
could not claim authorship of a manuscript. Recently Richter et al.5 examined the publi-
cation productivity of accredited academic physical therapy programs in the United States 
and Puerto Rico between 1998 and 2002; the results show that there is a wide variation 
in the level of productivity and a large number of bibliographic citations during the 5 ye-
ars studied, however the quantification of the productivity is problematic, especially when 
using these data to establish baseline performance numbers. This study resulted in several 
letters to the editor6,8 challenging the methodology.

In Latin-American, few studies have examined the scholarly productivity in programs for 
physical therapy education.  Within this perspective, it is helpful to know the profile of the 
physical therapy researcher, the trends in his training, his scientific production and capacity 
for training future researchers in order to develop a picture of our current identity and plan 
future scenarios. Considering that Colombia has a powerful source of information on rese-
archers, the CvLac-Lattes database of online curricula vitae completed by the researchers 
themselves, we decided to use this source to gather the data used in the present study. 
This study provides a critical appraisal and analysis the profile of the Colombian physical 
therapy researcher in terms of qualification level and productive outcomes.

2. Material and Methods
To define the profile of the physical therapy researcher with a different curriculum, were 
individually analyzed all curricula vitae from researchers in the available field in the COL-
CIENCIAS database of CvLac-database. We also analyzed the statistical reports on scien-
tific production available on the Scienti-website (http://www.colciencias.gov.co/scienti/). 
The curricula search system in the CvLac-database contains a feature that allows searches 
according to academic training. However, applying the Training/Academic Level filter, with 
the term “physical therapy” in the “Subject” field and the “GrupLac” database checked, the 
result should show the number of researchers with a physical therapy degree. When we 
performed this search strategy in March 2012, we obtained a result of 43 curricula. There-
fore, the system included in its search results researchers which were physical therapists 
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and had work related to the field of physical therapy. These curricula were accessed again 
during the months of April and May 2012 for the collection of information and this informa-
tion was analyzed in June 2012. The selected information was included in the article that 
was written in December 2011.

Scientific production and level of training were evaluated. The main results were pre-
sented descriptively. The chosen quality indicator was the international publication of 
scientific articles in the Institute for COLCIENCIAS and PUBLINDEX database, which was 
analyzed on the basis to area of practice and other work and lines of research as possible 
factors of influence.

3. Results
We identified 768 usable records (Biomedical and Health Science). Of the 43 accredited 
physical therapy groups eligible for inclusion in the study. Of these 43 groups, 339 (72%) 
people have a registered physical therapy degree, (Table 1)

Table 1. Physical therapy research groups included in study

CVLAC Code Group Name Physical therapy
n=339 (%)

Others degree
n=132 (%)

COL0024042 Entropía 12 (4) 1 (1)

COL0029521 Ejercicio físico y deporte 9 (3) 0 (0)

COL0029969 Fisioterapia, cuerpo, movimiento y salud 
“FICMOS” 12 (4) 3 (2)

COL0029719 Biomecánica y fisioterapia 
musculoesqueletica y tegumentaria 7 (2) 0 (0)

COL0068359 Ejercicio y salud cardiopulmonar 5 (1) 4 (3)

COL0004193 Actividad física y desarrollo humano 19 (6) 4 (3)

COL0058059 Movimiento y salud 15 (4) 1 (1)

COL0058659 Ocupación y realización humana 0 (0) 9 (7)

COL0005851 Grupo de estudio del dolor 3 (1) 1 (1)

COL0060969 Postura y movimiento corporal 
(POYMOCOR) 8 (2) 0 (0)

COL0055343 Grupo de investigación del tejido 
conectivo – GITCO 0 (0) 12 (9)

COL0071857 Ocupación e inclusión social 0 (0) 5 (4)

COL0084532 Grupo de investigación en salud pública 22 (6) 1 (1)

COL0123274 Neurosalud: neurofisiatria y plasticidad 2 (1) 0 (0)

COL0040429 Grupo de análisis mecánico y 
Neuromecánico del movimiento humano 3 (1) 0 (0)

COL0071605 Muévete caribe 7 (2) 10 (8)
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COL0055577 GIPPAM 6 (2) 0 (0)

COL0037167 Movimiento humano y salud 6 (2) 2 (2)

COL0105786 Salud y movimiento 11 (3) 2 (2)

COL0016541 CORPS 15 (4) 1 (1)

COL0057839 GISCYT 4 (1) 4 (3)

COL0087991 CIRINEO - Neurorehabilitacion 2 (1) 1 (1)

COL0048625 Profundización en kinesioterapia 5 (1) 1 (1)

COL0037855 Movimiento, armonía y vida 1 (0) 4 (3)

COL0027419 Terapias alternativas 5 (1) 2 (2)

COL0017039 Cuerpo movimiento 6 (2) 10 (8)

COL0032409 FISIOTER: importancia del movimiento 
en el Desarrollo humano 23 (7) 1 (1)

COL0087688 Salud cuerpo y movimiento 11 (3) 1 (1)

COL0028776 Neurorehabilitación 9 (3) 0 (0)

COL0034746 Promoción de la salud y actividad física 9 (3) 0 (0)

COL0037354 Movimiento corporal humano 13 (4) 0 (0)

COL0052118 Comunidad académica 
“Conceptualizacion en Fisioterapia” 12 (4) 1 (1)

COL0026173 GINSO 2 (1) 3 (2)

COL0015438 Ciencias de la rehabilitación 13 (4) 17 (13)

COL0047208 Salud en movimiento 8 (2) 1 (1)

COL0072935 Salud y motricidad humana 5 (1) 3 (2)

COL0043666 Fisioterapia integral 6 (2) 2 (2)

COL0056270 Grupo de investigación en salud 
ocupacional y Ergonomía 1 (0.5) 3 (2)

COL0032860 Ocupación humana 4 (1) 11 (8)

COL0093102 Grupo de investigación en rehabilitación, 
trabajo y salud 4 (1) 3 (2)

COL0089610 Gerontología y geriatría 0 (0) 7 (5)

COL0061350 Salud y movimiento 27 (8) 1 (1)

COL0124085 Movimiento Corporal Humano 
-Universidad de la sabana 7 (2) 0 (0)

Of the articles included, 942 were original research reports. The average number of inclu-
ded articles published per year was 45 with a range from 12 to 187. A nonlinear, bimodal 
distribution of articles published per year was observed (R2=0.85), with peak publications 
in 1992 and 2011, (Figure 1A). The conformations of groups included in this study were 
Bachelor´s, Specialized, Master´s and Doctoral degree. In Figure 1B show of percentage 
of physiotherapists according qualification level. Almost half of the participants held the 
Master as the highest degree, followed by the specialist level. There was a significant di-
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fference in publication productivity over the 10 years across (P<0.001), (Figure 1C). Pair-
-wise comparisons revealed that groups with Master´s degree produced significantly more 
publications (median=19) than any other category, with the exception of Doctoral degree 
(median=13), (Figure 1D).

Figure 1. Profile of the Colombia physical therapy researcher in terms of qualification level and productive 
outcomes.
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Legend. Figure 1A: Total original articles included in bibliometrical analysis by publication year; Figure 1B: 
Percentage of physiotherapist at qualification level; Figure 1C: Productivity according to qualification level; 
Figure 1D: Number of professionals and productivity according to qualifications level.

4. Discussion
Colombian research production has improved considerably during the last few years as sho-
wn by the growing numbers of Colombian papers in MEDLINE and LILACS during the period 
being studied9. However, this production is still lower than that of other Latin American coun-
tries having similar socioeconomic and demographic conditions10. Is well known that most 
of the Colombian physiotherapists focus their professional performance into clinical practice, 
hence the current research production is weak. The number of items reported in the CvLac-
-lattes of the physical therapists is compatible with the qualifications level and followed the 
same trend of growth. The number of complete articles per researcher varied from a publi-
shed article (N=339 researchers) to 942 articles. The overall average of articles per researcher 
was 2.7, and the median was 3. It should be considered that these numbers refer to all articles 
reported by researchers in their curriculum as complete articles. An individual analysis of the 
curricula showed that the information is not always complete because there are articles with 
no initial and final page numbers, duplicated information, etc. The number of publications in 
Colombia grew ten-fold between 1990 and 2010. Between 1990 and 2003, the growth rate 
was 9% per year, whereas from 2005 and 2008 the rate dropped to about 10% per year.
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These numbers corroborate an advance in scientific knowledge in the field of physical the-
rapy in Colombia, because there is a clear link between the development of human resour-
ces and scientific production. It is considered that the increase in scientific training, among 
other things, generates further development in research and thus an improvement in the 
profession, employment and population care. In summary, we have defined the profile of 
the Colombian physical therapy researcher with regard to training and scientific production. 
The study provides ample direction for future inquiry regarding the status of curriculum 
and of scholars in physical therapy.
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RESUMEN: La Terapia Manual incluye un conjunto de técnicas ampliamente utilizadas para el manejo del 
dolor musculoesquelético, aunque no hay claridad sobre los mecanismos bajo los cuales ejerce su acción, 
la literatura reporta resultados controversiales en relación a su efectividad clinica; Objetivo: Determinar si 
existe evidencia cientifica que avale la efectividad clínica de las diferentes técnicas de terapia manual para 
el alivio del dolor de origen musculoesquelético; Estrategia de búsqueda: Solo se incluyeron en la búsqueda 
ensayos clínicos aleatorizados, las bases de datos utilizadas fueron: Medline, Embase, Cinahl y Cochrane; 
Resultados: se seleccionaron 26 estudios que cumplían con los criterios de elegibilidad; Conclusiones: 
Existe moderada evidencia que la Manipulación espinal aplicada en forma aislada disminuye el dolor a corto 
plazo en pacientes con dolor lumbar agudo, cuando se combina con ejercicios reduce el dolor y mejora la 
discapacidad en pacientes con dolor crónico a mediano plazo, la manipulación cervical y torácica reducen 
el dolor y mejoran la discapacidad a mediano plazo en pacientes con dolor cervical.

PALABRAS CLAVES: Terapia Manual. Dolor Musculoesquelético. Manipulación. Movilización. Estudio Clíni-
co Aleatorizado. Revisión Sistemática.

THERAPY MANUAL FOR MUSCULOSKELETAL 

PAIN RELIEF: A SYSTEMATIC REVIEW

ABSTRACT: Manual Therapy includes a set of widely used techniques for the management of musculoske-
letal pain, although there is no clarity about the mechanism under which exerts its action, the literature re-
ports controversial results in relation to clinical effect. Objective: Determine if there is scientific evidence to 
endorse the clinical effectiveness of different manual therapy techniques for pain relief of musculoskeletal 
origin; Search Strategy: Only were included in the search Randomized controlled trials, the databases used 
were: Medline (PubMed / PMC), Embase, Cinahl and Cochrane; Results: Only 26 studies with their eligibility 
criteria of our review; Conclusions: There is moderate evidence that Spinal manipulation alone reduces 
short-time pain in patients with acute low back pain, when combined with exercise reduces pain and impro-
ves disability in chronic pain patients in the medium term, cervical and thoracic manipulation reduces pain 
and improving medium-term disability in patients with neck pain.

KEYWORDS; Manual Therapy. Musculoskeletal Pain. Manipulation. Mobilization. Randomized Controlled 
Trials. Systematic Review.

1. INTRODUCCIÓN
Las Terapia Manual (TM) incluye un conjunto de técnicas que mediante la manipulación 
de los diferentes tejidos corporales tienen como finalidad, promover la reparación tisu-
lar, mejorar la función y el alivio del dolor 1,si bien es cierto, existe evidencia del uso de 
maniobras de TM en culturas ancestrales como la Tailandesa, China, Egipcia y Griega, es 
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en las últimas décadas en que se ha masificado, a través de todo el mundo, como una 
herramienta terapéutica para el manejo del dolor y las disfunciones del sistema muscu-
loesquelético de origen mecánico. 2,3La TM es usada terapéuticamente por variados pro-
fesionales de la salud incluyendo; Médicos especialistas en Medicina Física, Terapeutas 
Físicos, Osteópatas y Quiroprácticos, lo que indudablemente se traduce en una diversa 
y muy divergente nomenclatura usada para definir y diagnosticar la lesión manipulable, 
como también, en una vasta gama de técnicas de TM reportadas en la literatura. Debido 
al amplio bagaje doctrinal que supone la práctica clínica de la TM, el Centro Nacional 
Norteamericano de Medicina Alternativa y Complementaria (NCCAM) propone una cla-
sificación de  las diversas técnicas de TM, categorizándolas según el tejido efector o 
específico para el cual fue desarrollada la técnica, existen entonces: Técnicas Articulares, 
de Tejidos Blandos y Neurales.4 Para delimitar nuestro trabajo, es necesario precisar 
que estudiaremos y/o analizaremos las técnicas de TM aplicadas a las Articulaciones: La 
Movilización Articular es un movimiento pasivo de alta amplitud, sin impulso, aplicado 
dentro del rango disponible de movimiento a baja velocidad; Por el contrario, la Manipu-
lación Articular es un movimiento pasivo de alta velocidad y corta amplitud aplicado con 
un impulso rápido (Thrust) que lleva a la articulación mas allá del rango disponible de 
movimiento y muchas veces se asocia a un ruido o “Pop Articular”.4-7

La evidencia cientifica reportada por una serie de Revisiones Sistemáticas (RS) publi-
cadas en la literatura, dice que solo algunas técnicas de TM han mostrado efectividad 
clínica en el manejo terapéutico de  algunas patologías musculoesqueléticas como: Dolor 
mecánico cervical,8-9 Síndrome de Dolor Lumbar10-12 y Epicondilalgia Lateral Crónica13-16; 
Estudios recientes han reportado fuerte evidencia que los resultados positivos obtenidos 
por la TM en estas patologías, están directamente relacionados con la identificación en 
el paciente, de ciertos patrones de signos y síntomas que son predictores de buenos 
resultados terapéuticos, las denominadas “Reglas de Predicción Clínica”  que clasifican 
los pacientes en diferentes sub grupos y de acuerdo a esto van a responder positiva o 
negativamente a las diferentes intervenciones terapéuticas.17-21 A pesar de lo anterior-
mente expuesto, cabe consignar, que los mecanismos y fundamentos por los cuales 
estas técnicas ejercerían su efecto terapéutico  no está claramente  establecido y han 
sido motivo de controversia y discusión en el último tiempo.22-27 Tradicionalmente se 
han propuesto efectos biomecánicos directos como la lubricación de los tejidos o la 
corrección de la sub luxación vertebral,28 el efecto de Histéresis direccionado a reducir 
la descarga aferente neural,29 la modulación segmentaria por activación del mecanismo 
de Gate control30-32 y también se ha sugerido  la activación de un sistema Opioide Endó-
geno, 33,34 sin embargo,  en el último tiempo se han publicado una serie de estudios que 
han ido sustentando un modelo conceptual, en el cual la TM produce la activación de un 
sistema suprasegmentario, existe evidencia que algunas técnicas de TM producen una 
Hipoalgesia inmediata que resulta de la activación de un Sistema Descendente Inhibidor 
Endógeno, mediado a través de la Sustancia Gris Periacueductal Dorsal (SGPA) al que se 
acompaña una respuesta Simpático exhitatoria. 35-42 Dada la gran cantidad de técnicas de 
TM publicadas en la literatura, la alta variabilidad en su dosificación, los diversos sitios 
de aplicación y las múltiples patologías en que se ocupa, fue lo que motivo la realización 
de la presente Revisión Sistemática (RS), con el fin de dilucidar cuáles son las técnicas 
de TM con mayor efectividad analgésica y en qué tipo de pacientes con alguna patología 
y/o disfunción Musculoesquelética  se deberían aplicar.
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2. OBJETIVO
Determinar si existe evidencia científica que avale la efectividad clínica de las diferentes 
técnicas de Terapia Manual para el alivio del dolor de origen musculo-esquelético

3. METODOLOGÍA

3.1. TIPOS DE ESTUDIOS

Para la realización de la presente Revisión Sistemática (RS) se elaboro una estrategia de 
búsqueda, en donde solamente se incluyeron Estudios Clínicos Aleatorizados (ECAs) que 
cumplan con nuestros criterios de elegibilidad; además se analizaron los artículos y los 
resultados  reportados en otras RS y Meta análisis (MT) que hayan estudiado previamente 
el efecto analgésico de la TM en patologías de origen musculoesquelético.

3.2. BASES DE DATOS

Se realizo una búsqueda electrónica en las siguientes bases de datos: MEDLINE (www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  acceso el 10/03/09), CINAHL (www.ebscohost.com/cinahl  ac-
ceso 11/03/09),  CENTRAL (Cochrane) (www.cochrane.org acceso 12/03/09), EMBASE 
(www.embase.com acceso 13/03/09); se seleccionaron artículos publicados entre el 1 de 
Enero del 2003 hasta el 28 de Febrero del 2009.

3.3. TÉRMINOS DE BÚSQUEDA

Los términos de búsqueda de nuestra revisión fueron obtenidos del  MesH (Thesaurus de 
PubMed) y fueron los siguientes: Manipulations, Musculoskeletal; Manipulation Therapy y 
Manual Therapy, que se combinaron con los operadores boleanos AND con los términos 
Pain, Musculoskeletal Pain.

3.4. LÍMITES DE LA BÚSQUEDA

• Estudios Clínicos Aleatorizados (ECAs)

• Pacientes con alguna patología y/o disfunción de origen musculoesquelético

• Publicaciones en ingles o español

• Sin restricción de edad, género  o raza

• Publicados entre el 01/01/2003 y el 28/02/2009
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3.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN

A los estudios seleccionados por nuestra búsqueda preliminar se le aplico un filtro reali-
zando una lectura crítica a los artículos completos y/o abstracs, donde fueron evaluados 
según los siguientes criterios:

3.5.1. Criterios de Inclusión

• Estudios en los que en su título y/o abstracs se haga referencia al uso de  técni-
cas de TM aplicada a las articulaciones (Movilización – Manipulación) para el ali-
vio del dolor de alguna patología y/o disfunción de origen musculo-esquelético.

• Estudios que midan la efectividad clínica de la TM en base a la medición de del 
dolor  por medio de métodos uni o multidimensionales Ejemplo; EVA, Cuestio-
nario Mc Gill y Melzack

• Estudios que midan la efectividad clínica de la TM en base a escalas y cuestionarios 
de funcionalidad (Rolan Morris, Owestry) y/o   calidad de vida (SF-36 u otros)

• Estudios con puntaje PEDro mayor o igual a 5 puntos

3.5.2. Criterios de Exclusión

 FIGURA N°1: ALGORITMO DE BÚSQUEDA

Búsqueda en bases de datos:

 Medline 8.032

 Embase 954

 Cinahl  253

 Cochrane 1.059

10.298 Artículos potencialmente elegibles

72 Artículos selecionados

26 Artículos incluídos en la revisión sistemática

10.226 Artículos excluídos por 

Títulos y limites de búqueda

46 Artículos excluídos em base 

a critérios de selección
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3.6. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD METODOLÓGICA 

DE LOS ESTUDIOS SELECCIONADOS

Para evaluar la calidad metodológica de los ECAs seleccionados se evaluó su Validez Inter-
na a través de la escala de PEDro. Dicha escala tiene una buena confiabilidad de aplicación 
con respecto a otras escalas ya validadas, y es de elección al momento de realizar trabajos 
de investigación relacionados con la Kinesiología, Maher y Col 43 consideran que un estudio 
es de alta calidad metodológica si tiene un puntaje de PEDro mayor a 5 puntos.

FIGURA N°2: PUNTAJE PEDRO ARTICULOS SELECCIONADOS

ESTUDIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SC

Ferreira et al. 2007 8

Santilli et al. 2006 9

Mohseni-Bandpei et al. 2006 6

Beyerman et al. 2006 6

Hawk et al. 2005 8

Hoiriis et al. 2004 7

Wand et al. 2004 6

Grunnesjo et al. 2004 6

UK BEAM Trial Team 2004 6

Muller et al. 2005 5

Aure et al. 2003 7

Hancock et al. 2007 9

Hurley et al. 2004 7

Licciardone et al. 2003 6

Rasmussen-Bar et al. 2003 5

Cleland et al. 2007 7

Korthals de Bos et al. 2003 7

Vermeulen et al. 2006 8

Coppieters et al. 2003 7

Teys et al. 2008 6

Bergman et al. 2004 8

Paungmali et al. 2003 8

Bisset et al. 2006 8

Hoeskma et al. 2004 6

Van del Dolder 2006 8

Collins et al. 2004 5
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3.7. RECOPILACIÓN DE DATOS

Los autores (HG y FP) realizaron la cadena de búsqueda en forma independiente, seleccio-
nando los artículos que eran potencialmente elegibles, y evaluaron la calidad metodológica 
de los artículos seleccionados, en caso de desacuerdo y/o discrepancia los autores acor-
daron incorporar el artículo y someterlo al análisis de un asesor independiente (RA) para 
decidir mediante discusión y consenso su inclusión final.

3.8. CRITERIO PARA LA VALORACIÓN DE RESULTADOS

Los ECAs seleccionados por nuestra estrategia de búsqueda no tenían homogeneidad clí-
nica que permitiera agrupar sus datos en base a un estimador puntual, por lo tanto, ni 
siquiera fue posible evaluar la homogeneidad estadística para ver la factibilidad de realizar 
un Meta análisis.

Por este motivo, se utilizará un método cualitativo recomendado por el Grupo Cochrane de 
Espalda (Van Tulder 2003) con el uso de niveles de evidencia para la síntesis de los datos.44

Evidencia Solida: Proporcionado por hallazgos generalmente consistentes en múltiples 
ECAs (3 o más) de alta calidad metodológica.

Evidencia Moderada: Proporcionado por resultados generalmente consistentes en 1 ECA 
de alta calidad metodológica, también se puede interpretar como hallazgos generalmente 
consistentes en múltiples ECAs con moderada calidad metodológica.

Evidencia Limitada: Proporcionado por hallazgos consistentes en 1 o más ECAs de baja 
calidad metodológica.

Evidencia Contradictoria: hallazgos no coherentes o inconsistentes en múltiples ECAs.

Ninguna Evidencia: ningún ECA encontrado.

4. RESULTADOS

4.1. SELECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS

Según los criterios establecidos en nuestra revisión, la búsqueda arrojó 10.298 artículos 
potencialmente elegibles, sin embargo, al aplicar los Límites de Búsqueda y los criterios de 
selección, solo quedaron 26 Estudios. Los 26 ECAs que resultaron de nuestra búsqueda 
(n=4144 pacientes) investigaron pacientes con Síndrome de Dolor Lumbar (SDL) agudo, 
Sub agudo y Crónico, Dolor Cervical, Dolor Cervicobraquial Neurogénico, Dolor de Hom-
bro, Capsulitis Adhesiva, Epicondilalgia Lateral Crónica (EL), Osteoartritis de Cadera, Dolor 
en cara anterior de rodilla y Esguince lateral de tobillo, los tamaños de la muestra variaron 
entre 16 y 1334 pacientes, con un promedio de 160 pacientes por estudio, el rango prome-
dio de edad de los pacientes está entre 45 y 65 años.
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4.1.1. Intervenciones

Las intervenciones incluyeron: Manipulación espinal sola, 47,63 Movilización y/o Manipu-
lación espinal según el concepto de Maitland, 45,51,52,56,57,60,61,69 o según el concepto Kalten-
born-Evjenth,55,59 Técnicas de Quiropraxia tales como HVLAT, 46,50,53,54,66 Técnica de Flexión-
-distracción,48-49 Manipulación Osteopática, 58 Técnicas de Movilización con Movimiento 
(MWM), 62,64,65,68 Deslizamiento lateral cervical.70

La Terapia Manual se uso de forma aislada45,46,50,54-56,60-62,65,68-70 o en combinación con; Ejerci-
cios, 47,51,64 Hot Packs, 48 Compresión manual isquémica, 49 Concepto de mantenerse  activo, 
52 Cuidados Médicos generales, 53,63 Liberación Miofascial 58 y Técnicas de estiramiento. 66 
Algunos estudios comparan la TM con Ejercicios generales, 55,66 Ejercicios de control de 
motor, 45,59  intervenciones manuales  simuladas, 46,49,58 otras modalidades de fisioterapia, 
47,48,54,57,61,70 evolución natural de la disfunción Musculoesquelética, 51,67 o fármacos. 56,63

Sólo cinco estudios informó  en número sesiones, 45,46,48,67,69 estas variaban en un rango de  
6 a 20 sesiones, otros estudios informan el tiempo de intervención, estos variaban entre 2 
días a 12 semanas (con un promedio de 6 semanas), Cuatro estudios 62,65,68,70 investigaron  
efectos inmediatos posterior a la intervención.

4.1.2. Medidas de resultado

Cuando se analizaron los estudios se observo un gran número y variedad de instrumentos 
para medir los resultados, la medición más comúnmente utilizada para el dolor fue la Es-
cala Visual Análoga (EVA), la cual fue utilizada en 16 de los 26 estudios, también se usaron 
diferentes evaluaciones funcionales y de discapacidad.

El periodo de seguimiento fue otra variable muy heterogénea, el rango vario entre 2 dias y 
1 año, solo 10 estudios investigaron efectos a largo plazo.45,53-55,57,59,61,63,64,69

4.2. EFECTOS DE LA TERAPIA MANUAL

4.2.1. Síndrome de Dolor Lumbar (SDL) Quince estudios con un 
n=3222 pacientes 45-59 investigaron los efectos de la TM en el SDL.

Para SDL Agudo: Santilli et al 46 con un n=102 pacientes, mostraron que la manipulación 
con HVLAT es más efectiva que la manipulación simulada para el alivio del dolor en pacien-
tes con SDL agudo y ciática con protusion discal, los resultados en porcentaje libre de do-
lor al finalizar el tratamiento es 28% versus 6% con un valor p<005, el número de días con 
dolor fue 23.6 versus 27.4 con un valor p<005 y la diferencia en la disminución promedio 
de la EVA entre ambos grupos también fue estadísticamente significativa, no existe dife-
rencia significativa en la calidad de vida y en las variables psicosociales estudiadas en un 
seguimiento a 4 meses; Hoiriis et al 50 con un n=192 pacientes, mostraron que las HVLAT 
fueron más beneficiosas que el placebo en la reduccion del dolor y más beneficiosas que 
el placebo o relajantes musculares en la reduccion de la impresión de severidad subjetiva 
(la diferencia entre los grupos en la disminución de la escala de la impresión global de la 
severidad fue estadísticamente significativa con un valor p<0.037), no hubieron diferencias 
significativas para discapacidad, depresión y flexibilidad entre los grupos con un segui-
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miento a 2 semanas; Wand et al 51 con un n=94 pacientes, muestra que a corto plazo un 
programa de tratamiento con manipulación espinal, ejercicios de rehabilitación, consejos 
para permanecer activo y educación es más efectivo que solo consejos para mantenerse 
activo, mostrando una mejoría significativa en la función, calidad de vida y estado de salud 
general (p<005), sin embargo, la discapacidad y el dolor no muestran diferencia signifi-
cativa entre ambos grupos al finalizar el tratamiento (p>005); UK BEAM Trial Team 53 con 
un n=1334 pacientes,  en relación con la “Mejor Atención” en la práctica clínica general, 
muestra que la manipulación espinal mas  ejercicios alcanzaron un beneficio moderado al 
tercer mes y un pequeño beneficio a los 12 meses; la manipulación espinal sola logró un 
beneficio pequeño a moderado a los tres meses y un beneficio  pequeño a los 12 meses; 
Hancock et al 56 en un n=237 pacientes con SDL agudo que reciben TM de rutina, los 
resultados del estudio muestran que el uso de diclofenaco y/o manipulación espinal no 
produce una recuperación más rápida comparado con el placebo a un año de seguimiento 
( Número de días de recuperación con  manipulación espinal presenta un Hazard Ratio de 
1.01 IC 95% 0.77-1.31  p = 0.955); Grunnesjo et al 52 con un n=160 pacientes con SDL 
agudo y subagudo el tratamiento con TM parece reducir el dolor y la discapacidad mejor 
que el concepto tradicional de permanecer activo en un seguimiento a 10 semanas (EVA 
p <0.05 a las 5 semanas de seguimiento , índice de discapacidad p<0.05); Hurley et al 57 

con un n=240 pacientes con SDL subagudo mostró que la TM, la Terapia Interferencial y la 
combinación de ambas reduce la incapacidad funcional y el dolor como también mejora la 
calidad de vida, no existen diferencias significativas entre ambos grupos para la recurrencia 
del SDL, el ausentismo laboral, el consumo de medicamentos, participación en ejercicios, 
o la asistencia sanitaria a los 12 meses (p>005).

Para el SDL Crónico: Ferreira et al 45 con un n=240 pacientes mostro que la manipulación 
espinal y ejercicios de control del motor producen una mejoría a corto plazo en la función 
y la percepción del efecto terapéutico, comparado con el ejercicio general, pero esta dife-
rencia no se mantiene a mediano o largo plazo; Mohseni et al 47 con un n=120 pacientes, el 
grupo con manipulación mas ejercicios mostro una mejoría estadísticamente significativa 
(p = 0,001), en la intensidad del dolor, discapacidad funcional y la movilidad de la colu-
mna en comparación con el grupo con ultrasonido mas ejercicios durante un periodo de 
6 meses de seguimiento. No hubo diferencia significativa entre los dos grupos en cuanto 
a la actividad electromiografíca (electromiografía de superficie) p = 0,068; Muller et al 54 

en 62 pacientes con SDL crónico, concluyeron que la manipulación espinal, si no está 
contraindicada, puede ser la única modalidad de tratamiento que proporciona beneficios 
significativos a largo plazo (1 año); Licciardone et al 58 con un n=82 pacientes mostraron 
que tanto el tratamiento manipulativo osteopático como la manipulación simulada parecen 
ofrecer algunas ventajas cuando se adicionan a la atención habitual para el tratamiento del 
SDL crónico inespecífico, comparado con un grupo control sin intervención en un segui-
miento de 6 meses, aunque ambos grupos reportaron mejoría en el dolor y una mayor sa-
tisfacción con el tratamiento realizado durante todo el estudio, en el funcionamiento físico 
y la salud mental no hay diferencia significativa entre ambos grupos; Hawk et al 49 en 111 
pacientes con SDL subagudo y crónico mostraron que el grupo tratado con la técnica de 
flexión-distracción más compresión manual isquémica presentaron resultados similares 
en el dolor y el Índice de Discapacidad (Cuestionario de Roland-Morris) comparado con el 
grupo de manipulación simulada, los resultados muestran que no hubo diferencias signifi-
cativas entre ambos grupos; Aure et al 55 en 49 pacientes mostro que el grupo tratado TM 
mejora significativamente en todas las variables estudiadas, en comparación con el grupo 
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tratado con ejercicios (EVA, Oswestry). Después de un período de tratamiento de 2 meses, 
el promedio de días para retornar al trabajo el grupo con TM muestra una mejoría de un 
67% versus un 27% en el grupo de ejercicios (p<0,01), esta diferencia relativa se mantuvo 
durante todo el período de 1 año de seguimiento; Rasmussen et al 59 en 47 pacientes con 
SDL subagudo y crónico, la EVA, el cuestionario de Owestry y el índice de discapacidad 
fueron evaluados en un seguimiento a tres meses, los resultados muestran que a largo 
plazo los ejercicios de estabilización lumbar son más efectivos que la TM en términos de 
mejoría individual y reduce la necesidad de recurrencia de tratamiento con una diferencia 
significativa entre ambos grupos (p=<0.05).

4.2.2. Dolor Cervical dos estudios con un n=243 pacientes 
60,61 investigaron los efectos de la TM en dolor cervical.

Cleland et al 60 en 60 pacientes con dolor cervical con o sin irradiación unilateral a la ex-
tremidad superior, muestran que la manipulación torácica con impulso produce una re-
ducción significativa a corto plazo del dolor y la discapacidad (Escala numérica del dolor 
e índice de discapacidad de cuello) comparado con una movilización torácica sin impulso; 
Korthals et al 61 en 183 pacientes mostro que la TM es más efectiva y mas económica en el 
tratamiento del dolor cervical comparado con los cuidados médicos generales y la fisiote-
rapia tradicional; la percepción de recuperación, la escala numérica del dolor y el Euro Qol 
muestran mejoría a las 26 semanas, el costo total del grupo con TM fue 447 euros, casi un 
tercio del costo de los grupos con Fisioterapia Tradicional (1297 euros) y cuidados médi-
cos generales (1379 euros), estas diferencia son estadísticamente significativas (p<001).

4.2.3. Dolor Cervicobraquial Neurogénico

Coppieters et al 70 en 20 pacientes con Dolor Cervicobraquial Neurogénico Subagudo 
muestran que la movilización con una técnica de deslizamiento lateral cervical, tiene 
efectos positivos inmediatos comparado con la aplicación de ultrasonido; incrementando 
la extensión de codo en el test de Neurodinamia, disminuye el área, la distribución de los 
síntomas y disminuye la intensidad del dolor evaluado con la escala numérica del dolor 
de 7.3 a 5.8 (p<0003).

4.2.4. Patologías de Hombro

4.2.4.1 Capsulitis Adhesiva

Vermeulen et al 69 en 100 pacientes con Capsulitis Adhesiva, se comparo la efectividad de 
las Técnicas de Movilización de Alto Grado (HGMT) versus Técnicas de Movilizacion de 
Bajo Grado (LGMT), mostrando cambios estadísticamente significativos para; Rotación 
externa pasiva y activa, Abducción pasiva y cuestionario de discapacidad de hombro, con-
cluyendo que las HGMT son más efectivas en la mejora de la movilidad articular y reducen 
la discapacidad, en comparación con las técnicas LGMT a un año de seguimiento, pero no 
existen diferencia entre los grupos con respecto a la intensidad del dolor.
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4.2.4.2 Dolor Inespecífi co de Hombro

Teys et al 62 en 24 pacientes con incapacidad para elevar el brazo más de 100° en el plano 
escapular, producto de la presencia de dolor en la cara anterior de hombro, mostraron que 
las Técnicas de Mulligan’s (Movilizacion con Movimiento) tienen un efecto positivo inme-
diato, posterior al tratamiento, en el rango de movimiento (ROM) y el umbral doloroso por 
presión (PPT), comparado con una intervención simulada y un control; Bergman et al 63 en 
150 pacientes con dolor de cintura escapular, estudiaron la efectividad de la TM adicionada 
a los cuidados médicos tradicionales para el alivio del dolor y la disfunción de hombro, 
mostrando que la TM mejora en forma significativa la percepción de recuperación del pa-
ciente, la discapacidad de hombro, el estado de salud general, disminución de la intensidad 
del dolor (escala numérica del dolor) con un seguimiento a un año.

4.2.5. Epicondilalgia Lateral

Bisset et al 64 en 198 pacientes con diagnóstico clínico de “codo de tenista” o Epicondilitis 
lateral del húmero con un mínimo de 6 semanas de tratamiento, investigaron la eficacia 
de la fisioterapia (Técnicas de Mulligan´s mas un programa de ejercicios) comparado con 
“esperar y ver” (evolución natural de la patología) y la inyección de corticoides con un se-
guimiento a 52 semanas, los resultados muestran que el grupo de manipulación mas ejer-
cicios tiene mejores beneficios que el grupo “esperar y ver” en las primeras 6 semanas, y 
que el grupo con corticoides posterior a las 6 semanas, los beneficios significativos a corto 
plazo que presenta el grupo con inyección de corticoides paradójicamente se ven reverti-
dos después de las 6 semanas y además con una alta tasa de recurrencia, los autores reco-
miendan que esta opción terapéutica debe ser usada con precaución para el manejo clínico 
de esta patología; Paungmali et al 65 en 24 pacientes con Epicondilalgia unilateral crónica, 
el tratamiento con técnicas de Movilización con Movimiento (MWM) demostró un efecto 
hipoalgésico inicial e inmediato asociado con una respuesta simpaticoexcitatoria  (cambios 
en tasa cardíaca, presión sanguínea función sudomotora y vasomotora), disminuyendo el 
dolor, mejorando la fuerza de prensión de puño y el umbral doloroso por presión.

4.2.6. Osteoartritis de Cadera

Hoeskma et al 66 en 109 pacientes estudiaron la efectividad de un programa de TM (técnicas 
de estiramiento muscular, tracción de cadera y HVLAT) comparado con un programa de 
ejercicios, la TM muestra mejoría significativa en las mediciones de dolor, rigidez, función 
y rango de movimiento de cadera con un seguimiento de 29 semanas.

4.2.7. Dolor Anterior de Rodilla

Van den Dolder et al 67 en 38 pacientes estudiaron la efectividad de 2 secciones de TM 
versus un grupo control (pacientes que permanecían en lista de espera para tratamiento), 
mostraron que el grupo con TM disminuye el dolor en reposo (p=008) y el dolor al subir 
escaleras (p=010), incrementa el ROM activo de flexión de rodilla (p=0004) y el número de 
pasos en 60 segundos (p=0001) comparado con el grupo control.
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4.2.8. Esguince de Tobillo

Collins et al 68 en 16 pacientes con Esguince lateral de tobillo subagudo grado II, investiga-
ron el efecto de las técnicas de Mulligan’s (MWM) en el ROM de movimiento de la articula-
ción talocrural, mostraron una mejoría significativa en la dorsiflexion talocrural que ocurre 
en forma inmediata posterior a la realización de la técnica MWM (p=0002), pero no ocurren 
cambios significativos en el umbral de presión térmica y mecánica.

5. DISCUSIÓN
En los últimos años ha existido un incremento exponencial en la cantidad de trabajos re-
lacionados con la TM, lo que ha influído directamente en una mejoría significativa de la 
calidad de los estudios publicados, sin bien es cierto, en nuestra revisión solo se incluyeron 
ECAs con buena calidad metodológica (Puntaje de PEDro > a 5 puntos), de manera de po-
der minimizar el sesgo sistemático, especialmente el de selección, la mayoría de los estu-
dios presenta falencias en el ítem relacionado con el cegamiento de los pacientes y de los 
terapeutas, situación que es muy compleja de controlar cuando se estudian  intervenciones  
como la Terapia Manual, donde resulta bastante improbable que quien es el encargado de 
administrar la terapia este cegado en relación a la técnica a ejecutar.

Al revisar la literatura todavía se observan muchas diferencias en cuanto a la diversidad de 
técnicas de TM estudiadas, el lugar de aplicación, la dosificación, las medidas de resultado 
ocupadas y el seguimiento de los pacientes, esto hace extremadamente complejo la agru-
pación y el análisis de estas variables en comparaciones para poder calcular un estimador 
puntual y expresar los resultados de esta revisión en términos cuantitativos (Meta-análi-
sis), esto debiera ser tenido en cuenta para el desarrollo de los futuros estudios sobre TM, 
de manera de poder estudiar y comparar estas técnicas en pacientes similares y usando 
las mismas mediciones de resultados, con la finalidad de poder establecer un verdadero 
patrón de comparación, bastante más objetivo y que no esté supeditado a las diferencias 
metodológicas, que son las que muchas veces no permiten establecer una conclusión acer-
ca de la real efectividad clínica de las técnicas estudiadas.

Los resultados reportados en otras RS nos muestran resultados contradictorios acerca de 
la efectividad de la TM, algunas revisiones no han logrado establecer beneficios clínicos 
que demuestren eficacia de la TM en el alivio del dolor musculoesquelético; En Síndrome 
de Dolor Lumbar (SDL) dos meta-análisis71,72 concluyeron que no hay evidencia que la 
manipulación espinal sea superior a otros tratamientos usados en forma estándar para pa-
cientes con SDL agudo o crónico. Otros autores añaden que la inconsistencia de las inter-
venciones y defectos metodológicos en los estudios no permiten establecer conclusiones 
claras,73 e incluso se reportan  efectos adversos.74 

 Acerca de las técnicas de distracción, 
autores como75,76 en sus ECAs concluyen que estas técnicas no son efectivas para el trata-
miento de la Lumbalgia, como contraparte, algunas RS concluyen que la TM si es eficaz en 
el tratamiento del SDL agudo, subagudo y crónico.77,78 Otros autores son más prudentes en 
la recomendación del uso de la manipulación espinal y / o la movilización como una opción 
viable para el tratamiento del SDL y dolor cervical10,11,79 sugiriendo que los beneficios de 
la TM son a corto plazo 80 y además cuando se usan en conjunto con otras modalidades 
terapéuticas,  lo que es bastante concordante con los resultados de nuestra revisión.



56

Ano 2, n° 2, abr. / set. 2013 

Al revisar los resultados reportados por otras RS en relación a los trastornos dolorosos 
cervicales se encontró que: existen dos que apoyan el uso de  TM en pacientes con dolor 
crónico cervical sin síndrome del latigazo o irradiación del dolor, y en pacientes con sín-
drome del latigazo cervical,9, 81 una publicación anterior realizada por uno de los autores de 
esta revisión,  concluye que el deslizamiento lateral cervical es efectivo en el Dolor Cervi-
cobraquial Neurogénico subagudo,82 como también existen otras revisiones que reportan 
que no existe información suficiente que permita concluir en forma válida el uso o no uso 
de la TM en el dolor cervical,83-85 y otras incluso concluyen que no hay  pruebas que la TM 
sea superior a otras intervenciones.86 - 88

Es conveniente mencionar que los resultados de una RS, están directamente relaciona-
dos con la metodología utilizada, en donde variables como: magnitud de la estrategia de 
búsqueda empleada, la rigurosidad de los criterios de selección y la forma de analizar los 
estudios seleccionados, son algunas de las probables causas que explican la disparidad en 
los resultados y conclusiones reportados por las diferentes Revisiones Sistemáticas.

6. CONCLUSIÓN
El análisis cualitativo de la efectividad de la TM muestra lo siguiente: Para SDL Agudo hay 
moderada evidencia que la Manipulación Espinal cuando se aplica en forma aislada es más 
efectiva, en la reducción del dolor, que el placebo y la manipulación simulada a corto y me-
diano plazo; cuando la Manipulación Espinal se combina con un Programa de Ejercicios y 
Educación, se produce una mejora la función y la calidad de vida a corto y mediano plazo.

Para SDL Crónico hay moderada evidencia que la Manipulación Espinal cuando se aplica 
en forma aislada y en conjunto con ejercicios reduce el dolor, mejora la funcionalidad, la 
movilidad espinal y el retorno laboral, comparado con el uso de ultrasonido y ejercicios 
generales, a corto y mediano plazo, sin embargo, cuando la Manipulación Espinal se com-
para con Ejercicios de Estabilización, estos últimos han demostrado mayor eficacia clínica 
a mediano y largo plazo. También existe moderada evidencia que la manipulación osteo-
pática y el uso de la técnica de Flexión-distracción no producen mayores beneficios que la 
manipulación simulada.

Con respecto al Dolor Cervical, existe moderada evidencia que la Manipulación espinal 
cervical y Torácica con impulso, cuando se aplican en forma aislada, reducen el dolor, la 
discapacidad y los costos de atención sanitaria comparado con un programa de tratamien-
to estándar y una técnica de manipulación sin impulso, a corto y mediano plazo, para el 
dolor Cervicobraquial Neurogénico subagudo la técnica de deslizamiento lateral cervical 
cuando se aplica en forma aislada, tiene un efecto inmediato en la reducción del dolor, en 
el área de distribución de los síntomas e incrementa el rango de extensión de codo en test 
de Neurodinamia, comparado con ejercicios y ultrasonido.

Para el dolor inespecífico de hombro, existe moderada evidencia que la técnica de MWM 
cuando se aplica en forma aislada, tiene un efecto inmediato en el umbral mecánico de 
presión y el rango de movimiento de hombro; la Manipulación Espinal cervical y Torácica 
adicionada a un tratamiento médico general, disminuye el dolor y mejora la funcionalidad 
del hombro a largo plazo.
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Para la Epicondilalgia lateral crónica hay moderada evidencia que la técnica de MWM apli-
cada en forma aislada produce un efecto hipoalgésico inmediato a corto plazo, y cuando 
se usa en conjunto con un programa de Ejercicios terapéuticos reduce el dolor, mejora la 
discapacidad, incrementa la fuerza de prensión de puño y el umbral mecánico de dolor 
comparado con la inyección de corticoides y la evolución natural de la patología sin realizar 
ninguna intervención, a mediano y corto plazo.

En el caso de la Osteoartritis de cadera y dolor en cara anterior de rodilla un programa de 
tratamiento que incluya TM muestra beneficios significativos en la reduccion del dolor, me-
jora del rango de movimiento y la funcionalidad a mediano y corto plazo respectivamente.

Pese a lo extenso de la estrategia de búsqueda siempre es posible que no se haya iden-
tificado algún estudio, los límites temporales y la obtención del material no publicado o 
“literatura gris” es una de las principales limitantes de nuestra revisión, Cabe consignar que 
las conclusiones de nuestro estudio se realizaron sobre la base de los artículos localizados 
por nuestra estrategia de búsqueda y seleccionados por nuestros criterios de elegibilidad; 
aun así, siempre se debe tomar en cuenta la probabilidad de que haya estudios que por 
problemas de indexación o límites de búsqueda hayan quedado fuera de esta revisión, por 
último se agradece a los autores que en forma desinteresada  proporcionaron información 
adicional para realizar esta presente RS.
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RESUMO: INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) caracteriza-se pela persistência da ele-
vação dos valores pressóricos iguais ou superiores a 140 mmHg de pressão sistólica e/ou 90 mmHg de 
diastólica. A prática regular de exercício aeróbico promove reações fisiológicas no organismo. Uma sessão 
de hidroterapia é suficiente para reduzir a pressão arterial (PA). Esse estudo teve o intuito de aprofundar os 
conhecimentos do mecanismo fisiopatológico da HAS e benefícios da hidroterapia para o controle e trata-
mento de hipertensos. MÉTODOS: Pesquisa do tipo revisão bibliográfica. Realizada através de pesquisas 
nas bases de dados: BIREME, SCIELO, LILACS, COCHRANE BVS, PubMed, CINAHL e Scopus, e livros que 
possuem assuntos abordados, priorizando materiais publicados no período de 2000 a 2012. Utilizando os 
descritores: hipertensão, hidroterapia, fisioterapia e exercício físico. RESULTADOS: Fatores intrínsecos e 
extrínsecos predispõem a HAS, tendo como sintomas: epistaxe, cansaço, formigamento, cefaléia, dor no 
corpo. O aparecimento da HAS está relacionado a modificações do sistema renina-angiotensina-aldostero-
na e do sistema nervoso simpático, além da disfunção endotelial e mecanismos humorais. Os princípios e 
propriedades da água promovem efeitos fisiológicos destacando-se os cardiovasculares para redução da 
PA. O planejamento das condutas deve possuir: aquecimento, alongamento, força e resistência muscular, 
e relaxamento. DISCUSSÃO: Os exercícios aeróbicos na água levam ao controle dos níveis pressóricos, 
promovendo maior efeito hipotensor do que em solo. CONCLUSÃO: A hidroterapia é um tratamento eficaz 
por receber influência de propriedades e princípios físicos da água, promovendo alterações sistêmicas.

PALAVRAS-CHAVE: Hipertensão Arterial Sistêmica. Hidroterapia. Exercício Físico.

EFFECTS OF HYDROTHERAPY IN SYSTEMIC ARTERIAL 

HYPERTENSION (SAH): A REVIEW OF LITERATURE

ABSTRACT: INTRODUCTION: Systemic Arterial Hypertension (SAH) is characterized by persistent elevation 
of blood pressure values equal to or greater than 140 mmHg systolic pressure and/or 90 mmHg diastolic. 
The regular practice of aerobic exercise promotes physiological reactions in the body. A hydrotherapy 
session is sufficient to reduce blood pressure (BP). This study aimed to deepen the knowledge of the pa-
thophysiological mechanisms of hypertension and benefits of hydrotherapy for the treatment and control 
of hypertension. METHODS: The research was a literature review, held by searching the databases BIREME, 
SCIELO, LILACS, COCHRANE BVS, PubMed, CINAHL and Scopus, and books that have issues, prioritizing 
materials published between 2000 to 2012. Using the keywords: hypertension, hydrotherapy, physiotherapy 
and exercise. RESULTS: intrinsic and extrinsic factors predispose to hypertension, whose symptoms are: 
epistaxis, fatigue, tingling, headache, body ache. The development of hypertension is related to changes in 
the renin-angiotensin-aldosterone and sympathetic nervous system, as well as endothelial dysfunction and 
humoral mechanisms. The principles and properties of water promotes physiological effects highlighting 
the cardiovascular reduction in BP. The planning of the pipeline should have: heat, stretching, strength and 
muscular endurance, and relaxation. DISCUSSION: Aerobic exercise in water lead to control blood pressure 
levels, promoting greater hypotensive effect than in soil. CONCLUSION: Hydrotherapy is an effective treat-
ment to receive the influence of physical principles and properties of water, promoting systemic changes.

KEYWORDS:  Systemic Arterial Hypertension. Hydrotherapy. Physical Exercise.
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1. INTRODUÇÃO
Com o progresso da humanidade vêm ocorrendo modificações epidemiológicas, demográ-
ficas e nutricionais resultando em um aumento de casos de doenças crônicas não trans-
missíveis, sendo essas consideradas atuais problemas de saúde pública1. De acordo com 
a Organização Mundial de Saúde (OMS), as doenças cardiovasculares são as principais 
causadoras de morte, estando a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) entre uma das pato-
logias responsáveis2.

A HAS é uma entidade clínica multifatorial caracterizada pela persistência da elevação dos 
valores pressóricos iguais ou superiores a 140 mmHg de pressão sistólica e/ou 90 mmHg 
de diastólica, estabelecidos pela OMS, por no mínimo duas aferições seguidas em dias 
diferentes, em repouso e ambiente tranquilo3,4. Estando integrados a fenômenos tróficos 
como hipertrofia vascular e cardíaca, e alterações hormonais e metabólicas. Após a con-
firmação diagnóstica, esta síndrome pode ser classificada em dois tipos: a primária que 
possui fator etiológico desconhecido e a secundária tendo o componente orgânico visivel-
mente desencadeador dos aumentos tensóricos1,5,6.

Embora seja assintomática, a HAS desencadeia complicações cardíacas, encefálicas, co-
ronarianas, renais e vasculares periféricas a partir daí percebe-se a necessidade de imple-
mentação de estratégias de prevenção. Para tanto devem ser adotadas mudanças no estilo 
de vida, incluindo a prática regular de exercício físico aeróbico que promoverá benefícios 
à população hipertensa, por meio de inúmeras reações fisiológicas nos sistemas corpo-
rais e, em especial, no sistema cardiovascular, reduzindo a morbimortalidade por doenças 
cardiovasculares2,5,7. Os exercícios realizados em piscina aquecida em temperatura de 30ºC 
a 32ºC geram respostas fisiológicas causadas apenas pela imersão na água, promovendo 
uma diminuição da resistência periférica pela dilatação das arteríolas, levando a queda da 
PA. Devido à redução dos efeitos da gravidade na piscina, os líquidos dos membros infe-
riores serão direcionados ao tórax, aumentando o retorno venoso, o que estimula os baror-
receptores a reduzir a PA, mostrando que uma única sessão de hidroterapia é o suficiente 
para reduzir a pressão arterial (PA) de normotensos e hipertensos 2, 6, 8.

O presente estudo foi fundamentado com o intuito de aprofundar os conhecimentos acerca 
do mecanismo fisiopatológico da doença hipertensiva, bem como os benefícios da hidrote-
rapia no controle e tratamento da HAS. Visto a alta incidência de hipertensos na população, 
necessita-se de pesquisas sobre as formas de tratamento visando aos aspectos que pro-
moverão uma melhor qualidade de vida. Sendo a hidroterapia uma alternativa de tratamen-
to eficaz, porém escassa quanto a pesquisas. Este aprofundamento também favorecerá 
para um enriquecimento acadêmico contribuindo para uma melhor formação profissional.

2. MÉTODOS
Caracteriza-se em uma pesquisa do tipo revisão bibliográfica, que consiste em uma análise 
criteriosa de determinado conteúdo, verifica estudos divulgados anteriormente, traça um 
quadro teórico e faz a estruturação conceitual que dará sustentação ao desenvolvimento 



67

Ano 2, n° 2, abr. / set. 2013 

da pesquisa9. Foi realizada uma coleta de informações sobre HAS, quanto à fisiopatologia, 
os princípios da hidroterapia, os efeitos e programa de tratamento para esse tipo de grupo.

Para a concretização desse estudo, foram selecionados e utilizados 29 artigos nos meses 
de março e abril de 2012 obedecendo aos seguintes critérios: publicados no período de 
2000 a 2012 em base dados (BIREME, SCIELO, LILACS, COCHRANE BVS, PubMed, CI-
NAHL e Scopus) e livros da área da saúde, que abordassem assuntos relacionados a HAS, 
hidroterapia ou exercício físico.

3. RESULTADOS

3.1. MECANISMO DA PRESSÃO ARTERIAL

A pressão arterial é a força exercida pelo sangue no interior das artérias, também sendo de-
finida pela quantidade de sangue que é ejetado do coração e a resistência encontrada para 
circular no corpo. Esta é uma variável fisiológica constante que pode oscilar dependendo 
do sistema cardiovascular de cada indivíduo, sobretudo com relação ao débito cardíaco, 
definido pelo volume ejetado do ventrículo esquerdo em cada sístole que é diretamente 
proporcional à frequência cardíaca, e à resistência vascular periférica, que é determinada 
pela resistência oferecida pelo vaso ao fluxo sanguíneo normal1,10.

O indivíduo pode sofrer alterações aumentando ou reduzindo os valores de acordo com 
cada ocasião, como também pode ser influenciado por fatores intrínsecos como: dor, sono, 
postura corporal, respiração, digestão, vigília, além de fatores extrínsecos como: estresse, 
atividades físicas, tabagismo, ruídos10,11. Devido à evolução dos processos tecnológicos, 
melhora nas condições socioeconômicas e avanços na medicina, houve um aumento da 
expectativa de vida contribuindo para o aumento da população da América Latina, durante 
o período de 1980 e 2000. Essas evoluções também geraram alterações epidemiológicas 
com mudanças na incidência das causas de mortalidade de doenças infecto-contagiosas 
para crônico degenerativas, como a HAS12.

A mesma provoca 7,6 milhões de mortes no mundo, segundo dados do Boletim Global de 
Doenças Relacionadas à Hipertensão atingindo indivíduos entre 45 e 69 anos de idade. Cer-
ca de 50 milhões de americanos apresentam HAS. Já no Brasil acomete mais de 30 milhões 
de pessoas (36% dos homens adultos e 30% das mulheres) e é o mais importante fator de 
risco para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares (DCV), com destaque para o 
AVC e o infarto do miocárdio. Porém, muitas pessoas com hipertensão desconhecem que 
têm patologia e por isso não realizam tratamento adequado e 90% a 95% dos casos de PA 
alta possuem causas não identificadas, mas uma vez detectadas podem ser controladas 12,13.

Alguns cuidados são necessários para aferir a PA. Inicialmente, a técnica precisa ser expli-
cada ao paciente orientando quanto a permanecer em repouso durante no mínimo 5 minu-
tos em ambiente calmo; evitar bexiga cheia; não praticar exercícios físicos 60 a 90 minutos 
antes; não ingerir bebidas alcoólicas, café ou alimentos e não fumar 30 minutos antes; 
manter pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso encostado na cadeira e relaxado; 
remover roupas do braço no qual será colocado o manguito; não estar com nenhuma dor, 
caso esteja deve ser anotado como observação; posicionar o braço na altura do coração 
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(nível do ponto médio do esterno ou 4° espaço intercostal), apoiado, com a palma da mão 
voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido; solicitar para que não fale durante a 
aferição; a temperatura ambiente deve ser agradável, uma vez que o frio aumenta a PA e 
provoca tremores musculares que prejudicam a audibilidade dos sons arteriais, enquanto 
o calor excessivo reduz a PA 11,14.

Deve-se considerar uma sequência de procedimentos para a aferição da PA. De início deve 
ser feita a medida da circunferência do braço do paciente para selecionar o manguito de 
tamanho adequado para o mesmo. Devendo colocar o manguito sem deixar folgas acima 
da fossa cubital, cerca de 2 a 3 cm centralizando o meio da parte compressiva do manguito 
sobre a artéria braquial. Palpar o pulso radial e insuflar o manguito até o seu desapareci-
mento, em seguida desinsuflar rapidamente e aguardar 1 minuto antes da medida. Além 
de identificar a artéria braquial na fossa cubital e colocar a campânula do estetoscópio 
sem compressão excessiva. Para começar deve ser realizada a insuflação rapidamente 
até ultrapassar 20 a 30 mmHg procedendo com a diminuição lentamente (velocidade de 
2 a 4 mmHg por segundo). A pressão arterial sistólica (PAS) é determinada na ausculta 
do primeiro som (fase I de Korotkoff), que é um som fraco seguido de batidas regulares, 
e após, aumentar ligeiramente a velocidade de redução, no entanto na pressão arterial 
diastólica (PAD) há o desaparecimento do som (fase V de Korotkoff). Na ausculta deve per-
ceber cerca de 20 a 30 mmHg abaixo do último som para confirmar seu desaparecimento 
e depois proceder à diminuição rápida e completa. Se os batimentos persistirem até o nível 
zero, determinar a PAD no abafamento dos sons (fase IV de Korotkoff) e anotar valores da 
sistólica/diastólica/zero. Ao finalizar, devem ser informados os valores de PA ao paciente, e 
anotá-los identificando o membro, onde a PA foi aferida. Para uma nova medição deve-se 
esperar 1 a 2 minutos antes de novas medidas4,11,14.

Em indivíduos adultos com idade superior a 18 anos de idade, a HAS é classificada em: 
normal quando a PAS é menor que 120 mmHg e PAD maior 80 mmHg, na pré-hipertensão 
120-139 mmHg e 80-89 mmHg, estágio 1 de hipertensão 140-159 mmHg e 90–99 mmHg 
e estágio 2 maior e igual a 160 mmHg e maior que 100 mmHg, respectivamente14.

3.2. FISIOPATOLOGIA DA HAS

Dentre os fatores que predispõem para o surgimento da HAS incluem-se: idade, que está 
relacionada ao envelhecimento, na qual a musculatura e o tecido de revestimento dos va-
sos sofrem alterações, porém estas não descartam a possibilidade desta patologia em 
crianças e adolescentes; sexo, aspecto que atinge em sua maioria os homens; etnia, a inci-
dência é maior em negros, principalmente na faixa etária entre 35 a 44 anos. Entre outros 
como: fatores socioeconômicos, dislipidemias, diabetes mellitus, obesidade, e da apnéia 
obstrutiva do sono, consumo de abusivo de sódio, gorduras e álcool, tabagismo, estresse, 
uso de contraceptivos e sedentarismo14.

A doença hipertensiva atua de maneira silenciosa, na qual os seus sintomas tornam-se 
perceptíveis quando a patologia está a tempo considerável instalada e um pouco antes das 
complicações surgirem. Os sintomas indicativos da HAS são epistaxe, cansaço excessivo, 
formigamento, cefaléia, dor no corpo, após a confirmação diagnóstica da HAS alguns pa-
cientes relatam além destes sintomas tontura, dor na nuca e nas veias, coração acelerado, 
juntamente com pontada no peito14,15.
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O aumento da PA é determinado pela redução da dimensão das arteríolas, sendo esta in-
fluenciada por fatores estruturais e hormonais. Possivelmente desenvolvida pelo desequilí-
brio na produção de fatores pressores e depressores, por exemplo, o óxido nítrico promo-
ve a vasodilatação derivada do endotélio. Gerando inúmeras modificações na estrutura do 
sistema cardiovascular que levam ao estímulo hipertensivo causando dano no mesmo14,15.

O processo de aparecimento da HAS depende da relação entre fatores genéticos e am-
bientais, no entanto não sabem como estas interações acontecem. Sobretudo, sabe-se 
que está associada a modificações funcionais do sistema renina-angiotensina-aldoste-
rona (SRAA), do sistema nervoso autônomo simpático, além da disfunção endotelial e 
outros mecanismos humorais14, 16.

A resistência vascular periférica (RVP) é o principal causador da elevação da PA. A resis-
tência ao fluxo sanguíneo nas artérias é imprescindível, devido à remodelagem e ao pro-
cesso de hipertrofia das artérias, gerando um aumento da RVP. Ocorrendo também uma 
maior reatividade dos vasos14, 15.

O sistema nervoso autônomo simpático tem papel importante nos ajustes de curta duração 
da PA em momentos de estresse emocional e físico. Além de favorecer a regulação pres-
sórica a longo prazo, por meio da ativação de receptores beta promovendo a liberação de 
renina, e de receptores alfa1-adrenérgicos regulando a Na-K-ATPase no ducto coletor. A 
noradrenalina e acetilcolina quando liberadas no coração alteram a força de contração das 
fibras miocárdicas e a frequência cardíaca levando a modificação do débito cardíaco15,17.

O sistema renal também desempenha função considerável, uma vez que o rim produz 
um ciclo vicioso de disfunção renal progressiva e elevação da PA, sendo na maioria das 
vezes devido a um defeito na eliminação do excesso de sódio, presente na alimentação 
inadequada adotada atualmente pela população. Isso leva ao aumento do volume plas-
mático e do débito cardíaco gerando falha na autorregulação, aumentando a resistência 
vascular sistêmica, sendo o rim um órgão causador e afetado pelas consequências da 
doença hipertensiva18.

3.3. PROPRIEDADES E PRINCÍPIOS FÍSICOS 

DA ÁGUA QUE INFLUENCIAM NA HAS

Uma das vantagens da hidroterapia é que os efeitos proporcionados pelo exercício podem 
ser combinados aos da água, pois somente a imersão do corpo no meio líquido já favorece 
a mudanças no organismo do paciente antes de iniciar qualquer técnica19.

Os efeitos fisiológicos da imersão estão associados aos seus princípios físicos, como a 
densidade definida pela quantidade de matéria (massa por unidade de volume)17. O prin-
cípio de Arquimedes diz que um corpo imerso na água sofre ação da força de empuxo em 
direção à superfície. A densidade da água é igual a 1,0, se a densidade do corpo for menor 
o mesmo flutuará e caso contrário afundará. A temperatura possui os efeitos fisiológicos 
do calor, podendo minimizar a dor. Em água aquecida a 30°C a 32°C as arteríolas se dilatam 
reduzindo a resistência periférica e ocasiona a diminuição da PA6. Além de fazer com que 
o calor úmido penetre na pele até atingir camadas musculares superficiais, ocasionando 
aumento nos leucócitos e melhora nas condições tróficas da pele19.
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A circulação tem papel importante, pois o sangue é um líquido conectivo, gerando calor 
para superfície do corpo e pulmões. Exercícios vigorosos em água aquecida a 35°C aumen-
tam a temperatura central para 39°C e levam a fadiga prematura20. A imersão prolongada 
com ação intensa em água aquecida faz com que o calor úmido penetre na pele até atin-
gir camadas musculares superficiais, ocasionando aumento nos leucócitos e melhora nas 
condições tróficas da pele21.

O princípio metacêntrico rege o equilíbrio. A gravidade e a flutuabilidade atuam no corpo 
quando esse se encontra imerso na água. Para que o movimento ocorra essas forças de-
vem possuir intensidades diferentes. A flutuação atua sobre o corpo dentro do meio líquido 
no sentido contrário à ação da gravidade causada pelo volume de água deslocado. Facili-
tando o tratamento de pacientes que têm dificuldade de sustentar o peso do seu corpo fora 
do meio hídrico, melhorando a realização do movimento, reduzindo a carga, diminuindo a 
dor. Tendo também papel fundamental para o retorno venoso21.

O princípio de Pascal relata que a pressão hidrostática é a força exercida sobre toda a su-
perfície corporal em meio aquático, na qual aumenta com a profundidade e densidade da 
água, além de favorecer a reação diurética, devido à supressão dos hormônios e favorece 
para uma maior circulação, melhora o edema e equilíbrio18,21.

 A viscosidade é uma resistência ao corpo em movimento ocasionada pelo atrito molecular. 
Sendo esta proporcional ao volume e à velocidade diante dessa força. É usada para fortale-
cimento muscular e facilitar a coordenação e realização dos movimentos20.

A água pode ser submetida a um movimento em uma determinada velocidade, podendo ou 
não ter ação de efeitos externos. Os movimentos de agito das moléculas de forma desor-
ganizada são os turbulentos, seguido desse fluxo ocorre o fluxo laminar, onde as moléculas 
se organizam, este causa menor resistência ao corpo em movimento20.

A tensão superficial é a força que permanece na camada superficial da água gerando uma 
resistência à entrada ou saída de um corpo ou objeto. Essa resistência é chamada de tensão 
superficial dos líquidos, e pode ser considerável quando se trata de músculos fracos18, 20.

3.4. EFEITOS DA HIDROTERAPIA PARA 

UM PACIENTE COM HAS

A Lei de Pascal mostra que o corpo quando imerso em meio aquoso sofre ação de uma 
força de pressão que é exercida pelo líquido em todas as direções, que eleva a medida que 
a profundidade e densidade aumentam21.

Quando imerso na água, a pressão hidrostática (PH) atua comprimindo os tecidos 
moles, promovendo melhora do retorno venoso e linfático reduzindo edemas, aumenta 
o débito cardíaco e faz com que aumente o volume plasmático e diminuam os bati-
mentos cardíacos. Dentre as alterações cardiocirculatórias observa-se a bradicardia 
que está relacionada ao reflexo do mergulho, assim como a vasoconstricção periférica 
mais frequentes em baixas temperaturas.

O sistema nervoso tem a sensibilidade de suas terminações nervosas diminuída devido 
ao calor, reduzindo assim o tônus muscular20. Os efeitos no sistema respiratório ocor-
rem devido ao aumento na PH que eleva o volume central comprimindo a caixa torácica 
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e o abdômen promovendo uma resistência durante a inspiração e favorecendo a expi-
ração. Melhorando a capacidade cardiorrespiratória do individuo, as trocas gasosas, 
irrigação sanguínea, aumentando o consumo de energia, resultando na estabilidade da 
pressão arterial23.

O sistema renal sofre inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ocorrendo 
um aumento dos fatores que excretam sódio (peptídeo natriurético atrial) e dos que 
retêm sódio (aldosterona e renina plasmática), enquanto aumentam os fatores que 
aceleram o débito urinário ou diurese. A cada 2,5h à 3h ocorre a reposição hídrica 
devendo-se retirar o paciente do meio aquático por 30 minutos para que haja o retorno 
das funções renais. Isso ocorre devido a à aldosterona que controla a reabsorção de 
sódio a cada 3h de imersão. Os hormônios antidiuréticos, renina e aldosterona são 
responsáveis por controlar as funções renais23,24.

3.5. PROGRAMA HIDROTERAPÊUTICO 

PARA HIPERTENSOS

Os efeitos fisiológicos, bem como os princípios e as propriedades da água irão influenciar 
no planejamento das condutas do tratamento aquático, que deve ser baseado em elementos 
como: aquecimento; alongamento; força e resistência muscular, e relaxamento. O programa 
de reabilitação promoverá benefícios, resultados e reestabelecimento da autoestima, através 
da hidrocinesioterapia, explorando as propriedades físicas da água a nível terapêutico, fisio-
lógico e psicológico. Entre os efeitos terapêuticos estão o fortalecimento dos músculos, me-
lhora da circulação vascular, da capacidade respiratória e funcional, stress e convívio social25.

O aquecimento pode ser realizado caminhando em diferentes direções associando ao fluxo 
turbulento por 5 minutos, e em seguida alongar os principais grupos musculares por 10 mi-
nutos. Os exercícios aeróbicos incluem movimentos dinâmicos com contrações isotônicas em 
membros superiores e inferiores, pulando sem sair do lugar com o joelho em direção contra-
lateral ao cotovelo por 20 minutos, e outros que envolvam saltos, alternância de membros, si-
mulando que estar pedalando. Além de atividades de fortalecimento, por meio de movimentos 
na diagonal nos membros superiores e inferiores, usando flutuadores por 10 minutos.

Por fim técnicas de relaxamento com flutuadores na cervical e em membros inferiores e 
alongamento de 30 segundos por grupo muscular26. Gerando respostas fisiológicas como 
redução no consumo de oxigênio, redução da pressão sanguínea e tensão muscular. Sendo 
indicada no tratamento de hipertensão, fadiga, dor crônica, doenças respiratórias, estres-
se, insônia e depressão, pois diminui a atividade adrenérgica, a excitação neuromuscular e 
hiperatividade cognitiva24,26.

Ai-chi é uma técnica que utiliza exercícios subaquáticos contínuos simples tendo como 
base os princípios de Shiatsu, Watsu e Tai-Chi, associando respiração e movimentos am-
plos de membros superiores, inferiores e tronco. Promovendo flexibilidade através de mo-
vimentos leves, circulares que envolvem grandes agrupamentos musculares, criando uma 
harmonia externa e se repetindo várias vezes favorecendo para uma harmonia interna. 
Dentre os efeitos fisiológicos destacam-se os benefícios cardiorrespiratórios como dimi-
nuição da frequência cardíaca e pressão arterial, devido ao princípio SUNG (relaxar, externa 
e internamente para aumentar a circulação sanguínea)27.
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4. DISCUSSÃO
A hidroterapia possui propriedades que trazem benefícios para o sistema cardiovascular 
proporcionando alterações renais, musculoesqueléticas, respiratórias, e aos sistemas ner-
vosos central e periférico8,17,25,26. Alguns autores6,25,27 acrescentam que durante a primeira 
meia hora de imersão sentada ocorre um aumento do fluxo sanguíneo capilar pulmonar e 
linfático, gerando uma elevação do volume sistólico, queda da frequência cardíaca (FC) e 
pressão arterial (PA). Estudos28,29 relevam que a cada 30 cm de imersão do indivíduo no 
meio líquido, a pressão hidrostática exercida sob o seu corpo aumenta aproximadamente 
22,4 mmHg. Esse aumento da força faz com que eleve o trabalho respiratório em 65% dire-
cionando 700 ml de sangue das extremidades e vasos abdominais para os vasos torácicos 
levando a elevação significativa da pressão intraventricular direita, do débito cardíaco e do 
volume de ejeção. Provocando a redução da resistência vascular sistêmica e consequente-
mente diminuição da PA.

O maior retorno venoso faz com que os barorreceptores estimulem um maior enchimento 
cardíaco e volume ejetado por contração levando a redução de modo reflexo da FC. Além 
de promover uma melhor troca gasosa, irrigação sanguínea, reeducação respiratória e au-
mento no consumo de energia18,21.

Algumas pesquisas26,8 demonstraram que uma sessão de exercício aeróbico no meio aquá-
tico com duração de 45 minutos e intensidade submáxima entre 50% e 80% do consumo 
de oxigênio de pico é considerado importante para o tratamento não-farmacológico de 
hipertensos, uma vez que existe um controle dos níveis pressóricos, gerando um efeito 
hipotensor e cardioprotetor comprovando sua importância na saúde cardiovascular.

Atividades regidas nos meios terrestre e aquático possuem especificidades distintas. Após 
um programa de 10 semanas de exercícios na água em hipertensas houve uma diminuição 
da PAS e PAD, enfatizando que quando realizados neste ambiente promovem um maior 
efeito na redução da PAS e PAD19. Existe uma redução significativa da PAS durante os 90 
minutos pós-exercício na água de em média 16,5 mmHg quando comparada aos valores 
antes do exercício. No entanto, a PAD apresentou uma diferença desprezível, o que se acre-
dita estar relacionado à intensidade no limiar de anaerobiose que não gerou um estresse 
metabólico ou cardiovascular necessário para desencadear essa redução8. No solo, esta 
diminuição da PAS corresponde, entre 10,8 mmHg e 11,4 mmHg25. Porém um estudo26 

aponta que depois de sete semanas com duas sessões semanais de tratamento nesse 
ambiente foi encontrado que a PAS, PAD e PAM (pressão arterial média) de repouso não 
sofreram alterações após o exercício.

5. CONCLUSÃO
A hidroterapia é uma modalidade fisioterapêutica considerada uma alternativa bastante 
eficaz na terapêutica não-farmacológica da HAS. Por receber influência de propriedades 
e princípios físicos da água que atuam sobre o corpo imerso no meio hídrico promoven-
do alterações em todo o organismo do paciente, que favorecerá para proporcionar uma 
melhor qualidade de vida ao hipertenso.  Apesar de possuir significativo progresso nos 
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estudos quanto a esse tema, ainda se percebe a necessidade de um maior número de en-
saios clínicos que comprovem os benefícios desta terapia para aperfeiçoar e intensificar 
essa intervenção, contribuindo para evidenciar respostas mais substanciais relacionadas à 
eficácia e à inserção da fisioterapia aquática no tratamento da hipertensão. Dessa forma, o 
presente estudo colabora para aprofundar os conhecimentos sobre o controle e tratamento 
da patologia explanada melhorando a formação profissional.
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo expor a natureza das demandas Contemporâneas postas ao 
Serviço Social no Centro de Referência da Assistência Social – CRAS Costa e Silva. Nessa direção, parti-
mos do contexto neoliberal de produção e reprodução da sociabilidade capitalista para análise do perfil das 
demandas atendidas pelo Assistente Social no CRAS. A sociabilidade capitalista é compreendida como solo 
de origem das demandas contemporâneas postas ao Serviço Social. Em seguida abordaremos o Projeto 
Ético Político Profissional como via de leitura e interpretação da realidade social, enfrentada pelo Assisten-
te Social no CRAS, porta de entrada não só das necessidades sociais básicas, mas de todos os níveis de 
complexidade, as quais serão aqui delimitadas. Desse modo, temos no Projeto Ético Político Profissional 
um instrumento de ação e enfrentamento das referidas demandas. Associado a essa temática, indispen-
sável discussão será realizada em torno do trabalho do Assistente Social no CRAS, pois, se há demanda 
tradicional ou contemporânea, há exercício profissional. Para tanto, tomamos como referenciais teóricos 
Iamamoto (2009), Neto (1999), Tonet (2009), Granemann (2009), Mioto (2009) dentre outros. E por fim 
teceremos algumas considerações acerca desses desdobramentos vivenciados diariamente no CRAS, com 
destaque para a real possibilidade de materialização do Projeto Ético Político Profissional.

PALAVRAS CHAVE: Demandas Contemporâneas. Sociabilidade Capitalista. Projeto Ético Político Profis-
sional.

THE NATURE OF CONTEMPORARY DEMANDS 

IMPOSED TO SOCIAL ASSISTANCE REFERENCE CENTER 

- CRAS COSTA E SILVA IN MOSSORÓ CITY

ABSTRACT: This paper is aiming to expose the nature of contemporary demands imposed to (CRAS), 
short for Centro de Referência da Assistência Social (English: Social Assistance Reference Center) located 
in the neighborhood of Costa e Silva. At this point, we assume the neo-liberal context in production and 
reproduction of the capitalist sociability in order to analyze the profile of the demands met by the Social 
Assistant at CRAS. The capitalist sociability is understood as originating source of contemporary demands 
imposed to Social Service. Next, it will be addressed the ethical professional political project as a way of 
reading and interpretation of social reality faced by the Social Assistant at CRAS, which is an open door not 
only for basic social needs, but for all levels of complexity that will be defined here. Thus, the ethical pro-
fessional political project has an instrument of action and confrontation of these demands. Associated with 
this theme, a necessary debate will be held around the work of the Social Assistant at CRAS, since if there 
is a traditional or contemporary demand, then there is a professional exercise. For both, it has been taken 
as theoretical frameworks: Iamamoto (2009), Neto (1999), Tonet (2009), Granemann (2009), Mioto (2009) 
among others. And finally, it will be made some considerations about those unfolding daily experienced at 
CRAS, with emphasis on the real possibility of materialization of the ethical professional political project.

KEYWORDS: Contemporary Demands. Capitalist Sociality. Ethical Professional Political Project.
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1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho pretende expor a natureza das demandas contemporâneas enfrentadas 
pelo Assistente Social no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), no bairro Costa 
e Silva, no município de Mossoró/RN. Essa cidade, conforme preconiza a Política Nacional 
de Assistência Social, é um município de Grande Porte e consequentemente de Gestão Plena. 
Nessa direção buscamos não só discriminar tais demandas, mas principalmente decifrá-las 
numa perspectiva totalizante que abarque as particularidades, singularidades, semelhanças, 
diferenças, complexidade, contradições, fragilidades, limites e possibilidades de enfrenta-
mento. Não será uma análise da demanda mais frequente, ou de um indivíduo, grupo ou fa-
mília, mas de todas as demandas atendidas pelo Serviço Social no CRAS.  O ponto de partida 
será a sociabilidade capitalista com suas múltiplas alterações e determinações na vida dos 
usuários, e o método de análise o materialismo histórico dialético.

Nessa direção, abordaremos as reais possibilidades de efetivação do Projeto Ético Político 
Profissional, sobretudo como guia de leitura e interpretação das demandas postas ao As-
sistente Social. Não só como norte, mas, principalmente instrumento propositivo, no sen-
tido de apresentar providências, soluções aos denominados “problemas’’ dos usuários. Em 
seguida uma discussão indispensável será feita em torno do trabalho, do exercício profis-
sional do Assistente Social no CRAS, pois, se há demanda tradicional ou contemporânea, 
há exercício profissional, há um fazer repleto de atribuições, competências, metodologia, 
perspectiva de intervenção, bem como elementos que compõem o universo cotidiano da 
práxis profissional, por exemplo: como somos vistos pela sociedade, a importância da 
capacitação, algumas particularidades e curiosidades da experiência profissional.

2. A SOCIABILIDADE 

CAPITALISTA COMO SOLO 

DE ORIGEM DAS DEMANDAS 

CONTEMPORÂNEAS POSTAS AO 

ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS
O Neoliberalismo representa uma reestruturação ideológica do sistema capitalista de pro-
dução, que se repagina de acordo com as particularidades e singularidades de determinada 
conjuntura política, econômica e social em busca do seu objetivo primordial, os lucros e a 
acumulação em detrimento dos direitos de cidadania. Esse processo ganha terreno a partir 
da década de 1970, expande-se e aprofunda-se nas décadas de 1980, 1990 como o expoente 
da mundialização do capital, registrando sempre num movimento contínuo períodos de crise.

Nessa direção, articula um conjunto de medidas para a saída da referida crise, entre as 
quais, alterações no mundo do trabalho e da produção, passa a estabelecer novas relações 
com o Estado que sofre um processo de reconfiguração das suas funções inclusive prima 
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pela desconstrução e precarização dos direitos sociais, estabelece uma ideologia dominan-
te para manutenção da ordem com incentivo ao consumismo, competição e individualis-
mo, adotando o mercado como princípio regulador das relações sociais, pois, de acordo 
com1 “mercadejar é o ato inaugural da sociedade capitalista”.

Desse modo, esse leque de medidas arquitetadas pela hegemonia neoliberal, traz impli-
cações diretas para as condições de vida da população, sobretudo em relação ao agrava-
mento da questão social, com o aprofundamento das desigualdades sociais, exploração, 
desemprego, precarização das relações de trabalho, desconstrução de direitos sociais, e 
agudização das vulnerabilidades sociais dos sujeitos. São esses fatores, somado a tantos 
outros que conformam a sociabilidade capitalista, em suas dimensões materiais e espiri-
tuais. A lógica desse sistema é realizada pelos sujeitos sociais num movimento dialético e 
contraditório de produção e reprodução das relações sociais. De acordo com2,

A reprodução das relações sociais na sociedade capitalista na teoria social                              
crítica é entendida como reprodução desta sociedade em seu movimento e em 
suas contradições: a reprodução de um modo de vida e de trabalho que envolve 
o cotidiano da vida social (p.23).

Diante disso, percebemos que as manifestações da reprodução da sociabilidade capitalista 
permeiam e condicionam todas as esferas da vida dos sujeitos (trabalho, cultura, política, 
educação, direitos, comportamentos, religião, valores, relações socais, ciência, manifesta-
ções artísticas etc.) a uma lógica mercantil e perversa centrada no lucro e acumulação, obtida 
através da riqueza coletivamente produzida e individualmente apropriada. Tal lógica para o 
capital é impossível de ser substituída por outra que não atenda aos seus objetivos, como por 
exemplo o atendimento das necessidades sociais fundamentadas na efetivação da democra-
cia, por isso a sociabilidade capitalista precisa manter a sociedade de classes, a desigualdade, 
a distribuição desigual de renda,  a pobreza, miséria, exploração, a inversão dos valores, o 
consumismo, individualismo e competição, a precarização das relações de trabalho, e de for-
ma indireta contribui para o aumento de todas as formas de violência, pois, nas palavras de3 
“ esta é uma forma de sociabilidade que tem a violência na sua própria raiz’’(p. 115).

Desta forma, as demandas contemporâneas postas ao Assistente Social no CRAS em ques-
tão estão inscritas nessa dinâmica social densa de adversidades e contradições. Daí resul-
tam as denominadas situações de vulnerabilidade e risco social vivenciadas pelos usuários 
do CRAS. Mas, o que seriam essas vulnerabilidades sociais? Será que são necessidades 
sociais realmente básicas? Já enfatizamos aqui que a origem de tais demandas, e também 
reforçamos que nossa análise não é única e exclusivamente economicista, pois, dessa 
foma desconsideraríamos o imbricamento das várias dimensões da natureza humana.

Como é percebível, as vulnerabildades vivenciadas pelos usuários se apresentam de diver-
sas formas, tipos e níveis de intensidade. Um só usuário ou família traz consigo múltiplas 
demandas. Trabalhamos cotidianamente com os seguintes exemplos reais: família com 
membro usuário de drogas; a mãe que sofre violência doméstica assim como os  filhos. Há 
nesse seio o subemprego, a insuficiência e instabilidade da renda. O nível de escolaridade 
dos responsáveis é sempre precário, associado à ausência do cumprimento das funções 
básicas da família. Há também usuário(a) soropostivo que sofre processo de segregação e 
discriminação por sua condição de saúde, e também é excluído(a) do mercado de trabalho, 
em que muitas vezes não tem renda fixa, nem suficiente para suprir suas necessidades 



80

Ano 2, n° 2, abr. / set. 2013 

sociais, assim como dos seus filhos. Um outro quadro bastante intenso é a situação da 
pessoa Idosa que sofre negligência, violência psicológica e financeira por parte dos fami-
liares que na maioria das vezes são sustentados pelos próprios idosos, somados a isso 
ainda é predominante o alcoolismo, a drogadição, o subemprego,e os conflitos familiares.

É muito comum nesse contexto a vulnerabilidade das crianças que sofrem negligência e 
maus tratos por parte dos responsáveis, cuja mãe tem passagem em sua trajetória de vida, 
por Conselho Tutelar, Casa de Passagem, Núcleo Integrado de Apoio à Criança(NIAC) ou 
instituição de acolhimento integral. Em geral o perfil dessas familias diz respeito àque-
las constituidas pelo núcleo familiar “comum”. Porém, os filhos têm pais diferentes, há 
uma forte predominância do subemprego, a precariedade da renda, e ausência das noções 
socioeducacionais básicas para o convívio familiar e comunitário. É ainda uma realidade 
muito presente as responsáveis pelas crianças apresentam impotência diante dos filhos, 
no sentido da orientação, educação, limites, dentre outros.

Existem casos em que a criança não tem mais mãe, pois veio a óbito por ser usuária de dro-
gas, o pai é presidiário, e o mesmo convive com parente (idoso) que apresenta também con-
dições precárias de sobrevivência. Identificamos que as avós não têm domínio algum sobre 
as crianças e adolescentes o que gera uma situação de desassosego por parte dos netos que 
só vão à escola quando querem. Entretanto, entendemos que são dois sujeitos vulneráveis, 
que estão ao mesmo tempo em situação de risco social, considerando que esse é o pior risco, 
o de violação de direitos, tanto para com o idoso quanto para a criança e/ou adolescente.

No cotidiano há uma grande demanda de atendimento psicossocial, inclusive de adoles-
cente com diagnóstico de esquizofrenia, crianças com síndromes, distúrbios mentais que 
convivem mutuamente com outros fatores socioeconômicos (violência doméstica, traba-
lho precário, drogadição, ausência das noções socioeducacionais básicas) que conformam 
a situação de vulnerabilidade e risco social.

E o que dizer diante de tal situação: Uma família composta por 05 crianças e 02 adultos. 
No seu seio há a presença do alcoolismo, conflitos familares, drogas, tudo associado ao 
desemprego e à ausência das noções socioeducacionais básicas (higiene, organização, 
normas, regras, limites, etc). Os responsáveis são analfabetos, um dos filhos é doente 
mental. A família é assistida pelo Estado, pois, as crianças estudam nas redes municipal e 
estadual, têm acesso também à saúde (U.B.S.) do bairro. A família recebe ainda o benefício 
assegurado pela Assistência Social, uma vez que, o filho com distúrbio mental é beneficiá-
rio do Benefício de Prestação Continuada (BPC), além do Bolsa Família, e da moradia que é 
oriunda de projeto habitacional do município, e do acompanhamento feito pelo PAIF, servi-
ço de atendimento integral à família, desenvolvido no CRAS por meio dos grupos (crianças, 
adolescentes, mulheres, pais, idosos), e que tem como objetivo principal o fortalecimento 
de vínculos familiares, ondel realizamos atendimento multiprofissional, calcado principal-
mente na informação e orientação (socioassistencial, socioeducativo).

 Essas situações são só uma pequena mostra de experiência profissional que não preten-
demos mais nos deter no momento, mas ficamos instigados e muitas vezes intrigados, 
avaliando e reavliado o nosso fazer. Agora imaginemos tudo isso, acontecendo e se repro-
duzindo no contexto da sociabilidade capitalista já referenciado aqui, como tais vulnerabi-
lidades sociais chegam até nós.
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Assim, é importante e necessário que registremos, que dentro da perspectiva do fazer dos 
CRAS, compreendemos que o mesmo não é a porta de entrada somente das necessidades 
sociais básicas, mas de todos os níveis de complexidade, pois, é o equipamento da Política 
Nacional de Assistência Social (PNAS) mais próximo da sociedade, fato que contribui para 
variedade e multiplicidade de demandas atendidas pelo assistente social.

Nesses termos, atuar na linha de enfrentamento das demandas contemporâneas é desafia-
dor, pois, tais demandas apresentam alto nível de complexidade e exige postura profissio-
nal ético-política, crítica, competente, propositiva, e compromissada com a garantia dos 
direitos dos usuários. É atuar tensamente no terreno da adversidade. Por isso, em nosso 
cotidiano primamos pela unidade teoria-prática, imprescindível para intervenção profissio-
nal como veremos adiante.

3. O PROJETO ÉTICO POLÍTICO 

PROFISSIONAL COMO GUIA DE AÇÃO
O Projeto ético político profissional do Serviço Social representa um compromisso da ca-
tegoria com a sociedade em clara oposição à ordem vigente, ou melhor, à sociabilidade 
capitalista. Conforme4

Não é preciso uma argumentação detalhada para verificar o antagonismo entre 
o projeto ético-político que ganhou hegemonia no Serviço Social e a ofensiva 
neoliberal, que, também no Brasil, em nome da racionalização, da modernidade, 
dos valores do primeiro mundo etc., vem promovendo (ao arreio da Constituição 
de 1988) a liquidação dos direitos sociais (apontados como privilégios), a priva-
tização do Estado, o sucateamento dos serviços públicos e a sistemática imple-
mentação de uma política macroeconômica lesiva à massa da população (p.107).

Isso significa principalmente construir uma identidade profissional no contexto adverso da 
sociabilidade capitalista, comprometida com a defesa e consolidação da democracia, re-
quisito indispensável para a construção, afirmação e ampliação dos direitos sociais. Nessa 
direção propõe-se a construção de uma nova sociabilidade, que transforme a lógica capi-
talista. Percebe-se mediante essa proposta, a defesa de valores como a liberdade de esco-
lhas, a autonomia e emancipação dos indivíduos, igualdade, eliminação de preconceitos, 
consolidação da cidadania, equidade e justiça social, cujos princípios estão cristalizados no 
Código de Ética da profissão em vigor desde 1993. Dentre eles destacam-se: defesa da li-
berdade como valor ético central; ampliação e consolidação da cidadania; defesa dos direi-
tos humanos, recusa do arbítrio e do autoritarismo; posicionamento em favor da equidade 
e justiça social; empenho na eliminação de todas as formas de preconceito; compromisso 
com a qualidade dos serviços prestados á população.

Tais princípios são fundamentais para o enfrentamento das demandas contemporâneas no 
CRAS uma vez que direciona a ação profissional. pois, se adotamos tais princípios para 
o atendimento de um indivíduo, grupo ou família, mesmo que determinada demanda não 
seja de sua competência, esses princípios são materializados. Mesmo que se faça um en-
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caminhamento, atividade de informar, orientar, escuta, ou seja, o mínimo de atendimento 
realizado há por trás, o projeto ético político profissional como base.

Associado a esse instrumento de intervenção profissional, não menos importante está o 
conhecimento adquirido por meio das legislações sociais, legislação da profissão, Cons-
tituição Federal, decretos, resoluções, normativas, dentre outros. Tudo isso potencializa 
e possibilita uma ação profissional capaz de enfrentar a complexidade das demandas, na 
direção da viabilização, garantia e materialização dos direitos dos usuários do CRAS.

Não há exercício profissional competente sem a unidade teoria/prática. É lógico que ne-
nhum profissional do Serviço Social está obrigado a adotar ou assumir determinada pers-
pectiva teórica, por isso somos uma categoria profissional heterogênea, porém, se nosso 
compromisso profissional é com o usuário, temos o dever de propiciar atendimento com 
qualidade, mesmo considerando os limites existentes de nossa atuação, que são de ordem 
profissional, institucional e os provenientes da sociabilidade capitalista.

Diante disso, vai surgir o questionamento: há resolutividade nos “problemas” dos usuá-
rios do CRAS com teoria? Entendemos que se não existisse a necessidade da iluminação 
teórica, seria desnecessária a formação profissional ou graduação. O Projeto ético político 
profissional pode e deve ser materializado no enfrentamento das demandas dos usuários, 
pois, é o elemento básico da postura profissional. É tal postura que possibilita a viabili-
zação e garantia dos direitos de cidadania. Não estamos afirmamndo que vamos mudar 
determinada situação social, mas sim, que o mínimo de intervenção profissional quando 
embasada nos princípios étcos políticos da profissão potencializam a ação, no sentido da 
efetivação dos direitos dos usuários. Nessa perspectiva, vale mencionar aqui o exercício 
profissional do Assistente social no CRAS como veremos adiante.

4. O QUE FAZ O ASSISTENTE 

SOCIAL NO CRAS
Na verdade diariamente somos interpelados sobre o nosso fazer. E sempre respondemos: 
garantimos o direito do usuário. Não declaramos que fazemos tudo, pois, há as competên-
cias e atribuições privativas do Assistente Social que devemos materializar, claro que com 
as particularidades tanto da Assistência Social quanto do CRAS.

O CRAS “é uma unidade pública estatal de base territorial, que se localiza em áreas com 
maiores índices de vulnerabilidade e risco social” 5. Em outros termos, é a unidade efeti-
vadora da referência e contra-referência dos usuários da rede sócio-assistencial do SUAS 
(Sistema Único de Assistência Social), o qual executa, organiza, coordena, monitora e 
avalia os serviços locais de proteção social básica, considerados de acordo com a6

aqueles que potencializam a família como unidade de referência, fortalecendo 
seus vínculos internos e externos de solidariedade, através do protagonismo de 
seus membros e da oferta de um conjunto de serviços locais que visa à convi-
vência, à socialização e ao acolhimento, em famílias cujos vínculos familiares e 
comunitários não foram rompidos (p.29).
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Diante disso, o CRAS é uma instituição necessária e fundamental para o acesso, garantia, 
ampliação e materialização dos direitos sócio-assistenciais preconizados pela Lei Orgânica 
da Assistência Social (LOAS). Objetiva principalmente a prevenção e fortalecimento de vín-
culos familiares, no sentido de evitar a ruptura, ou seja, a violação de direitos.

Isso significa para o Assistente Social um desafio no enfrentamento das demandas profis-
sionais, pois, antes de qualquer ação, precisamos decifrá-las, enteder a dinâmica respon-
sável por produzi-las, e posteriormente apresentarmos resolutividade. Não é um processo 
simples, ao contrário é complexo, pois, temos que identificar, detectar, analisar, comprovar, 
sugerir, acompanhar, informar, orientar e acolher. Tudo isso diariamente realizado no aten-
dimento aos usuários, num processo contínuo, repetitivo e sistemático.

Para tanto, desenvolvemos e destacamos as seguintes atividades no CRAS: acolhimento 
(que deve ser feito por toda equipe profissional); orientação social; informação; escuta; 
encaminhamentos; entrevistas; visitas domiciliares; acompanhamento familiar; trabalhos 
burocráticos (institucionais); estudo social; trabalho com os grupos (oficinas, palestras, 
reuniões, dinâmicas) e planejamento.

O acolhimento institucional é o básico, consiste em proporcionar ao usuário ou família 
um atendimento humanizado - na verdade entendemos que é preciso humanizar a huma-
nidade - base para prosseguir com o atendimento das necessidades sociais específicas. 
Nessa base, todas as atividades realizadas pelo assistente social no CRAS têm suas pe-
culiaridades. A orientação e a informação são completamente diferentes. A informação 
é objetiva e a orientação subjetiva, porém, se completam. Podemos ao mesmo tempo 
realizar tais atividades, ou não. A escuta é essencial para decifrar as demandas, entender 
a totalidade dos processos.

O acompanhamento familiar é sistemático e continuado, objetiva principalmente a pre-
venção e fortalecimento de vínculos familiares frágeis. Segundo7 o acompanhamento “é 
uma ação de caráter educativo que interfere diretamente na formação de condutas e sub-
jetividades dos sujeitos’’ (p.499). Desse modo, exige do assistente social a articulação 
de várias mediações profissionais (informação, orientação, reflexão e socialização) para 
a concretização dos objetivos. Tem ainda um caráter multiplicador, pois, a medida que 
alguma alteração é concretizada, esta vai se estender e se refletir em toda a família e quem 
sabe até à comunidade.

Com relação à visita domiciliar, é imprescindível para o desvelamento da realidade social 
vivenciada pelos sujeitos. Através da visita, conhecemos, identificamos, interpretamos e 
analisamos determinada situação. Essa intrvenção, exige do assistente social o aciona-
mento de toda uma metodologia apontada acima dentre outras, para a intervenção social, 
cuja natureaza é complexa em virtude de estarmos adentrando na privacidade do lar. Per-
cebo que às vezes não somos bem recebidos, e é como se estivéssemos sendo “metidos” 
ou “intrusos”. A visita domiciliar é imprevisível, não sabemos o que vamos presenciar. 
Por isso precisamos ter muita cautela para não fazermos análises equivocadas. Inclusive 
orientamos sempre fazê-la na companhia de outro profissional.

Essa breve explanação sobre as atribuições do assistente social no CRAS, são para eviden-
ciar as reais possibilidades de efetivação do projeto ético político profissional, cujas ações 
necessitam incontestavelmente da unidade teoria/prática.
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Isto posto, vale mencionar ainda de forma bem particular como somos vistos pela socie-
dade. Percebemos que é atribuída a nós, meros sobreviventes também dessa sociabilidade 
capitalista, um elevado nível de autoridade que na verdade não comportamos, pois, não so-
mos policiais, nem implementamos atividades moralizantes, coercitivas ou corretivas. Isso 
talvez se explique pela ausênca de instrução ou informação da sociedade com relação à 
nossa profissão. Por muitas vezes somos demandados a chamar a atenção, fazer ameaça, 
intimidar,  dar uma prensa, intimar alguém para vir falar com o serviço social. Solicitam-
-nos até reconciliação conjugal. Somos tidos como um confessionário, os usários chegam 
até nós e contam realmente toda sua vida, desabafam, choram, apresentam o lado emocio-
nal bastante fragilizado. Daí a importância do sigilo profissional. Confessamos que existem 
determinadas situações  impactantes, que desorientam, mexem com nossa subjetividade. 
Mas é justamente nesses momentos de “crise” que precisamos do embasamento teórico.

Isso nos leva a refletir sobre as reais possibilidades de implementação do projeto ético 
político profissional, sem cair no fatalismo diante dos desafios, ou seja, implica uma pos-
tura profissional que dentro das possibilidades constrói estratégias de ação no contexto 
adverso da sociabilidade capitalista.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os desdobramentos acima discorridos não se esgotam nesse artigo, pois, as demandas 
contemporâneas postas ao Serviço Social são dinâmicas assim como a profissão, estão 
inscritas num processo contínuo de produção e reprodução social. E o exercício  profis-
sional do Assistente Social é construído dia a dia. Estar aberto ao vir a ser histórico. Nessa 
direção, contribuimos no sentido de abordar aspectos e elementos presentes na contem-
poraneidade da profissão. Sinalizamos principalmente para a necessidade de desconstruir-
mos estereótipos e concepções equivocadas sobre o trabalho do assistente social.

Diante disso, vale ratificar que o trabalho do assistente social no CRAS é árduo, tenso, 
desafiador, uma batalha diária que precisa incontestavelmente da unidade teoria/prática 
para o enfrentamento das demandas contemporâneas, as quais apresentam configu-
ração bastante complexa. Portanto, à medida que a sociabilidade capitalista produz e 
reproduz situações e as coloca para o assistente social, este é obrigado a atualizar-se, 
redefinir estratégias e procedimentos, daí a importância da capacitação contínua para 
uma intervenção social eficaz.
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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.

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.



90

Ano 2, n° 2, abr. / set. 2013 

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 
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-
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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-
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.
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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.






