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Editorial

A revista da Escola da Saúde da UnP – Catussaba  entrou em uma nova fase. A partir da 
próxima edição da revista, em seu quarto ano de publicação, seremos quadrimestral. Nesta 
edição, a Revista Catussaba conta com um número maior de artigos publicados, passando 
de 06 para 10 artigos por número. Este passo foi dado com o intuito de buscar o cresci-
mento do periódico e aumentar as oportunidades de publicação, já que contamos com uma 
demanda contínua cada dia maior.

Este número apresenta 06 artigos de Fisioterapia, sendo 04 originais, três artigos descre-
vendo estudos experimentais com novas técnicas como kinesiotaping, radiofrequência e 
LEDS , além de um que aborda a atuação na cirurgia plástica estética,  de origem inter-
nacional. Os demais 02 artigos de fisioterapia são um estudo de caso sobre tr einamento 
muscular respiratório e a abordagem do fotoenvelhecimento e suas consequências.

A enfermagem está presente com dois artigos de revisão de literatura, um deles sobre a 
desistência ao tratamento de Diabetes Mellitus e um seguinte abordando a análise do HPV. 
O estudo sobre as alterações de equilíbrio no idoso foi enviado pela Terapia Ocupacional e 
trata-se de uma revisão que descreve também a atuação deste profissional na assistência 
ao idoso portador de desequilíbrio.

Finalmente, um estudo de caso sobre a importância da monitoria na formação acadêmica 
encerra este número demonstrando as vantagens e as dificuldades que permeiam esse 
meio. Percebeu-se que devido ao déficit das buscas na monitoria, foi necessário tomar 
medidas para resgatar os alunos, experiência relatada por um monitor do curso de enfer-
magem da Universidade Potiguar.

Diante de uma nova fase, um novo desafio aparece: esperamos a cada dia ter mais avanços 
no sentido de divulgar o conhecimento cientifico produzido dentro e fora da Universidade 
Potiguar na área da Saúde. E esperamos a contribuição de todos!

Profa. Dra. Patrícia Froes Meyer
Editora da Revista Catussaba
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RESUMO: O Kinesio Taping (KT) e a Radiofrequência (RF) são técnicas inovadoras que têm sido bastante 
utilizadas no tratamento de desordens dermato-funcionais. O objetivo deste trabalho é verificar os efeitos 
do KT e da RF na flacidez cutânea glútea. Trata-se de um estudo experimental, controlado, no qual, foram 
recrutados 20 indivíduos, sedentários, do sexo feminino, dentro da faixa etária de 24 a 50 anos. As volun-
tárias foram alocadas, aleatoriamente, em dois grupos: Controle (GC) – usando KT (n=10) e Experimental 
(GE) – usando KT e RF (n=10). Em seguida, as participantes tiveram a região posterior do corpo fotografa-
da, em plano frontal (região glútea), para análise fotogramétrica. Foram realizadas 8 sessões de tratamento, 
em ambos os grupos. No GC, a bandagem foi aplicada com 75% de tensão; e, no GE, aplicou-se a bandagem 
da mesma forma e utilizou-se a RF (0,5 MHz, Potência de 100%, área de 264 cm², temperatura de 40 ºC). 
Ao final, as voluntárias foram fotografadas novamente, seguindo os mesmos parâmetros da avaliação 
inicial, para comparação do pré e pós-tratamento. Foi verificado que não houve diferença entre os Grupos, 
no que diz respeito às variáveis fotogramétricas de melhora do contorno glúteo (p=0,21) e melhora esté-
tica (p=0,82). Por outro lado, observou-se que o GE obteve uma maior média de notas do tratamento, em 
comparação ao GC (p=0,048). Conclui-se que a associação entre o KT e a RF, possivelmente, seja uma boa 
opção no tratamento da flacidez cutânea. Entretanto, mais estudos acerca do tema são necessários para 
que seja possível confirmar essa afirmação.

Palavras-chave: Modalidades de fisioterapia. Colágeno. Fibras elásticas. Ondas de alta frequência.

THE EFFECTS OF KINESIO TAPING AND RADIO 

FREQUENCY IN GLUTEAL SKIN FLACIDITY

ABSTRACT: Kinesio Taping (KT) and radiofrequency (RF) are innovative techniques which have been widely 
used in the treatment of dermatological disorders. The aim of this work was to verify the effects of KT and 
RF in gluteal skin sagging. This is an experimental, controlled trial, in which 20 female sedentary subjects 
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were recruited, within the age group 24-50 years. The volunteers were randomly allocated into two groups: 
Control – using KT (n = 10) and Experimental – using KT and RF (n = 10). Then, the participants had the pos-
terior region of the body imaged in the frontal plane for photogrammetric analysis. Eight sessions of treat-
ment were conducted in both groups. In CG, the bandage was applied with 75% voltage; In EG, the bandage 
was applied in the same way and used in association with the radiofrequency (0.5 MHz, 100% of potency, 
area of 264 cm², temperature of 40 °C). At the end, the volunteers were photographed again, following the 
same parameters of the initial assessment, to compare the pre and post-treatment. It was found that there 
was no difference between groups with regard to variables gluteal photogrammetric contour improvement 
(p=0.21) and aesthetic improvement (p=0.82). However, it was observed that the EG obtained a higher 
grade point average of treatment, compared to the CG (p=0.048). It is concluded that the combination of KT 
and the RF can possibly be a good option for treating sagging skin. However, most studies on the subject 
are needed to be able to confirm these effects.

Keywords: Physical Therapy Modalities. Collagen. Elastic Tissue. Waves of High Frequency.
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1. INTRODUÇÃO
A flacidez é considerada uma condição inestética da pele, decorrente da atrofia de tecido, 
ficando com aspecto frouxo, afetando pele e músculos. Pode ser consequência do envelhe-
cimento fisiológico, em que há perda gradativa de massa muscular esquelética, substituída 
por tecido adiposo, e atrofia do tecido adiposo subcutâneo, dentre outras alterações1, 2, 3.

A partir dos 25 anos de idade, as fibras colágenas e elásticas têm sua produção diminuída 
e inicia-se o processo de esgarçamento das mesmas. Vários fatores contribuem para ace-
lerar este processo, como, por exemplo: emagrecimento demasiado, hipotonia muscular, 
sedentarismo, gravidez, fumo, envelhecimento, entre outros. Além disso, pode ser con-
sequência do envelhecimento fisiológico, em que há perda gradativa de massa muscular 
esquelética, que pode desencadear o surgimento da flacidez4, 5.

Dentre as diversas áreas atuantes no tratamento de tal disfunção, destaca-se a Fisioterapia 
Dermato-funcional, a qual atua desde a prevenção, cuidados estéticos, até o tratamento 
da flacidez. Nesse sentido, podem ser utilizados diversos recursos, como, por exemplo: 
eletroterapia, LEDs e fototerapia com LASER6, 7, 8, 9.

Mais recentemente, a Radiofrequência (RF) tem se destacado como umas das terapias 
mais utilizadas para o tratamento da flacidez cutânea. De acordo com estudo recente10, a 
RF promove o aumento da elasticidade de tecidos ricos em colágeno, pois a elevação da 
temperatura da pele, a partir de 5º a 6ºC, aumenta a extensibilidade e reduz a densidade do 
colágeno. Entretanto, elevações maiores de temperatura e manutenção em 40ºC durante 
todo o período de aplicação diminuem a extensibilidade e aumentam a densidade do colá-
geno, conseguindo, assim, reduzir o grau de flacidez da cútis10.

Outro recurso que tem se destacado no tratamento de desordens dermato-funcionais é 
o uso de bandagens elásticas. Em especial o Kinesio Taping (KT), que é uma técnica de 
aplicação de bandagens funcionais, desenvolvida pelo japonês Kenzo Kase, cujos efeitos 
fisiológicos, teoricamente, derivam dos estímulos táteis gerados pelo tensionamento da 
bandagem sobre a pele. Embora a sua utilização no tratamento da flacidez cutânea ainda 
não tenha sido investigada, é comumente utilizada em cicatrizes, regiões edemaciadas e 
alterações musculares11-14.

Levando em consideração esses fatores, sabe-se que o efeito da radiofrequência na fla-
cidez cutânea já é bem difundido na literatura científica. Entretanto, ainda não está claro 
se os estímulos proprioceptivos gerados pelo KT sobre a pele são capazes de ocasionar 
mudanças na elasticidade do tecido cutâneo. Dessa forma, o objetivo do presente estudo 
foi avaliar os efeitos da RF associada ao KT na flacidez cutânea da região glútea.

2. MÉTODOS
Trata-se de um estudo experimental, controlado, que foi realizado na Clínica BioFisio (Natal, 
RN). A pesquisa somente foi iniciada após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) da Universidade Potiguar (UnP), Natal, RN. Foram recrutados 20 indivíduos, do sexo 
feminino, com idade entre 24 e 50 anos. Os critérios de inclusão adotados foram: presença 
de flacidez cutânea na região glútea (direita e/ou esquerda); peso entre 50 e 80 Kg; uso de 
contraceptivos orais; e sedentarismo.
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Após o recrutamento, as voluntárias foram alocadas, aleatoriamente, em dois grupos: Gru-
po Controle (GC – n=10) e Grupo Experimental (GE – n=10). No GC, utilizou-se apenas 
o KT; enquanto que no GE, o tratamento foi composto pelo uso da Radiofrequência (RF) 
associada ao KT.

Os critérios de exclusão adotados na pesquisa foram: falta em uma ou mais sessões de 
tratamento; desistência por parte das voluntárias; e a presença de reações adversas duran-
te o tratamento (ex: reação alérgica à substância adesiva da bandagem elástica). Durante a 
realização do estudo, devido às faltas nas sessões do tratamento, 4 pacientes do GC e 3 do 
GE foram excluídas.Todas as participantes foram previamente instruídas e conscientizadas 
em relação aos procedimentos da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE).

Após esse processo, deu-se início a fase experimental da pesquisa. Inicialmente, foi reali-
zada a avaliação da flacidez. Para tal, foi aplicada a ficha de avaliação adaptada do Centro 
Integrado de Saúde (CIS) da UnP, que consta de identificação, anamnese e exame físico – 
representado pela observação e palpação das linhas glúteas. 

Após a avaliação inicial, as voluntárias foram posicionadas sobre uma base de madeira, em 
posição ortostática, para que tivessem a região posterior do corpo fotografada, em plano 
frontal (região glútea). As voluntárias foram instruídas a permanecer em posição anatômi-
ca e a não se movimentar durante a foto. Todos os registros fotográficos foram feitos com 
e sem contração glútea, de modo a delimitar e visualizar a predominância da flacidez. Para 
isso, foi utilizada uma câmera digital – Sony Cybershot, 10,1 megapixels, H20/B. 

Em seguida, foram realizados os seguintes procedimentos: no GC, realizou-se a aplicação 
do KT na região glútea afetada pela flacidez (direita e/ou esquerda), com 75% de tensão, 
obedecendo ao direcionamento de inferior para superior. A ancoragem proximal foi realiza-
da na região medial da linha glútea, de modo que a bandagem percorresse todo o contorno 
glúteo, sendo a ancoragem distal realizada imediatamente abaixo do trocânter maior do 
fêmur (Figura 1). 

Figura 1 – Vista posterior e lateral de paciente em posição ortostática após colocação de bandagem na região 
glútea afetada pela flacidez, com 75% de tensão, obedecendo ao direcionamento de inferior para superior. 
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Já no GE, foi aplicado o KT do mesmo modo que no GC, sendo associado à radiofrequência 
com os seguintes parâmetros: frequência de 0,5MHz, potência de 100%, área de 264 cm², 
largura de 22 cm e altura de 12 cm. A região de aplicação foi dividida em quatro quadrantes 
e foi utilizado um eletrodo médio. Em cada quadrante, o eletrodo era posicionado e per-
manecia até que se atingisse a temperatura de 40ºC, de modo que, após esse período, o 
tratamento continuava por um tempo de dois minutos.

Os atendimentos foram totalizados em oito sessões, que ocorreram a cada cinco dias. Logo 
após o término do experimento, foi realizado um registro fotográfico final, obedecendo aos 
mesmos padrões da avaliação fotográfica inicial. Os registros fotográficos foram inseridos 
em um questionário qualitativo e direcionados para a avaliação fotogramétrica estrutural 
e estética da flacidez15. Os registros foram avaliados por 14 especialistas em fisioterapia 
dermato-funcional, através de um questionário contendo três quesitos de avaliação: me-
lhora do contorno da linha glútea; melhora estética e nota do tratamento. Os dados obtidos 
foram analisados de forma cega, por um avaliador específico.

Para análise dos dados, foi utilizado o programa SPSS 17.0 para Windows. Foi conside-
rado um nível de significância de 5%. A análise foi baseada na distribuição de frequências 
das respostas positivas (“sim”) e negativas (“não”), além das notas do tratamento. Para 
comparação entre os indivíduos do mesmo grupo, foi utilizado o teste de Wilcoxon. Para a 
comparação intergrupo, utilizou-se o teste de Mann-Whitney. A comparação entre as notas 
dos tratamentos de ambos os grupos foi realizada através do teste t não pareado.

3. RESULTADOS
Basicamente, as frequências das respostas “sim” e “não” foram distribuídas de forma ab-
soluta e relativa, levando em consideração os aspectos de melhora do contorno glúteo e 
melhora estética da região. Na tabela 1, estão evidenciados os dados de distribuição de 
frequência dos tópicos de avaliação, para ambos os grupos.

Tabela 1 – Distribuição de Frequências Absoluta e Relativa para Melhora do Contorno e Estética.

Frequência Absoluta Frequência Relativa

Melhora do Contorno

KT

Sim 69 88,5 %

Não 9 11,5 %

Total 78 100,0 %

KT+RF

Sim 84 80,8%

Não 20 19,2 %

Total 104 100,0 %
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Melhora Estética

KT

Sim 66 84,6 %

Não 12 15,4 %

Total 78 100,0 %

KT+RF

Sim 89 85,6 %

Não 15 14,4 %

Total 104 100,0 %

Fonte: Dados da pesquisa.

Com relação às frequências de respostas positivas e negativas do questionário, foi verifi-
cado que não houve diferenças significativas entre os grupos, tanto na análise intragrupo 
quanto intergrupo, no que diz respeito à melhora do contorno glúteo (p=0,21) e melhora 
estética (p=0,82). 

Além disso, foram analisadas as notas do tratamento, sugeridas pelos avaliadores da fo-
togrametria. Essas notas variaram dentro de um escore de 0 a 10, e foram adotadas as 
médias e desvios-padrão para verificar a diferença entre os grupos. Esses dados podem 
ser visualizados na tabela 2.

Tabela 2 – Nota do Tratamento nos grupos KT e KT+RF.

 N Valor Mínimo Valor Máximo Média Desvio Padrão

Nota do Tratamento 78 0,00 10,00 7,00 2,42

104 0,00 10,00 6,28 2,25

Fonte: Dados da pesquisa.

Porém, quando se comparou as notas do tratamento, sugeridas pelos avaliadores das va-
riáveis fotogramétricas, pode-se observar que o GE obteve uma média, significativamente, 
melhor do que o GC (p=0,048).

4. DISCUSSÃO
O presente estudo avaliou o efeito da RF associada ao KT, através da comparação qualita-
tiva das fotos antes e depois da intervenção experimental. De um modo geral, não foram 
encontradas diferenças significativas entre as voluntárias de cada grupo, nem entre os 
grupos, no que diz respeito às variáveis de melhora do contorno glúteo, isto é, a elevação 
da linha glútea; e melhora estética do tecido cutâneo da região glútea.
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Sabe-se que a RF tem um efeito positivo no tratamento da flacidez cutânea. Esse efeito 
se dá através do calor profundo que é gerado pelo aparelho, que se propaga do meio 
interno para o meio externo, degradando o colágeno envelhecido e com a elasticidade 
diminuída, ocasionando ativação de fibroblastos. Esse processo favorece a formação 
de novas fibras de colágeno que, por sua vez, poderiam gerar uma maior elasticidade e 
firmeza no tecido cutâneo16, 17.

Acredita-se que o mesmo efeito tenha ocorrido nas voluntárias do GE. Além disso, as alte-
rações geradas pelo tratamento com RF, possivelmente, não foram observadas, devido ao 
fato de que a análise ocorreu por meio de fotos. Isso, de certa forma, dificulta a precisão e 
interpretação da avaliação. 

De forma interessante, foi observado que o GE obteve uma média, significativamente, maior 
de notas atribuídas ao tratamento, em relação ao GC. Possivelmente, isso tenha ocorrido, 
devido à associação da RF ao KT. Alguns estudos prévios11, 18, 19 relatam que a aplicação do 
KT diretamente sobre a pele, dependendo da tensão utilizada, gera estímulos táteis, através 
de mecanismos proprioceptivos, que são captados por mecanoceptores e baroceptores 
presentes na pele. Esses estímulos, teoricamente, poderiam estar relacionados com meca-
nismos facilitadores para a atividade muscular. 

Diante desses fatores, acredita-se que a aplicação do KT pode ter gerado uma melhora na 
função muscular glútea. Caso esse efeito tenha ocorrido, a linha glútea também poderia 
elevar-se, devido à redução da flacidez muscular. Além disso, certamente, o efeito da RF 
sobre a pele pode ter contribuído para esse resultado. No entanto, através da metodologia 
empregada, não foi possível identificar o real motivo pelo qual esse efeito ocorreu.

O presente estudo apresentou algumas limitações, dentre elas: o baixo número amostral 
(n=13), o que pode ter interferido nos resultados; a escassez de recursos precisos e valida-
dos de avaliação específica da flacidez cutânea, que se restringiu ao uso da fotogrametria; 
e a subjetividade de cada avaliador, em relação aos aspectos estéticos e dos resultados do 
tratamento, que não são ideais para uma avaliação com um bom nível de fidedignidade.

Conclui-se que a associação da RF ao KT gerou efeitos positivos no tratamento da flacidez 
glútea. Embora os resultados tenham sido discretos, essa associação pode representar um 
bom recurso para o tratamento de desordens dermato-funcionais. Sugere-se que sejam 
elaborados novos estudos, com abordagem no efeito do KT sobre as alterações do tecido 
cutâneo, utilizando recursos mais precisos de avaliação.
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RESUMO: Introdução: a cirurgia plástica de lipoaspiração é um procedimento cirúrgico para a redução 
da gordura corporal e a abdominoplastia é a correção cirúrgica da parede abdominal. Essas cirurgias po-
dem resultar em complicações, como a fibrose. A Fisioterapia Dermatofuncional desempenha um papel 
fundamental no pós-operatório. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos do tratamento fisioterápico 
no pós-cirúrgico de lipoaspiração ou abdominoplastia quanto à presença de fibrose. Métodos: a amostra 
foi constituída por 23 prontuários de pacientes femininas submetidas ao tratamento fisioterápico de pós-
-operatório de lipoaspiração associada ou não à abdominoplastia, que apresentaram fibrose tecidual, que 
foram avaliadas mediante protocolo fisioterapêutico PANFIC. Resultado: observou-se que o número de 
sessões médias realizados era de 20. Na vista anterior, observou-se uma diferença entre a avaliação inicial 
com 7 dias de pós-operatório e a quarta avaliação com 28 dias de pós-operatório, (p<0,001), caracterizan-
do o aumento dos níveis de fibrose. Na comparação entre os 28 º e o 49 º dia de pós-operatório (p< 0,001), 
o nível de fibrose nos 28 º dia também foi mais elevado que no final do tratamento. Ao se avaliar o grau 
de fibrose entre o 7 º e o 49 º dia de tratamento, não existia diferença (p = 0,527). Na avaliação da vista 
posterior, verificou-se uma diferença estatística significante entre a avaliação o 28º e 49 º dia (p= 0,008). 
A diferença não foi significativa entre a primeira 28 º e 49 º dia de pós-operatório (p= 0,317). Concluímos 
que a intervenção precoce da Fisioterapia Dermatofuncional no pós-operatório favorece a reabilitação, 
promovendo uma modulação da resposta inflamatória, com gradual redução da fibrose na última avaliação.

Palavras Chaves: Cirurgia plástica. Lipoaspiração. Abdominoplastia. Fibrose. Fisioterapia.

EVALUATION OF THE SCARRING POSTOPERATIVE OF 

LIPOSUCTION AND / OR ABDOMINOPLASTY

ABSTRACT: Introduction: Plastic surgery liposuction is a surgical procedure for body fat reduction and 
abdominoplasty is the surgical repair of the abdominal wall. These surgeries can result in complications 
such as fibrosis. The dermato-functional physiotherapy plays a key role in the postoperative period. The 
aim of this study was to evaluate the effects physiotherapy treatment in post-surgical liposuction or abdo-
minoplasty for the presence of fibrosis. Methods: The sample consisted of 23 charts of patients undergoing 
physical therapy after surgery to liposuction with or without tummy tuck, which showed tissue fibrosis, 
which were evaluated by physical therapy protocol PANFIC. Result: It was observed that the average num-
ber of sessions conducted was 20 . In anterior view , there was a difference between the initial 7 days after 
surgery and the fourth evaluation with 28 days postoperatively ( p < 0.001 ), indicating increased levels of 
fibrosis . Comparing the 28th and 49th day postoperatively ( p < 0.001 ) , the level of fibrosis on day 28 was 
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also higher than at the end of treatment. When assessing the degree of fibrosis between the 7th and the 
49th day of treatment there was no difference ( p = 0.527 ) . In the evaluation of posterior view there was 
a statistically significant difference between the assessment 28 and 49 days ( p = 0.008 ) . The difference 
was not significant between the first 28 and 49 days postoperatively ( p = 0.317 ) . We conclude that early 
intervention Physiotherapy dermatological favors postoperative rehabilitation , promoting a modulation of 
the inflammatory response , with gradual reduction of fibrosis in the last assessment .

Keywords – Plastic Surgery. Liposuction. Abdominoplasty. Fibrosis. Physiotherapy.

1. INTRODUÇÃO
A cirurgia é o ramo da medicina especializado no tratamento de deformidades, lesões e 
doenças externas ou internas, realizado por meio de operações. No contexto das possibi-
lidades cirúrgicas, encontra-se a cirurgia plástica, que tem por finalidade a reconstituição 
artificial de uma parte do corpo. A cirurgia plástica é dividida em reparadora e estética. A 
primeira tem a finalidade de recuperar a função e restaurar a forma alterada por alguma 
enfermidade, traumatismo ou defeito congênito. A cirurgia do tipo estética objetiva o em-
belezamento pela melhora da forma. Entretanto, existe a dificuldade de um delineamento 
preciso entre as duas cirurgias, visto que ambas almejam alcançar o equilíbrio da estrutura 
corporal com a finalidade de uma unidade estética1.

Ultimamente, a cirurgia plástica tem alcançado grande divulgação e enorme refinamento 
de suas técnicas. Com o aumento do número de cirurgias plásticas e de informação a seu 
respeito, surgiu a necessidade de oferecer aos pacientes novas formas de suportar melhor, 
e com mais qualidade, o pós-operatório e evitar, assim, possíveis complicações. Para tal 
objetivo, fez-se necessária a integração de profissionais em uma equipe multidisciplinar2.

A Fisioterapia Dermatofuncional tem sido amplamente recomendada pelos cirurgiões plás-
ticos como procedimento de tratamento do pós-operatório para as cirurgias, especial-
mente nos casos de abdominoplastias associadas à lipoaspiração, tendo contribuído com 
técnicas e recursos, como o ultrassom, drenagem linfática manual, crioterapia, laser, ele-
troterapia e a endermologia sobre as consequências da manipulação cirúrgica, objetivando 
minimizar as lesões decorrentes do trauma cirúrgico e acelerar a recuperação do paciente 
com complicações decorrentes de lipoaspiração, entre elas, a fibrose. O tratamento fisio-
terapêutico no pós-cirúrgico não só possibilita uma redução das prováveis complicações 
como, também, possibilita o retorno mais rápido do paciente ao exercício das suas ativi-
dades de vida diária3.

A atuação da Fisioterapia Dermatofuncional no pós-cirúrgico possibilita uma diminuição de 
possíveis complicações, recuperando regiões com hipoestesias, reduzindo aderências teci-
duais e edema, melhorando, assim, a textura da pele e restringindo a formação de fibrose 
subcutânea. A fibrose é formada pelo aumento do tecido fibroso intersticial, que tem como 
característica a pouca elasticidade, gerando outras complicações4.

A contribuição da Fisioterapia Dermatofuncional no pós-operatório de lipoaspiração as-
sociada ou não à abdominoplastia é observada na prática clínica, além de ser relatada 
pelos pacientes e cirurgiões como sendo de fundamental importância para melhorar, ainda 
mais, o resultado de cirurgias plásticas, evitando possíveis complicações5. Porém, ainda 
existem poucos estudos que comprovam o real benefício que se obtém com os recursos 
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fisioterapêuticos. Portanto, o presente estudo pretende investigar a importância da atuação 
da Fisioterapia no pós-operatório de cirurgias plásticas, buscando investigar os efeitos da 
Fisioterapia Dermatofuncional na fibrose e nas complicações presentes no pós-operatório 
de lipoaspiração e/ ou abdominoplastia.

2. MÉTODO
A presente pesquisa foi do tipo observacional descritiva, retrospectiva, cuja população foi 
constituída de prontuários de pacientes submetidos ao tratamento fisioterapêutico de pós-
-operatório, Clínica Biofisio, em Natal-RN/Brasil, entre os anos de 2011 e 2012.

A amostra foi constituída por 23 prontuários de pacientes, do sexo feminino, submetidas ao 
tratamento fisioterapêutico de pós-operatório de lipoaspiração associada ou não à abdomi-
noplastia nos últimos 12 meses, que apresentaram fibrose tecidual, e que foram avaliadas 
mediante as fichas de avaliação do protocolo fisioterapêutico (PANFIC) para identificar os 
níveis de fibrose antes, durante e após serem submetidas a tratamento fisioterapêutico.

Os critérios de inclusão foram pacientes em pós-operatório imediato de lipoaspiração ou 
abdominoplastia, em uma faixa etária entre 21 e 57 anos. Os critérios de exclusão foram 
pacientes que não apresentem fibrose e pacientes que não seguiram em tratamento duran-
te todo o tempo necessário determinado pelo fisioterapeuta.

Foram utilizadas, como instrumentos de coleta de dados, as fichas de avaliação do protoco-
lo PANFIC das pacientes da Clínica Biofisio em tratamento fisioterapêutico pós-operatório 
recente de lipoaspiração associada ou não a abdominoplastia.

O Protocolo de Avaliação dos Níveis de Fibrose Cicatricial (PANFIC) é um instrumento de 
coleta de dados desenvolvido e validado, cujo obetivo principal é detectar a presença ou 
não de “fibrose” e sua posterior classificação

A palpação é um dos pontos mais importantes do exame físico relatado no PANFIC, uma vez 
que, por meio desta, é possível identificar a ausência ou presença de “dor” e sua localização, 
a existência de “aderência cicatricial”, como, também, a presença de “edema”, constatando-
-se o fato do mesmo possuir cacifo positivo ou negativo. Através da “palpação”, também se 
avalia a “sensibilidade”, que é fundamental para constatar seu estado normal, aumentado ou 
diminuído. E, pela palpação e observação das áreas corporais críticas, o examinador poderá 
classificar a fibrose em quatro níveis, obedecendo aos seguintes critérios6:

• Nível zero (N0): não foram detectados indícios de fibrose após a avaliação visual 
e a palpação, nas posições ereta e decúbito dorsal e ventral;

• Nível um (N1): a fibrose somente é detectada após a palpação da região avaliada, 
com o paciente em decúbito dorsal e ventral;

• Nível dois (N2): a fibrose é detectada após a avaliação visual do paciente na po-
sição ereta. Entretanto, nas posições de decúbitos (dorsal e ventral), a detecção 
é feita após a palpação;

• Nível três (N3): a fibrose é detectada após a avaliação visual, estando a paciente 
tanto na posição ereta quanto nos decúbitos dorsal e ventral.
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Foram realizadas adaptações na sua estrutura com o intuito de mostrar, de forma mais 
clara e objetiva, os resultados das avaliações da fibrose, incluindo edema e equimose.

Desse modo, foi realizado um levantamento de dados nos prontuários de pacientes da 
Clínica Biofisio, verificando as técnicas e recursos para avaliação da evolução dos níveis de 
fibrose cicatricial no pós-operatório de lipoaspiração associada ou não à abdominoplastia, 
avaliadas através do protocolo PANFIC.

O PANFIC foi aplicado na avaliação inicial durante admissão da paciente e a cada 5 dias, 
até o término dos atendimentos da Fisioterapia. Assim, se pode realizar a avaliação dos 
níveis de fibrose das pacientes até o último dia de intervenção. Aproximadamente, foram 7 
avaliações dos níveis de fibrose de cada voluntária.

Para a análise dos dados, foi utilizado o programa estatístico Service Statistical Package for 
the Social Science – SPSS (versão 19.0). A estatística descritiva foi apresentada sob a for-
ma de tabelas, em que foi realizada a distribuição das frequências absoluta e relativa para 
as variáveis ordinais e a análise das médias, desvio padrão para as variáveis quantitativas 
contínuas. Para as variáveis categóricas, foi utilizado o teste de Wilcoxon. Para todos os 
testes, foi atribuído o nível de significância de 5% (p<0,05).

3. RESULTADOS
A tabela 01 apresenta os tipos de cirurgias plásticas realizados pela amostra do estudo.

Tabela 01 – Diferentes Tipos de Cirurgias realizadas no grupo de pacientes investigados.

Tipo De Cirurgia Frequência Absoluta Frequência Relativa

Abdominoplastia 7 30,4 %

Lipoaspiração 9 39,1 %

Abdominoplastia/Lipoaspiração 1 4,3 %

Abdominoplastia/Mamoplastia 2 8,7 %

Lipoaspiração/Mamoplastia 4 17,4 %

Total 23 100,0 %

Fonte: Dados da pesquisa.

Todos os voluntários realizaram as cirurgias de Abdominoplastia e/ou Lipoaspiração. No 
entanto, a maior parte dos voluntários (39,1%) realizou a cirurgia de Lipoaspiração, en-
quanto cerca de 30,4% foram submetidos à cirurgia de Abdominoplastia, isoladamente. Os 
demais voluntários sempre realizavam as cirurgias de Lipoaspiração ou Abdominoplastia 
associadas com mamoplastia.

A tabela 02 demonstra o número médio de sessões de Fisioterapia Dermatofuncional re-
alizadas pelas pacientes submetidas à cirurgia plástica, bem como a média da quantidade 
de dias de pós-operatório para início do tratamento fisioterapêutico. Observou-se o tempo 
de duração em dias de alguns sinais clínicos verificados no pós-operatório, como edema, 
equimose e fibrose.
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Tabela 02 – Tempo de início, quantidades de sessões e duração de 
complicações no pós-operatório (PO) de cirurgia plástica.

N Mínimo de Dias Máximo de Dias Média de Dias Desvio Padrão

Número de Sessões 23 15 38 20,69 6,21

Dias de PO 23 1 12 4,00 2,64

Dias de Edema 23 10 40 30,65 7,39

Dias de Equimose 23 3 20 8,21 3,84

Dias de Fibrose 23 12 42 23,39 8,11

Fonte: Dados da Pesquisa.

Nese estudo, verificou-se que o número médio de sessões de Fisioterapia Dermatofuncio-
nal foi de 20,69 sessões. Ao se avaliar a quantidade de dias para o início do PO, verifica-se 
que a média de dias de início da Fisioterapia foi de 4 dias, demonstrando o início precoce 
na intervenção. Ao investigar os sinais clínicos do pós-operatório, observou-se a média de 
dias de permanência de sinais clínicos, como edema (30,65 dias), equimose (8,21 dias) e 
fibrose (23,39 dias).

A tabela 03 descreve os níveis de fibrose na vista anterior, verificados no decorrer das sete 
(7) avaliações:

Tabela 03 – Distribuição de frequência dos níveis de fibrose 
verificados nas diferentes avaliações na vista anterior.
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Fibrose

Detectada na 
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AV1 19 82,6 3 13,0 1 4,3 - - 23 100,0

AV2 10 43,5 6 26,1 4 17,4 3 13,0 23 100,0

AV3 1 4,3 11 47,8 4 17,4 7 30,4 23 100,0

AV4 4 17,4 10 43,5 4 17,4 5 21,7 23 100,0

AV5 2 8,7 13 56,5 6 26,1 2 8,7 23 100,0

AV6 7 30,4 13 56,5 3 13,0 - - 23 100,0

AV7 17 73,9 6 26,1 - - - - 23 100,0

Fonte: Dados da Pesquisa. Legenda: Freq. – Frequência.
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A tabela 04 descreve os níveis de fibrose na vista posterior, verificados no decorrer das sete 
(7) avaliações:

Tabela 04 – Distribuição de frequências dos níveis de fibrose verificados nas diferentes avaliações na vista posterior.

Ausência de 
Fibrose

Detectada na 
palpação
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Avaliada somente 
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AV1 20 87,0 3 13,0 - - - - 23,0 100,0

AV2 13 86,5 5 21,7 4 17,4 1 4,3 23,0 100,0

AV3 12 52,2 5 21,7 4 17,4 2 8,7 23,0 100,0

AV4 15 65,2 6 26,1 1 4,3 1 4,3 23,0 100,0

AV5 19 82,6 4 17,4 - - - - 23,0 100,0

AV6 21 91,3 2 8,7 - - - - 23,0 100,0

AV7 22 95,7 1 4,3 - - - - 23,0 100,0

Fonte: Dados da Pesquisa. Legenda: Freq. – Frequência.

Observou-se que, em ambas as vistas, nas primeiras avaliações, os níveis de fibrose estavam, 
na maioria das vezes, ausentes, verificando-se um aumento gradual nas avaliações AV4 e de-
clínio nas AV5 e AV6, de modo que, na AV7, a ausência de fibrose foi o dado mais encontrado.

A tabela 05 apresenta a análise da diferença do grau de fibrose, ao ser realizada a compa-
ração entre o AV1, AV4 e AV7 das voluntárias:

Tabela 05 – Comparação entre os graus de fibrose nas avaliações 
AV1, AV4 e AV7, nas vistas anterior e posterior.

Vista Anterior Rank Médio N TW P valor

Níveis de Fibrose VA AV1 1,17 23 13,235 0,001*

Níveis de Fibrose VA AV4 1,83 23 - -

Níveis de Fibrose VA AV1 1,46 23 0,4 0,527

Níveis de Fibrose VA AV7 1,54 23 - -

Níveis de Fibrose VA AV4 1,85 23 14,22 0,001*

Níveis de Fibrose VA AV7 1,15 - - -

Vista Posterior Rank Médio N TW P valor

Níveis de Fibrose VP AV1 1,39 23 2,77 0,096

Níveis de Fibrose VP AV4 1,61 23 - -

Níveis de Fibrose VP AV1 1,54 23 1,00 0,317

Níveis de Fibrose VP AV7 1,46 23 - -

Níveis de Fibrose VP AV4 1,65 23 7,00 0,008*

Níveis de Fibrose VP AV7 1,35 23 - -

Fonte: Dados da Pesquisa. Legenda: Foi utilizado o teste de Wilcoxon. *Os resultados significativos 
(p<0,05) indicam que existe diferença nas frequências entre as avaliações testadas.
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Na avaliação da vista anterior, verificou-se uma diferença estatística significante entre a 
avaliação 1 e a 4 ( p<0,001), caracterizando o aumento dos níveis de fibrose entre os gru-
pos. Observou-se, também, diferença entre os grupos AV4 e AV7 (p< 0,001), que, também, 
demonstrou que o nível de fibrose no grupo com 4 avaliações também foi mais elevado que 
no final do tratamento. Ao se avaliar o grau de fibrose entre AV1 e AV7, observou-se que 
não existia diferença estatística significante (p = 0,527), caracterizando que não existiam 
mudanças nos níveis de fibrose inicial e final do tratamento.

Na avaliação da vista posterior, verificou-se uma diferença estatística significante entre a 
avaliação 4 e a 7 ( p= 0,008), representando que o nível de fibrose era maior no quarto dia, 
e que não mudou significativamente da AV1 (p=0,096). A diferença não foi significativa 
entre a AV1 e a AV7 (p= 0,317). Assim, observa-se uma redução do nível de fibrose até o 
término do tratamento.

4. DISCUSSÃO
O pós-operatório fisioterapêutico de cirurgias plásticas estéticas varia de acordo com as 
características específicas de cada procedimento cirúrgico, desse modo, é de fundamental 
importância o conhecimento das técnicas realizadas para o planejamento das condutas 
específicas de cada paciente.

Verificou-se a predominância de cirurgias do tipo abdominoplastia e lipoaspiração, resul-
tado que corrobora com alguns achados da literatura, que afirmam que a lipoaspiração e 
a abdominoplastia estão entre os procedimentos cirúrgicos mais utilizados no país, para o 
tratamento de lipodistrofias abdominais7. No entanto acarretam uma grande quantidade de 
respostas para o pós-operatório, as quais, se não devidamente tratadas, podem provocar 
o surgimento de complicações mais graves, como seroma, necrose, embolia, ou elevados 
índices de fibrose8, 9.

Observou-se um interesse em promover o tratamento fisioterápico no PO de cirurgias de 
maneira rápida, a fim de minimizar as complicações e de acelerar o processo de retorno 
às atividades laborativas e funcionais das pacientes. Esse resultado corrobora com outro 
estudo10, o qual verificou que a média de sessões dos pacientes submetidos à abdomino-
plastia também foi de, aproximadamente, 20 sessões.

No entanto, esses achados diferem em relação à realização de lipoaspirações, visto que as 
médias do número de sessões do pós-operatório desse tipo de cirurgia foram de, aproxi-
madamente, 15 sessões. No entanto, esse resultado pode ser justificado em virtude de que 
o número de sessões de tratamento varia de acordo com o a quantidade de complicações 
visualizadas no pós-operatório, sendo, portanto, diretamente relacionadas ao número de 
dias do PO11. Além disso, o número de sessões é variável de acordo com o procedimento 
cirúrgico, a técnica e habilidade do cirurgião, o tempo de início para o pós-operatório, bem 
como com a qualidade e capacitação do serviço de Fisioterapia Dermatofuncional10.

Alguns autores11 verificaram que, no PO de lipoaspirações, têm sido iniciadas as sessões 
de Fisioterapia de maneira cada vez mais rápida, favorecendo a reabilitação e otimização 
dos resultados dos procedimentos cirúrgicos.
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De modo análogo, alguns autores10 observaram que a maior parte de um grupo de pacien-
tes submetidos à cirurgia de Abdominoplastia iniciava o tratamento fisioterápico pós-ope-
ratório no período de 5 a 8 dias pós-cirurgia. Outros autores4 mostraram, em seus estudos, 
que uma boa parte dos cirurgiões plásticos encaminhava seus pacientes entre o 6º e o 15º 
dia de pós-operatório, ou seja, na fase proliferativa do processo cicatricial e não em fases 
mais imediatas ou recentes. Recomenda-se que a Fisioterapia seja iniciada entre o período 
de 72 horas a 15 dias após o ato cirúrgico, fazendo uso dos recursos fisioterápicos ideais 
para cada fase que o paciente se encontrar12.

Esses encaminhamentos precoces no pós-operatório de cirurgias plásticas, principalmente 
para serviços especializados de Fisioterapia Dermatofuncional, têm sido justificados pelo 
número cada vez maior de publicações científicas na área, fazendo com que os cirurgiões 
plásticos reconheçam a real necessidade do início do tratamento fisioterapêutico precoce, 
a fim de promover a resolução mais rápida das complicações, a diminuição do número de 
sessões e uma recuperação cada vez mais de melhor qualidade13.

Quanto à manifestação dos sinais clínicos, não foram encontrados artigos que descre-
vessem claramente o tempo de duração dessas complicações no processo de reabilita-
ção, no entanto, estima-se que esses sinais clínicos poderiam passar por graves compli-
cações, caso as pacientes não tivessem sido submetidas à intervenção da Fisioterapia. 
A presença de edema, equimose e fibrose são consequências diretas do processo de 
reparo pós-lesão, no entanto, faz-se necessário um pós-operatório bem feito para modu-
lar a reposta do organismo, a fim de evitar exacerbações dos sinais clínicos visualizados. 
Os dias de permanência desses sinais clínicos são dependentes, também, das condutas 
terapêuticas adotadas12.

No entanto, a principal manifestação clínica pós-cirúrgica a ser tratada pela Fisioterapia é 
a presença da fibrose, deposição em excesso de tecido fibroso, como parte do processo 
de reparo do tecido lesionado14. Esse processo de reparo tecidual é variável de acordo 
com a resposta fisiológica de cada organismo, bem como com os recursos terapêuticos 
utilizados, os quais podem guiar e modular a deposição de colágeno e fibrina, proteínas 
responsáveis pela formação da rede de fibrose15.

Neste estudo, observou-se uma variação dos níveis de fibrose variáveis com elevação nos 
primeiros dias de tratamento, mas com gradual redução na sétima avaliação dos níveis de 
fibrose através do PANFIC. Esse resultado corrobora com a resposta inflamatória esperada 
para um paciente submetido ao tratamento da Fisioterapia, visto que as etapas do processo 
de reparo no tecido ocorrem de maneira gradual. Após a fase inicial inflamatória, ao longo 
dos dias de tratamento, observa-se o maior depósito de fibrose. Assim, aproximadamente 
na metade do tratamento, é visualizado o acúmulo desse tecido em substituição ao tecido 
lesionado. Com a intervenção fisioterápica, é possível observar que a fibrose é gradual-
mente reduzida até o término do tratamento13.

Ao verificar a evolução dos níveis de fibrose no grupo de pacientes, pode se avaliar um 
aumento gradual desse nível. Caso os indivíduos não fossem submetidos ao tratamento 
adequado, possivelmente se verificaria um grau de fibrose muito elevado e permanente 
nas avaliações finais do tratamento, o que geraria retrações e dificuldade na realização de 
atividades funcionais10, 14.
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Acredita-se que a atuação dos diferentes recursos da Fisioterapia tenha sido eficaz na mo-
dulação da resposta inflamatório e cicatricial, o que permitiu uma prevenção do acúmulo 
de colágeno excessivo na região da cirurgia. Os recursos fisioterapêuticos mais utilizados 
no pós-operatório de cirurgias plásticas foram a drenagem linfática manual, endermotera-
pia, massagem de tecido conjuntivo e a radiofrequência. Essas modalidades terapêuticas 
têm como principal objetivo a modulação do processo inflamatório e controle da dissemi-
nação da fibrose10.

Verificamos que um dos principais recursos para o tratamento da fibrose no pós-opera-
tório de cirurgias plásticas é a radiofrequência. Ela atua nas camadas profundas da pele, 
modelando as fibrilas de colágeno. Esta cadeia de processos provoca o recondicionamento 
da pele, melhorando a elasticidade da mesma e a força tensora dos tecidos compostos por 
colágeno, com produção de novas fibras de melhor qualidade5, 16, 17, 18, 19.

Este estudo confirma que a intervenção precoce no início do PO de cirurgias plásticas de 
lipoaspiração associada ou não a abdominoplastia favorece a reabilitação e otimização dos 
resultados dos procedimentos cirúrgicos, acelerando o processo de retorno às atividades 
laborais e funcionais dos pacientes.

Pode-se observar que a realização de um protocolo de Fisioterapia Dermatofuncional, com 
seus diversos recursos, promoveu uma modulação da resposta inflamatória, assim o pro-
cesso cicatricial foi regulado, minimizando a fibrose, nas avaliações finais, das pacientes 
submetidas ao estudo. Verificou se que os níveis de fibrose, nas avaliações finais, foram 
praticamente iguais aos da fase inicial, ou seja, predomínio de ausência de fibrose após o 
tratamento da Fisioterapia.

Assim, concluímos que o número de sessões médias realizados por cada voluntário era de, 
aproximadamente, 20, com a permanência dos sinais clínicos de edema, por cerca de 30 
dias; equimose, por 8 dias; e fibrose, por 23 dias. Observou-se uma variação dos níveis de 
fibrose variáveis, com elevação nos primeiros dias de tratamento, mas com gradual redu-
ção na sétima avaliação dos níveis de fibrose através do PANFIC. Sugere-se a realização de 
estudos experimentais com o objetivo de melhor verificar os efeitos dos recursos analisa-
dos sobre a fibrose de pacientes na fase de pós-operatório de cirurgia plástica.

A pesquisa mostrou que houve uma coerência dos resultados avaliados pelo PANFIC, for-
talecendo a validação do mesmo.
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RESUMO: Introdução: o Diodo Emissor de Luz (LED) é um recurso fototerápico que tem sido amplamente 
utilizado para o tratamento do rejuvenescimento da pele. A terapia envolve o mecanismo de fotobiomodu-
lação, promovendo um tratamento seguro e indolor. Objetivos: o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito 
do LED no rejuvenescimento facial. Metodologia: trata-se de um estudo experimental, com ensaio clínico, 
em amostra composta de 24 voluntárias do sexo feminino, com idade entre 35 a 55 anos, selecionadas 
aleatoriamente, sendo estas subdivididas em dois grupos: um controle e um experimental (LED). O grupo 
experimental foi submetido à radiação pelo LED Vermelho (660nm), a uma potência de 20 watts, por 20 
minutos, durante 16 sessões (2 meses), em uma frequência de duas sessões semanais. A avaliação inicial 
e final foi feita através do protocolo de avaliação facial PAF, e avaliação do ângulo e medida do sulco naso-
geniano, pelo software radiocef studio 2 Resultados: foi evidenciado um aumento do ângulo nasogeniano 
direito e esquerdo e redução da medida do sulco nasogeniano do grupo experimental, sendo, estatistica-
mente, significativo (p<0,05), na dimensão desse sulco do lado esquerdo. Conclusão: o efeito do LED pode 
beneficiar no tratamento do envelhecimento facial, na modulação da flacidez tissular, com possível melhora 
do sulco nasogeniano.

Palavras chaves: Fisioterapia. Envelhecimento. Semicondutores.

EFFECT OF TISSUE FACIAL LED FLACCIDITY

ABSTRACT: Introduction: The Light Emitting Diode (LED) phototherapy is a feature that has been widely 
used for the treatment of skin rejuvenation. The therapy involves the mechanism photobiomodulation pro-
moting a safe and painless treatment. Objectives: The aim of this study was to evaluate the effect of the LED 
facial rejuvenation. Methods: This was an experimental study with clinical trial of a sample of 24 female 
volunteers aged 35-55 years randomly selected, these being subdivided into two groups a control group 
and an experimental group (LED) . The sample was subjected to radiation by a red LED (660 nm) at a power 
of 20 watts for 20 minutes in 16 sessions (2 months), at a frequency of two weekly sessions. The initial and 
final assessment was performed using the evaluation protocol facial PAF, and evaluation of the angle and 
extent of the nasolabial folds by software Radiocef 2 Results: It was shown an increase in the nasolabial 
angle right and left reduction in the extent of the nasolabial folds group experimental and was statistically 
significant (p <0.05) in the size of the groove on the left. Conclusion: The effect of the LED can benefit in 
the treatment of facial aging in the modulation of sagging tissue with improvement of the nasolabial folds

Keywords: Physiotherapy. Aging. Semiconductors.
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1. INTRODUÇÃO
O envelhecimento da pele é um processo contínuo, que afeta não só a aparência, mas, 
também, a função cutânea. No entanto, nem todos envelhecem na mesma velocidade, 
evidenciando que fatores intrínsecos, extrínsecos e o estilo de vida contribuam para o 
processo de envelhecimento1.

Com o processo de envelhecimento, a proteína colágena, componente fundamental do 
tecido conjuntivo, torna-se, gradualmente, mais rígida e a elastina, outro componente do 
mesmo tecido, vai perdendo a sua elasticidade natural, devido à redução do número de 
fibras elásticas e de outros componentes do tecido conjuntivo. O declínio das funções do 
tecido conjuntivo faz com que as camadas de gordura sob a pele não consigam manter-se 
uniformes e a degeneração das fibras elásticas, aliada à menor velocidade de troca de oxi-
genação dos tecidos, provoca desidratação da pele, resultando em rugas e flacidez facial2.

Com o avanço da ciência, vários procedimentos permitem retardar os efeitos do envelheci-
mento e do fotoenvelhecimento da pele. Como consequências, surgiram áreas de estudo, 
tratamentos e novos procedimentos que visam, principalmente, a atenuar os sinais do 
envelhecimento e distúrbios faciais. A fisioterapia dermatofuncional é uma área inovadora, 
que vem acabando com o empirismo dos tratamentos estéticos, amplamente utilizados, 
uma vez que atua na comprovação cientifica dos métodos e técnicas abordados para o tra-
tamento de diversas alterações cutâneas, como é o do envelhecimento facial. Entre esses 
recursos, está o LED, amplamente utilizado no rejuvenescimento facial3.

Os LEDs (light emitting diodes) são diodos de semicondutores submetidos a uma corrente 
elétrica, que emitem luz e que podem ser utilizados para fototerapia, com comprimentos 
de onda que variam de 405nm (azul) a 940nm (infravermelho). Eles têm um papel diferente 
do tratamento ablativo, pois não causam dano tecidual baseado na fototermólise. Sua ação 
ocorre através da estimulação direta intracelular, mais especificamente nas mitocôndrias 
estimuladoras: reorganizando as células, inibindo algumas ações e estimulando outras, na 
síntese de ATP e nas proteínas, como colágeno e a elastina, resultando no chamado efeito 
da fotobioestimulação ou fotomodulação4. Estes, também, atuam como antimicrobianos e 
antiinflama tórios, dependendo do comprimento de onda utilizado5 .

Baseados nesses efeitos, estudos demonstram que o LED pode promover a atenuação das 
rugas. A busca pela confirmação desse efeito clínico desencadeou a realização desta pes-
quisa, que teve como objetivo verificar o efeito do LED no rejuvenescimento facial.

2. MÉTODOS

Caracterização da pesquisa e amostra

Este estudo é um ensaio clínico controlado e cego, realizado por dois pesquisadores: o 
1 era responsável pelo procedimento de avaliação das voluntárias e o 2 era responsável 
pelos procedimentos da intervenção. O pesquisador 2 realizava a intervenção na ausên-
cia do pesquisador 1, de modo que este, em nenhum momento, durante a pesquisa, 
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sabia dos procedimentos realizados pelo pesquisador 2. Esse mecanismo garantiu o 
cegamento do estudo.

A população deste trabalho foi composta por voluntárias, do sexo feminino, com sinais de 
envelhecimento, moradoras do município de Parnamirim/RN. A amostra foi selecionada de 
maneira aleatória e foi composta de 40 voluntárias, com faixa etária entre 35 a 55 anos, 
subdivididas em grupo controle (grupo 1), formado por 20 voluntárias; e grupo experi-
mental (grupo 2) formado por outras 20 voluntárias. Foram excluídas as que desistiram ou 
abandonaram o tratamento, fazendo um total de 16 desistentes, sendo 08 voluntárias no 
grupo 1 e 08, no grupo 2.

Materiais e procedimentos

Os instrumentos utilizados para avaliação foram: o Protocolo de Avaliação Facial – PAF 
(MICUSSI. 2008), modificado para caracterização da pele e identificação dos sinais de 
envelhecimento, sendo seguro e aplicável na prática clínica diária; a câmera digital Sony 
14.1 megapixels; o cefalostato, recurso que permite a imobilização da cabeça, usado para 
fazer padronização das fotos; o software Radiocef studio 2, para medições dos traçados 
faciais, especificamente ângulos e dimensões dos sulcos e rugas; e, para o procedimento 
fototerapêutico, foi utilizado o aparelho de LED, marca AVS – modelo HF – 052, para o 
grupo experimental.

Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Potiguar (UnP) 
e confirmada a participação da amostra, através da assinatura do termo de consentimen-
to livre e esclarecido (TCLE), foi aplicado o PAF, sendo abordados os seguintes tópicos: 
identificação, cor da pele, a classificação de pele de Goglau, o fototipo de Fitzpatrick, a 
classificação de rugas deTsuji e Lapiere e Pierrard, tipos e localização das rugas, seguin-
do a avaliação da imagem pela fotografia, sendo a câmera posicionada sobre um tripé a 
1,44m de distância da face das voluntárias, com a sua altura regulada de acordo com o 
tamanho de cada voluntária fotografada. O posicionamento no cefalostato foi feito no Plano 
de Frankfurt na horizontal, no sentido anteroposterior, com apoio da glabela no mesmo. A 
mensuração da dimensão do sulco nasogeniano foi feito pelo software Radiocef Studio 2, 
que usa a imagem digital da fotografia e possibilita a marcação de pontos na tela do com-
putador. Ele forneceu o ângulo do sulco nasogeniano direito e esquerdo e a distância entre 
a base do nariz e a comissura labial, como demonstra a figura 01 abaixo.
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Figura 1 – Análise do ângulo e dimensão do sulco nasogeniano pelo programa software Radiocef Studio 2.

Após a avaliação, o procedimento adotado para os grupos 1 e 2 foi a abordagem de pa-
lestras de prevenção e cuidados com a pele, ocorrendo duas vezes por mês, durante dois 
meses, totalizando 4 reuniões, em que foram expostas informações sobre o fotoenvelhe-
cimento cutâneo, radiação solar, flacidez tissular, surgimento de rugas, além de medidas 
preventivas de lesões de pele e orientações de cuidados com a pele. As palestras foram 
realizadas através de datashow, e sendo discutido o processo de envelhecimento, o que 
acontece com a pele nesse processo, atuação dos hormônios, radicais livres e alimentos 
saudáveis. No último encontro, foram abordadas as práticas caseiras sobre esfoliação, 
higienização e hidratação da pele, através de uma aula prática e demonstrativa com as 
voluntárias sobre o uso de cremes e esfoliantes caseiros. 

Ao final, foram entregues amostras de protetor solar e duas cartilhas, uma, sobre preven-
ção do câncer de pele; outra, sobre ginástica facial e com receitas caseiras para limpeza e 
hidratação da pele.

Na segunda etapa, apenas o grupo experimental se submeteu ao tratamento com a aplicação 
do LED, fazendo uso da luz vermelha com comprimento de onda de 660 nm. A potência utili-
zada foi de 20 Watts. O protocolo adotado foi executado em 16 sessões, com duração de 20 
minutos cada, com frequência de 02 vezes por semana, em dias alternados, durante 2 meses.

Inicialmente, realizava-se a higienização da pele com sabonete líquido neutro e a colocação 
de óculos de proteção, em seguida, aplicava-se o LED, abrangendo a totalidade da face. 
Ao final do tratamento, após o segundo mês, todas as voluntárias foram reavaliadas pelo 
mesmo avaliador, com aplicação do PAF modificado, e demais procedimentos de avaliação 
utilizados anteriormente ao procedimento com o LED.
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Análise dos dados

Foi realizada através de uma análise estatística descritiva e inferencial, utilizando o progra-
ma SPSS 19.0 (Statistical Package for the Social Science – Version 19.0). A normalidade 
dos dados foi observada pelo teste de Kolmogorov – Smirnov (KS). Para os dados para-
métricos, a comparação intra grupos, aplicou-se o teste de t-pareado. Na análise entre os 
grupos, foi utilizado o teste t-independente. Para as variáveis categóricas, foi realizada a 
análise descritiva, na distribuição das frequências absolutas e relativas. Foi adotado o nível 
de significância de 5% (p<0,05).

3. RESULTADOS
Os resultados desta pesquisa, diante de uma amostra de 24 voluntárias, com 12 para 
cada grupo, apontam, quanto à cor da pele, que 66% das voluntárias do grupo controle 
eram de cor branca e 66% das do grupo experimental tinham a cor parda. Na análise da 
classificação do fototipo de Fitzpatrick, conforme o quadro 01, o resultado foi o seguinte: o 
grupo controle apresentou 08 (66%) da amostra enquadrada no fototipo I (muito sensível 
– queima facilmente e nunca pigmenta) e II (sensível – queima moderadamente e pigmenta 
levemente); já o grupo experimental apresentou 08 (66%) da amostra classificado como 
fototipo III (moderadamente sensível – queima levemente e pigmenta facilmente).

Quadro 1 – Distribuição de Frequência Absoluta e Relativa dos grupos 1 e 2, pela classificação de Fitzpatrick.

Variável  Grupo 
Controle Variáveis

Frequência 
Absoluta 
Inicial 

Frequência 
Relativa 
Inicial

Frequência 
Absoluta 

Final

Frequência 
Relativa 

Final
P Valor

Fitzpatric k Tipo I 5 25,0% 3 25,0% 1,00

Fitzpatrick Tipo II 7 35,0% 5 41,6% 1,00

Fitzpatrick Tipo III 2 10,0% - 0,0% 1,00

Fitzpatrick Tipo IV 3 15,0% 2 16,7% 1,00

Fitzpatrick Tipo V 3 15,0% 2 16,7% 1,00

TOTAL 20 100,0% 12 100,0%

Variável Grupo 
Experiment Variáveis

Frequência 
Absoluta 
Inicial 

Frequência 
Relativa 
Inicial

Frequência 
Absoluta 

Final

Frequência 
Relativa 

Final
P Valor

Fitzpatrick Tipo I 9 45,0% 3 25,0% 0,23

Fitzpatrick Tipo II 5 25,0% 1 8,3% 0,23

Fitzpatrick Tipo III 4 20,0% 8 66,7% 0,23

Fitzpatrick Tipo IV 2 10,0% - 0,0% 0,23

TOTAL 20 100,0% 12 100,0%

Fonte: Dados da pesquisa.
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Quanto à caracterização das rugas, pela classificação de Tsuji: no grupo controle, 70% 
das voluntárias rugas superficiais e 30%, profundas; no grupo experimental, 55% das 
voluntárias apresentavam rugas superficiais e 45%, profundas. As rugas profundas não 
sofrem modificações, quando a pele é esticada, diferentemente das rugas superficiais, que 
desaparecem ao estiramento.

De acordo com a classificação do envelhecimento de Lapiere e Pierard, foi caracterizada 
a amostra, em sua grande maioria, encontrando-se no grau I (com rugas de expressão), 
estando presente tanto nas voluntárias do grupo controle quanto no grupo experimental.

Segundo a avaliação das variáveis da escala de Goglau, os resultados indicam que o grupo 
controle foi caracterizado com predominância no tipo II (Rugas ao movimento, pequenas 
alterações pigmentares – faixa etária dos 30 anos), enquanto o grupo experimental ficou, 
predominantemente, classificado em tipo III (Rugas ao repouso, melasmas na região zigo-
mática, elastose solar – faixa etária dos 40 anos).

A avaliação dos ângulos e da medida do sulco nasogeniano através da cefalometria e do 
software Radiocef studio 2 foi analisada, estatisticamente, pela comparação entre o ângulo 
do sulco nasogeniano direito e esquerdo e a distância entre a base do nariz e a comis-
sura labial, tanto no grupo controle quanto no experimental no início e fim da pesquisa. 
Os resultados mostraram, através da média e desvio padrão, que houve um aumento na 
medida do ângulo direito e esquerdo do sulco nasogeniano no grupo controle e no grupo 
experimental, entre as avaliações iniciais e finais, porém, estatisticamente insignificante. 
Foi encontrada uma redução na medida do sulco nasogeniano direito e esquerdo do grupo 
controle e experimental, com significância estatística (p<0,05) apenas para a medida do 
sulco nasogeniano esquerdo no grupo experimental, conforme a tabela 01.

Tabela 1 – Valores da Média e Desvio Padrão iniciais e análise comparativa entre as avaliações inicial e final 
para as variáveis de análise do sulco nasogeniano nos grupos controle e experimental.

Variável Controle 
Inicial

Controle 
Final

P 
Valor

Experiment 
inicial

Experiment  
Final 

P 
valor

Ângulo Direito 1131,93±5,6 1132,67±10,6 0,78 125,93±7,91 130,31±4,67 0,60

Medida do Sulco 
Nasogeniano Direito 36,12±5,37 46,58±5,58 0,19 48,40±5,21 46,58±5,58 0,86

Ângulo Esquerdo 1131,22±6,1 131,80±9,42 0,83 128,54±5,15 129,94±6,19 0,53

Medida do Sulco 
Nasogeniano Esquerdo 36,64±5,53 36,82± 5,70 0,84 49,79±6,04 47,76± 7,62 0,05*

Fonte: Dados da pesquisa.

4. DISCUSSÃO
O presente estudo demonstrou efetividade em relação à angulação do sulco nasogeniano, 
em que ocorreu um aumento do ângulo direito e esquerdo desse sulco tanto no grupo 
controle, quanto no experimental, sendo mais evidente no grupo experimental e em lado 
direito. Com relação à medida do sulco nasogeniano, o resultado ficou mais evidente no 
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grupo experimental, principalmente do lado esquerdo, mostrando-se, estatisticamente, 
significativo o efeito do Led nessa variável.

Com o envelhecimento, o vetor gravitacional e, portanto, descendente, supera os vetores 
da biomecânica facial, aqueles responsáveis pelo posicionamento harmônico das estrutu-
ras faciais. Há queda das estruturas anatômicas em sentido caudal, evidenciado por uma 
redução do tônus muscular, uma redução difusa de gordura do subcutâneo, além da flaci-
dez tissular, com a possibilidade de interferência de outros fatores do sistema estomatog-
nático, que promovem o encolhimento interno da base da face, comprometendo a estética 
facial7. À medida que a idade aumenta, percebe-se uma diminuição dos valores do ângulo 
do sulco nasogeniano, além do aumento da distância deste, pelo distanciamento da base 
do nariz com a comissura labial. O sulco nasogeniano é causado pela contração exagerada 
dos músculos da face na realização das funções estomatognáticas e pelo cansaço e falta 
de descanso noturno, além de fatores que levam ao envelhecimento das estruturas da 
derme e subcutâneo8, 9, 10.

A pele fotoenvelhecida apresenta marcas histológicas distintas, que incluem uma redução 
global na quantidade de colágeno associada a um espessamento e degradação do mesmo 
e das fibras elásticas. As fibras de colágeno tornam-se quebradiças e são facilmente frag-
mentadas e as fibras elásticas crescem demasiadamente tortuosas, e isso se dá em conse-
quência da redução de fibroblastos e de sua capacidade biossintética, além da presença de 
enzimas que degradam colágeno11.

Corroborando com este estudo, uma pesquisa sobre o rejuvenescimento da pele facial com 
uso do LED com duas intensidades de luz 830nm (55mWcm2,66J/cm2) se alternando com 
as irradiações de 633nm (105nW/cm2,126J/cm2), com duração de 20 minutos a sessão, 
em uma amostra de 38 indivíduos na faixa etária de 35 a 57 anos, por um período de 12 
semanas, que observou, pela escala de Goglau, a superficialização de rugas periorais com 
significância estatística, não sendo significativa na avaliação do sulco nasogeniano. Essas 
respostas podem se justificar, pelo fato da terapia com o LED ocorrer através da estimu-
lação direta intracelular, mais especificamente nas mitocôndrias estimuladoras: reorgani-
zando as células, inibindo algumas ações e estimulando outras, na síntese de ATP e nas 
proteínas, como colágeno e a elastina, resultando no chamado efeito da fotobioestimulação 
ou fotomodulação4. 

Em outro estudo randomizado e duplo cego, com 76 pacientes tratados com diodo emis-
sor de luz (LED) aplicado na metade direita do rosto por um período de 3 meses, com 
frequência de 2 vezes por semana, realizado por Seung e colaboradores, em 2007, foi 
observado uma redução significativa de rugas e um aumento da elasticidade da pele em 
relação à linha de base do rosto. Esse estudo foi feito em 4 grupos, sendo um controle. 
No primeiro grupo, foi utilizado LED de 830nm; no segundo grupo, 633nm; no terceiro, 
uma combinação de 830nm e 633nm; e, no grupo controle, uma luz placebo. Na avaliação 
dos resultados realizados pelas alterações histológicas e ultra estruturais, ocorreu um 
aumento significativo na quantidade de fibras colágenas e elásticas em todos os grupos 
de tratamento, mostrando fibroblastos altamente ativados, cercados por fibras elásticas e 
de colágeno em grande quantidade11.

Faz-se necessária a realização de mais pesquisas científicas acerca do tema abordado, 
para se verificar a efetividade de tratamento no que diz respeito ao uso do LED’S no sulco 
nasogeniano. As vantagens de se usar tal tecnologia são a eficiência similar no tratamento 
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de diversas patologias de pele, cicatrização de feridas e reparação tecidual sem causar dor 
ou efeitos colaterais ao paciente, o que tende a minimizar os problemas de saúde pública.

Dessa forma, o fato de ter sido evidenciado a redução da medida do sulco nasogeniano, mes-
mo que sendo apenas significativo do lado esquerdo, pode justificar a melhora na flacidez 
tissular da pele facial na região nasogeniana, porém, fazem-se necessárias mais pesquisas, 
com uma amostra maior, para poder trazer maiores evidências dos resultados encontrados. 
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RESUMEN: El objetivo de esta investigación fue determinar los parámetros asertivos de abordaje e in-
tervención fisioterapéutica frente a las complicaciones postquirúrgicas derivadas de la realización de la 
cirugía estética de mamoplastia de aumento. Para lograrlo se realizó una revisión sistemática de artículos 
de investigación, de diferentes bases de datos, relacionados con el objetivo propuesto. Para el análisis se 
incluyeron 26 artículos de los cuales solamente 2 son específicos del área de Fisioterapia, sin embargo se 
encontró información útil acerca de las posibles complicaciones que surgen en el tratamiento posquirúr-
gico de la intervención quirúrgica en mamoplastia de aumento, con estos se realizó un análisis de la inter-
vención del Fisioterapeuta. Se denotó poca evidencia científica que demostrara la labor desempeñada por 
el Fisioterapeuta, quien es el profesional dotado con las capacidades, herramientas específicas e idoneidad 
para brindar el manejo adecuado frente a las posibles complicaciones derivadas del posquirúrgico de la 
mamoplastia de aumento.

Palabras Clave: Cirugía Plástica. Mamoplastia. Complicaciones Postoperatorias. Medicina Física y Reha-
bilitación. Rehabilitación.

BREAST AUGMENTATION: POSTOPERATIVE MANAGEMENT 

AND COMPLICATIONS FROM PHYSICAL THERAPY

ABSTRACT: This research aims to determine the parameters of physiotherapy intervention approach and 
assertive versus postsurgical complications arising from performing cosmetic surgery breast augmenta-
tion. To attain this systematic review was conducted through various databases related items thrown ob-
jective include 26 items of which only 2 provide information on physiotherapy intervention, however found 
useful information about possible complications that there is little evidence to bring the work performed by 
the physiotherapist who is the professional skills, specific tools and expertise to provide adequate manage-
ment against possible postoperative complications of breast augmentation, which can limit to physiothera-
pists little foray in this field of action, which is why the writings are few references.

Keywords: Surgery Plastic. Mammaplasty. Postoperative Complications. Physical and Rehabilitation Me-
dicine. Rehabilitation.
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1. INTRODUCCIÓN
La mamoplastia de aumento es un procedimiento por el cual se aumenta el tamaño del 
seno, introduciendo implantes o prótesis, es una de las intervenciones más demandadas1 
y el índice de satisfacción obtenido es muy alto lográndose una mejora en la autoestima y 
percepción corporal. 

Con los nuevos conceptos, enfoques y criterios de la cirugía estética y reconstructiva surge 
la necesidad de la intervención del fisioterapeuta en la rehabilitación de los pacientes/usua-
rios que han sido tratados en este campo de cirugías estéticas de mamoplastia de aumento 
ya que se ha detectado la necesidad de incursionar en esta temática pues se ha evidenciado 
un incremento del 60% de cirugías estéticas en los últimos 10 años, adicionalmente en el 
Valle del Cauca han surgido instituciones que se orientan a la exportación de servicios de 
salud tanto para extranjeros como colombianos residentes en otros países; cifras de Fenal-
co revelan que cada año se realizan más de cien mil procedimientos de cirugía estética. Los 
de mayor demanda son las cirugías plásticas (42%), le siguen las de odontología estética 
(27%) y de oftalmología (21%).En promedio mensual se hacen más de 60 lipoesculturas, 
35 cirugías de mamoplastia (seno) y rinoplastia (nariz), 40 cirugías de lipectomía (cortar 
la piel que queda en el abdomen) y 25 de mentoplastia y blefaroplastia2; es tal el auge de 
la globalización que ha generado que las ofertas laborales en fisioterapia se orienten a este 
ámbito, obligando al fisioterapeuta a participar en intervenciones de esta índole. 

La mamoplastia de aumento es uno de los procedimientos más populares y de mayor preva-
lencia en cirugía plástica estética. En Estados Unidos la ASPS3 describe que esta intervenci-
ón ocupa el primer puesto de las cirugías estéticas con una frecuencia de 289.000 mujeres 
sometidas a mamoplastia de aumento durante el año 2009. Sin embargo es importante 
considerar que el número de estos procedimientos a nivel mundial es mucho mayor ya que 
la oferta del turismo medico ha incentivado con bajos costos a que las personas puedan ac-
ceder a la realización de cualquier cirugía estética en países que han ganado reconocimiento 
por su calidad en resultados a costos mucho más bajos que en los países desarrollados.

La Sociedad Colombiana de Cirugía Estética, Plástica y Reconstructiva reporta que en Co-
lombia no existen datos estadísticos certeros de los procedimientos realizados y los resul-
tados en los casos de mamoplastia de aumento, a pesar que existen datos que demuestran 
que este tipo de cirugía se encuentra entre las 5 cirugías plásticas más populares en Co-
lombia4, esto conlleva a la realización de una lectura del contexto en pro de la detección 
de necesidades que presentan las pacientes que han sido sometidas a este tipo de cirugía 
así de esta manera podremos identificar cuáles son las características que debe tener una 
guía de intervención desde fisioterapia en el área de la cirugía estética y reconstructiva de 
mamoplastia en aumento con el fin de mejorar las condiciones de las pacientes durante su 
rehabilitación para que continúen una vida normal dentro de su contexto social.

Según Pedraza en el transcurso de los años se evidencia la gran influencia que han logrado 
los modelos corporales femeninos en nuevos estilos de vida en los que se prioriza lograr 
una apariencia más acorde con lo que el imaginario social demanda respecto de la figura 
femenina5. A partir de ello, se ha incursionado en nuevas alternativas de orden quirúrgico y 
no quirúrgico, con el fin de optimizar la apariencia estética de los individuos, especialmente 
en el género femenino cuya demanda en procedimientos estéticos ha ido en aumento.

Con los avances en la cirugía plástica se ha detectado la necesidad de incorporar a pro-
fesionales de diferentes disciplinas del área de la salud en los procesos de intervención y 
rehabilitación estética. Una de las profesiones involucradas en el proceso es la Fisioterapia. 
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Esta profesión de las ciencias de la Salud se ha incluido por tres razones en particular: la 
primera por las implicaciones que la apariencia física tiene sobre la condición de salud del 
individuo y su bienestar biopsicosocial6; la segunda está relacionada con las posibilidades 
que la estética reconstructiva ofrece al individuo al permitirle rehabilitar la imagen corporal 
y funcionalidad por medio de un implante o prótesis y, la tercera causa corresponde a las 
exigencias del mercado laboral del Fisioterapeuta. 

Es claro que no se debe desconocer que todo procedimiento quirúrgico implica un margen 
de riesgo para el usuario, razón por la cual las complicaciones posquirúrgicas derivadas 
de este tipo de procedimientos, han permitido que el fisioterapeuta ponga a disposición 
sus conocimientos relacionados con la optimización, mantenimiento y rehabilitación del 
movimiento corporal humano en este campo de acción.

Desde el punto de vista comercial, es claro que el auge de la belleza alcanzado por la socie-
dad ha ido elevándose, teniendo en cuenta la globalización, la modernización y las teleco-
municaciones han conllevado a que exista un lenguaje universal que señala, limita y estan-
dariza parámetros de imagen corporal, demostrando cómo lucir bien y en qué momento7.

Por lo anterior, se fundamentó determinar del procedimiento quirúrgico de mamoplastia 
de aumento, cuál es el rol del Fisioterapeuta en este campo de acción y cuáles eran las 
complicaciones posteriores derivadas del procedimiento, mediante el análisis documental 
lo cu al permitió reconocer algunas guías teóricas para las preguntas planteadas y de paso, 
reconocer el déficit en la evidencia existente.

El tipo de diseño utilizado fue descriptivo a partir de una revisión sistemática de la litera-
tura; en donde la población de estudio estuvo conformada por estudios concernientes a 
las diferentes técnicas quirúrgicas, las complicaciones asociadas a las mamoplastias de 
aumento y las acciones del fisioterapeuta en el postquirúrgico de mamoplastia de aumento.

La búsqueda fue realizada a través de las bases de datos pubmed, medline y bireme. Pos-
teriormente a la búsqueda cada artículo fue incluido en la matriz de análisis que comprende 
autores, título original, año y revista de publicación, idioma, resumen, país, objetivos, tipos 
de estudio y conclusiones con el fin de realizar un análisis de contenido. Las variables a 
tener en cuenta fueron revisión sistemática de las acciones del fisioterapeuta en el manejo 
de una mamoplastia de aumento, intervención del fisioterapeuta en una mamoplastia de 
aumento y complicaciones de una mamoplastia de aumento.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
Este artículo presenta los resultados del análisis de contenido y bibliométrico de artícu-
los de investigación que exponían por un lado un análisis acerca del rol ejercido por el 
Fisioterapeuta en la intervención postquirúrgica de una cirugía estética de mamoplastia de 
aumento y por otro, las posibles complicaciones que de ella pueden surgir.

Para cumplir con los objetivos del proyecto se definieron como parámetros de búsqueda 
artículos escritos en idiomas español, inglés y portugués de orden analítico descriptivo, 
observacional, cuasi experimental, experimental, meta análisis, retrospectivo, prospectivo, 
correlacional y estudio de caso8 obtenidos de revistas electrónicas indexadas como pub-
med, medline y redes de información libre como bireme; se rechazaron los artículos que 
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no procedían de revistas indexadas o aquellos en los cuales sus resultados no coincidían 
con el tema de investigación.

En la búsqueda de información se obtuvo un total de 50 artículos de investigación que 
cumplían con los parámetros de inclusión. Sin embargo del total de artículos encontrados, 
solo 26 cumplieron con los parámetros de inclusión, los cuales se convirtieron en la mues-
tra total; estos criterios de inclusión fueron: Número del artículo, autor, titulo completo 
del artículo, palabras clave, lugar de consulta, resumen, tipo de estudio, objetivo general, 
metodología utilizada, resultados y conclusiones.

Con este proceso de recolección de información y análisis se evidenció la falta de investiga-
ciones desarrolladas respecto al tema, no solo en el campo conceptual sino también sobre 
la información que se debe brindar a los usuarios sometidos a este tipo de cirugía.

3. RESULTADOS
Análisis bibliométrico de la información incluida
Los 26 artículos full text publicados entre el 2001 y el 2012, que identifican la intervención 
quirúrgica, las complicaciones de las mamoplastias de aumento y finalmente el abordaje 
fisioterapéutico dentro del post quirúrgico de una mamoplastia de aumento, correspondían 
a 6 estudios prospectivos, 3 estudios retrospectivos, 2 estudios experimentales, 2 ensayos 
clínicos de estudios prospectivos controlados y 1 estudio observacional9.

Se puede establecer que 5 de ellos fueron elaborados en Colombia lo que corresponde al 
19%; 5 en Brasil que de igual forma corresponde al 19%; 3 en Estados Unidos que corres-
ponde al 11%; 2 de los artículos son originarios de Chile lo que corresponde al 8% de los 
artículos analizados; de la misma manera 2 artículos provienen de Italia con otro 8%; El 35% 
de la información restante corresponde a artículos encontrados en países tales como Argen-
tina, México, Canadá, Londres, Dinamarca, Turquía, Suecia, Honduras y Francia; cada país 
con 1 artículo que lo representa, para un total del 100% de la información analizada. (Tabla 1)

Tabla 1. Distribución de frecuencia por países.

6

5

4

3

2

1

0

C
ol

om
bi

a
B
ra

si
l

E
E
U

U

C
hi

le

Ita
lia

A
rg

en
tin

a
M

ex
ic

o
C
an

ad
a

Lo
nd

re
s

D
in

am
ar

ca
Tu

rq
ui

a
S
ue

ci
a

H
on

du
ra

s
Fr

an
ça



41

Ano 3, n° 2, abr. / set. 2014 

Con respecto a la distribución de investigaciones por año de publicación arroja que el 2010 
fue el año en que mayor número de estudios se realizaron con un 23%; le sigue el 2006 
con una diferencia del 4% con respecto al año 2010, la cual continúa descendiendo con la 
misma diferencia entre los años 2007 y 2008, se evidencia un bajo porcentaje de investi-
gación, con un 8% en los años 2002 y 2009, hasta llegar a un aporte del 4% en los años 
2004, 2005 y 2011.Con lo cual se concluye que actualmente hay poco interés por el tema. 
(Tabla 2)

Tabla 2. Distribución por año de publicación.

6

7

5

4

3

2

1

0
2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

NUMERO DE

ARTICULOS

NUMERO DE ARTICULOS POR AÑO

Las temáticas abordadas para describir la intervención del fisioterapeuta en un post-qui-
rúrgico de mamoplastia de aumento, se basó en artículos donde los autores establecieran 
como eje principal la mamoplastia de aumento; y como subtemas la técnica quirúrgica, las 
complicaciones y/o la intervención fisioterapéutica; a partir de esto se realizó una distribu-
ción porcentual de acuerdo a las temáticas, encontrándose lo siguiente: 10 artículos abor-
daron la técnica quirúrgica lo que corresponde al 38% de la información encontrada; 14 ar-
tículos basan su fundamentación en el abordaje de las complicaciones, lo que representa el 
54% de la literatura analizada, y finalmente 2 artículos basan su estudio de investigación en 
la intervención fisioterapéutica, lo que corresponde al 8% de la literatura descrita. (Tabla 3)

Tabla 3. Distribución por temáticas.
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Técnicas quirúrgicas de mamoplastia de aumento

De los 26 artículos incluidos en la investigación, 10 de estos describen las técnicas quirúr-
gicas de mamoplastia de aumento, existen 3 técnicas diferentes agrupadas en esta inves-
tigación, en cuanto a la técnica peri areolar se encontraron 2 investigaciones en las cuales 
los autores Castillo10 y Cabello11 coinciden que es la técnica más favorable en cuanto al ma-
nejo y apariencia de la cicatriz lo cual genera un beneficio en lo relacionado a la hipertrofia 
que presentan algunas mujeres en la mama, es una técnica que se ha considerado segura, 
de rápida recuperación y con resultados predecibles e inmediatos.

También existen autores que plantean como técnica a utilizar un abordaje transaxilar en-
contrando 2 artículos relacionados con esta y el posible manejo fisioterapéutico, para esta 
técnica se tiene en cuenta el ganglio centinela ya que es el primer ganglio de la cadena lin-
fática, que es el encargado del drenaje linfático a nivel mamario; a partir de esto los autores 
Sado12 y Steffen13 generan dos críticas de la técnica, primero esta es un factor coayudante 
al cáncer de mama y como segunda critica es una alteración a la deficiencia de la sensibi-
lidad a nivel peri areolar, a pesar de esto es una técnica aun utilizada puesto que su cicatriz 
es poco visible y genera en las pacientes una satisfacción corporal. Pero Elizondo14 genera 
en su artículo una controversia acerca de lo descrito anteriormente ya que refiere que estos 
abordajes axilares deben evitarse por la pobre exposición de la disección y la frecuente 
formación de cicatrices hipertróficas.

Otro tipo de abordaje quirúrgico es el submamario, el cual tiene la facilidad de entrar al 
bolsillo mamario, siendo esta una ventaja del procedimiento y dando así la posibilidad de 
implantar casi cualquier tipo y tamaño de implante, además de no afectar el parénquima 
mamario15. Para el manejo de estas técnicas se emplean 3 tipos de abordaje dados por 
planos: Plano subfascial, que lo describen 3 artículos, el cual es recomendado en mamas 
tuberosas y/o mamas levemente caídas16, su beneficio es generar un impacto natural de 
las mamas17, y de igual manera ofrece una recuperación a corto plazo y genera en el pos-
toperatorio inmediato, menor edema y una recuperación más rápida de lo habitual, que se 
puede comparar con otros18.

En el plano transpectoral se caracteriza por una apariencia bastante natural, sin embargo, 
cuando las inserciones esternales inferiores del músculo pectoral no se liberan lo suficien-
te, se generan deformidades superficiales al realizar la contracción del músculo. En el caso 
del uso del plano subglandular, permite un fácil acceso de implantes de mayor volumen 
y la obtención de resultados satisfactorios, pero no siendo recomendables para aquellas 
mujeres que solicitan un resultado natural en la parte superior del busto19. 

Complicaciones de mamoplastia de aumento 

Para definir el rol del Fisioterapeuta en el post operatorio de mamoplastia de aumento, 
es fundamental identificar las complicaciones que esta cirugía puede conllevar con el fin 
de caracterizar algunas de las funciones del Fisioterapeuta en el equipo interdisciplinar 
que trabaja en la recuperación del paciente. Por esta razón, parte de la búsqueda de 
información se direcciono en el hallazgo de información respecto a las posibles compli-
caciones de la cirugía.
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Según Espitia las complicaciones que surgen después de una mamoplastia de aumento 
dependen del sitio de incisión, el plano de inserción y el tipo de implante empleado. En 
dicho artículo se asocia a las complicaciones después de una mamoplastia los siguientes 
factores: Técnicas de inserción para el implante, 27.5% (n=11), Inyección de gel poliacri-
lamida 25% (n=10), Mamoplastia de aumento 15% (n=6), con Implantes 15% (n=6), con 
Mamopexia /aumento mamario 5% (n=2) Inyección de grasa autóloga 7.5% (n=3), con-
tractura capsular 5% (n=2)20. 

Actualmente se menciona en la literatura el uso detres tipos de abordaje quirúrgico de gran 
popularidad en el ámbito de la cirugía estética; periareolar, submamaria, axilar y umbilical, 
esta última reservada casi exclusivamente para desnudistas y posible solo con prótesis in-
flables con SS21. A nivel nacional dos artículos de investigación dan a conocer las experien-
cias obtenidas a través de alguna de estas técnicas y las complicaciones descritas en los 
resultados obtenidos. Tebbetts et al (2006), Por medio del abordaje axilar tomo un total de 
690 pacientes de las cuales 66 tenían ubicación del implante en el plano submamario, 322 
en el plano subpectoral y 282 con doble plano; obteniendo como resultado complicaciones 
de contractura capsular en el 5.5%, hematoma en el 0.2%, pliegues y contornos irregulares 
en el 4.7%, cambios transitorios sensoriales en el brazo 3.5%, linfadenopatía transitoria 
12.5%, colección localizada de líquido axilar en el 2.3%, reintervenciones por mal posición 
del implante 2% y deflación del implante en el 3.8%. Los autores concluyen que las opcio-
nes que desean localizarse fuera de las mamas son la incisión axilar para mamoplastias de 
aumento retromamaria, retropectoral o de plano doble22. 

Los autores Lesasoy et al, describen que las complicaciones surgidas con la colocación 
de implantes mamarios subpectorales incluyen la mala posición del implante; contorno 
superior indebido; y el movimiento anormal en la contracción muscular. La muestra que 
tomaron fue de 36 pacientes sometidos a revisión por mamoplastias de aumento con co-
locación del implante subpectoral y describen complicaciones de mala posición en el 62%, 
contractura capsular 53% y 10% asimetría mamaria. Como conclusión demuestran que la 
resuspensión pectoral mayor se aplica con seguridad en la corrección de los movimientos 
del implante, la asimetría y la mal posición del implante y la contractura capsular23.

De los artículos encontrados se exponen 3 artículos que abordan algunas complicaciones 
que se obtienen a través de las diferentes técnicas quirúrgicas; en 2 artículos se evidencia 
una correlación en cuanto a la técnica utilizada y las complicaciones generadas, las técni-
cas utilizadas en estos 2 artículos fueron la técnica submamaria y la periareolar. Sevin A, 
refiere que las complicaciones que se generan en cuanto a estas tecnicas son la contractura 
capsular en un 8%, ruptura y salida del gel en el 4% de los casos. El 11% manifestó sentir 
bordes o pliegues en los implantes y un 2% refirió una disminución de la sensibilidad de 
las mamas en el postoperatorio24.

Con respecto al otro articulo que muestra las complicaciones que se dan de acuerdo al 
abordaje quirurgico, Mofid MM “Realiza una comparación de la sensibilidad entre las téc-
nicas submamaria y periareolar, y concluye que no hay diferencias estadísticamente sig-
nificativas en los resultados sensoriales pero sin embargo si fue clara la relación entre el 
volumen de los implantes como predictores de las alteraciones sensoriales en el complejo 
pezón-areola”25. Dado lo anterior se logra concluir que estos tipos de manejos quirúrgicos 
tienen gran prevalencia en las alteraciones sensitivas de la mama, alterando el confort en la 
mujer y es aquí donde el fisioterapeuta realiza su intervención ya que se presentan altera-
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ciones con relación al dominio neuromuscular donde el fisioterapeuta puede identificar tipo 
y nivel de la alteración con el fin de realizar un procedimiento adecuado y oportuno para las 
necesidades de las pacientes.

De los artículos analizados se encontraron 5 autores que hacían referencia a las complica-
ciones observadas en los implantes utilizados después de una mamoplastia de aumento; 
se encuentra una relación con respecto a los autores Khan26, Brown27, Pitanguy28, Hede`n29 
y Avila30 los cuales refieren que las complicaciones más frecuentes son la ruptura, la defla-
ción del implante (asociada con mayor frecuencia en los implantes de solución salina que 
los rellenos de gel de silicona), cambios en la sensibilidad de la mama y la aparición de 
cicatrices hipertróficas.

Por otro lado Vallejo refiere que las complicaciones pueden ser a corto y largo plazo. A 
corto plazo están relacionadas con el procedimiento quirúrgico e incluyen hemorragias, 
infecciones y dehiscencia de suturas. Y las complicaciones a largo plazo se desarrollan por 
factores asociados a los implantes entre las cuales se encuentra la deflación o ruptura del 
implante y la contractura capsular31.

Intervención del fi sioterapeuta en una mamoplastia de aumento 

La cirugía está definida como: la ciencia que estudia, todas aquellas afecciones en que se 
requiere la intervención manual del profesional, por ello es importante resaltar que dentro 
de la cirugía estética el fisioterapeuta representa un papel importante, ya que cuenta con un 
amplio grupo de herramientas para intervenir en el manejo postquirúrgico32.

Correlacionando los aspectos anteriores y a luz de lo encontrado en la revisión tanto bi-
bliográfica como sistemática, de 26 investigaciones obtenidas solo 2 estudios resaltan la 
intervención del fisioterapeuta luego de una mamoplastia de aumento33. Además de los 2 
artículos antes mencionados se tienen en cuenta los 24 estudios restantes; ya que permite 
identificar la intervención que puede realizar el fisioterapeuta en su ejercicio profesional, 
partiendo de las indicaciones médicas ya preestablecidas por aquellos profesionales que 
han incursionado en este campo de acción, lo que permite entonces al profesional de Fi-
sioterapia aplicar sus conocimientos en los casos en que se presenten complicaciones a 
corto o largo34.

En los 2 artículos que mencionan al fisioterapeuta como integrante del equipo interdisci-
plinario y que hace parte del postquirúrgico de la mamoplastia de aumento35, se destacan 
las técnicas que son utilizadas en el área de Fisioterapia y así mismo se demuestra cómo 
estas técnicas y estos diferentes tratamientos presentan óptimos resultados con relación 
a la disminución de la contractura capsular mediante el uso de termoterapia, ultrasonido y 
masaje de presión36. 

Por otro lado los autores describen que la administración de analgesia a través de la aplica-
ción de infiltraciones con toxina botulínica contribuye a la disminución del dolor y mejora 
rangos de movimiento en los músculos pectoral mayor, serrato anterior el recto abdomi-
nal37. En este sentido, se puede determinar que los Fisioterapeutas si tienen campo de 
acción dentro de la cirugía de mamoplastia de aumento dando tratamiento oportuno a la 
respuesta fisiológica del organismo evitando eventos secundarios y generando una pronta 
reintegración a las actividades laborales y de la vida cotidiana. 
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Ahora bien, al relacionar el porcentaje de artículos analizados se evidencia que el 92% de 
los estudios no mencionan al fisioterapeuta dentro de la rehabilitación del postquirúrgico 
de la mamoplastia de aumento, pese a ello si se mencionan o se dan pautas e indicaciones 
de cuidado y rehabilitación en el posquirúrgico; esto da un punto de partida y análisis para 
el fisioterapeuta, de modo que pueda retomar esa información y ajustarla a los procesos de 
intervención y rehabilitación basados en aquellos aspectos o dominios que comprometan 
al movimiento corporal humano y pueda direccionar una intervención indicada. Con res-
pecto a los estudios que mencionan el papel del fisioterapeuta dentro del postquirúrgico de 
la mamoplastia de aumento solo un 8% sugiere un tratamiento. Es evidente que aún no se 
ha explorado ni realizado una investigación basada en la evidencia en esta área (estética) 
de intervención.

Con respecto a la intervencion del fisioterapeuta se evidencian 2 articulos que refieren 
un tratamiento postoperatorio en donde el fisioterapeuta puede llegar actuar, Esposito G 
(2006), en su tratamiento postoperatorio refiere que se debe utilizar un sujetador elástico 
con el fin de evitar que las prótesis desciendan, y esto se realiza 9 días después de la ope-
ración. Se debe realizar ejercicio físico (sobre todo entrenamiento) pero despues de la 3 
semanas; con el fin de reducir al mínimo la probabilidad de contractura capsular se debe 
incluir el masaje en los senos después de la segunda semana, evitando los movimientos ci 
de mamoplastia de aumento rculares38. Por otro lado Sevin A, en su tratamiento postope-
ratorio refiere que se debe utilizar un sujetador elástico con la misma finalidad que el autor 
anterior pero esto solo se realiza 5 días después de la operación. Ademas incluye en su 
tratamiento el masaje pero de manera temprana con el fin de conservar la amplitud de la 
bolsa y la disminucion de la contractura capsular39. 

A partir de los datos obtenidos, es claro entender que la evidencia apunta más al estudio de 
las complicaciones en este tipo de intervenciones quirúrgicas, lo cual permite al Fisiotera-
peuta reconocer y a la vez establecer los puntos álgidos y complicaciones más relevantes 
para intervenir de manera asertiva en instancias posteriores. 

Según lo anterior, los artículos existentes que involucran las acciones del fisioterapeuta en 
el manejo de los pacientes que son intervenidos en el área de la cirugía estética de mamo-
plastia de aumento tienen grado de recomendación muy bajos, por tanto es preciso que el 
fisioterapeuta que está trabajando en esta área investigue y deje evidencia escrita sobre la 
intervención postquirúrgica de la mamoplastia de aumento con el fin de brindar aporte in-
vestigativo que sirva de base para lograr un tratamiento efectivo y así contribuir al ejercicio 
fisioterapéutico basado en la evidencia.

En torno al nivel de evidencia la mayor parte de los artículos son de tipo descriptivo re-
trospectivo (Grado II – 2) y de opinión basados en experiencias clínicas, ensayos clínicos, 
experimentales (Grado III); sin embargo la muestra estudiada en algunas investigaciones 
fue significativa ya que presentaban análisis mayores o iguales a 100 pacientes. 

Con respecto a las investigaciones internacionales no hay trabajos que den cuenta del tipo 
de tratamiento aplicado por los Fisioterapeutas en el post quirúrgico de mamoplastia de 
aumento. Por tanto, se puede concluir que hay déficit en el abordaje investigativo y concep-
tual frente al abordaje fisioterapéutico en este campo de la cirugía estética, lo cual se puede 
hacer visible teniendo en cuenta la evidencia encontrada; es importante destacar que a 
nivel nacional como internacional este tema es poco abordado de ahí que no se evidencien 
investigaciones con un grado alto de recomendación donde se identifique claramente la 
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función, puesto que los estudios están dedicados al aspecto médico y quirúrgico. Es posi-
ble que en el ámbito internacional el fisioterapeuta no haga parte del equipo interdisciplinar 
que apoye los procesos de rehabilitación en el campo de la cirugía estética, sin embargo 
es vago tratar de hacer este tipo de conjetura, ya que no hay evidencia escrita al respecto.

4. DISCUSIÓN
Durante el desarrollo de esta investigación es notorio como en el área de la cirugía estéti-
ca, no existe una evidencia que argumente tanto el rol como el potencial de intervención 
fisioterapéutica en este campo, partiendo de la consulta bibliográfica la cual demuestra 
déficit en la información escrita y planteamientos ligeros con poco fundamento frente a 
este aspecto. 

La relación descriptiva respecto a las complicaciones derivadas de un procedimiento de 
mamoplastia de aumento a la luz de la evidencia es grande en número, esto retomando los 
resultados arrojados frente a la distribución temática, lo cual podría presumir que por ser 
la zona mamaria, una de las áreas corporales más sensible en las mujeres, las complicacio-
nes derivadas por posibles eventos inflamatorios, son importantes y más considerando la 
cercanía ganglionar anatómicamente presente, lo cual puede llegar a lesiones del paquete 
vasculonervioso axilar. 

Por lo anterior, se puede señalar la poca evidencia que señale la labor desempeñada por el 
fisioterapeuta que es el profesional con las capacidades, herramientas específicas e ido-
neidad para brindar el manejo adecuado frente a las posibles complicaciones derivadas del 
posquirúrgico de mamoplastia de aumento, lo cual se puede acotar a la poca incursión de fi-
sioterapeutas en este campo de acción, razón por la cual los referentes escritos sean pocos. 

A pesar de que los fisioterapeutas tienen un extenso campo de aplicación se logra evi-
denciar la falta de investigaciones acerca de la temática abordada con este proyecto; cabe 
denotar que la intervención fisioterapéutica en un post quirúrgico de mamoplastia de au-
mento, fue uno de los aspectos menos abordados en los artículos encontrados. A razón de 
lo anterior se podría inferir que en el campo de la cirugía estética no se tiene en cuenta al 
fisioterapeuta como un integrante importante en este campo de acción, tal vez por el mis-
mo desconocimiento que tienen los profesionales de la salud que se desempeñan en esta 
área, y/o por la poca información de los procesos quirúrgicos estéticos y sus complicacio-
nes; lo que reitera la invitación a compenetrarse y desarrollar estrategias investigativas que 
fortalezcan los procesos y modelos de intervención. 

Teniendo en cuenta que existe poca cantidad artículos es importante que los fisioterapeutas 
dedicados a esta labor plasmen su trabajo en medicina basada en la evidencia; este término 
que etimológicamente indica demostrar aquellos aspectos que aún no se han logrado de-
mostrar, mediante datos estadísticos que le permitan al investigador establecer juicios de 
valor frente a la información encontrada. Es claro que este aspecto es importante ya que ba-
sar las acciones de los profesionales en la evidencia encontrada, construye y genera un alto 
margen de seguridad de las mismas. Claramente, basar las intervenciones en la evidencia 
encontrada, permite y genera nuevos procesos investigativos que nazcan de las necesidades 
tanto individuales como de colectivos sociales que implícitamente fortalecerá al gremio. 
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Por último los fisioterapeutas deben mostrar más interés en este campo de acción y 
motivarse a investigar en esta área de la salud, partiendo de que en la mayoría de la 
evidencia encontrada, son autores y coautores médicos cirujanos estéticos y generales, 
lo cual invita a los fisioterapeutas a escribir sobre este campo poco explorado y logre 
reconocer las necesidades primarias que deben ser solventadas en los posquirúrgicos 
de mamoplastia de aumento. 
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RESUMO: Introdução: dentre os diferentes efeitos da exposição solar sobre os seres humanos, podemos 
destacar a ação da Radiação Ultravioleta do tipo B (RUV-B), que promove, entre outros efeitos, o envelhe-
cimento precoce da pele e, consequentemente, o surgimento de rugas. Sabendo que a cidade de Nata/RN 
recebe, diariamente, uma quantidade extrema de radiação do tipo RUV-B, é correto afirmar que a popula-
ção está exposta a uma quantidade excessiva de radiação, necessitando de diversas formas de proteção, 
destacando-se os trabalhadores em áreas de praias. O objetivo deste estudo foi investigar a presença de 
diferentes tipos de rugas faciais, bem como relacioná-las com hábitos de fotoexposição e fotoproteção da 
pele e, por fim, delinear os efeitos solares nos trabalhadores praianos da cidade. Métodos: trata-se de um 
estudo descritivo transversal, com aplicação de um questionário de avaliação do Ministério da Saúde (DAS 
UV) e um questionário de avaliação facial adotando o protocolo de Fitzpatrick, além de localizar a região das 
rugas. A amostra deste estudo foi de 216 trabalhadores da praia de Ponta Negra, Natal/RN. Resultados: ob-
servamos que cerca de 61% dos trabalhadores praianos não utilizam nenhuma forma de proteção da pele. 
Quanto ao tipo de pele, 37,5% dos entrevistados apresentavam pele manchada, enquanto 31% apresenta-
vam pele normal. Quanto ao questionário de Fitzpatrick, observamos que, respectivamente, 31 % e 24% 
estavam entre os graus 4 e 5. Quanto à localização das rugas, cerca de 33% dos indivíduos apresentavam 
rugas frontais, 45% possuíam periorbiculares, 33% glabelares, 21% nasolabiais, 26 % labomentonianas e 
28 % cervicais. Conclusões: a elevada exposição solar dos trabalhadores da praia de Ponta Negra desenca-
deia neles um envelhecimento precoce da pele e, consequentemente, o aparecimento de rugas distribuídas 
em diferentes regiões da face.

Palavras-Chaves: Envelhecimento. Fotoenvelhecimento. Radiação Ultravioleta. Rugas.
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PHOTOAGING SUN EXPOSURE AND 

BEACHES WORKERS IN NATAL / RN

ABSTRACT: Introduction: Among the different effects of sun exposure on human beings, we can highlight 
the action of type B Ultraviolet Radiation (UVR – B), which promotes among other effects premature aging 
of the skin and consequently the appearance of wrinkles. Knowing that the city of Natal receives daily an 
extreme amount of radiation type UVR – B, we find that the population is exposed to an excessive amount 
of radiation, requiring different forms of protection, especially workers in areas of beaches. The aim of this 
study was to investigate the presence of different types of facial wrinkles and relate them to habits of sun 
exposure and photoprotection of the skin and finally outline the solar effects on beach workers in Natal / 
RN. Methods: This was a descriptive cross-sectional study in which a questionnaire assessing the Ministry 
of Health (DAS UV) and a questionnaire assessment of facial adopting the protocol Fitzpatrick was applied 
in addition to locating the region of wrinkles. The sample for this study was 216 employees of Ponta Negra 
– Natal – RN. Results: It was observed that about 61 % of beaches workers do not use any form of skin 
protection. Regarding the type of skin it was found that 37.5 % of respondents had blotchy skin, while 31 % 
had normal skin. Regarding Fitzpatrick questionnaire, it was observed that respectively 31% and 24% were 
between grades 4 and 5.Quanto location of wrinkles was observed that about 33% of subjects had forehead 
wrinkle, 45 % had periorbiculares 33 % glabellar, nasolabial 21 %, 26 % and 28 % cervical labomentonia-
nas. Conclusions: The high sun exposure in workers from Ponta Negra Beach, triggers premature aging 
of the skin and therefore promotes the appearance of wrinkles distributed in different regions of the face.

Key Words: Aging. Photoaging. Ultraviolet Radiation. Wrinkles.

1. INTRODUÇÃO
A radiação ultravioleta ocupa a região do espectro eletromagnético entre a luz visível e os 
raios-X, tendo a capacidade de iniciar reações fotoquímicas na pele. Entretanto, o reco-
nhecimento de que a exposição ao sol traz danos à pele, como o fotoenvelhecimento e o 
câncer, tem levado ao aumento do uso de protetores solares1.

De acordo com Duarte, Buense, Kobata2, a radiação ultravioleta (RUV) pode ser classificada 
em três tipos: RUV-A, RUV-B e RUV-C. As radiações do tipo A (400 a 320 nm) são bastante 
empregadas em alguns procedimentos terapêuticos, os raios do tipo B (320 a 290 nm) 
apresentam elevada eficiência para a formação de vitamina D, pigmentação e eritema, e 
a RUV-C (290 a 200 nm) caracteriza-se pelo efeito germicida. Os comprimentos de onda 
inferiores a 290 nm são eliminados em consequência da interação com as moléculas da 
atmosfera, sendo que o cinturão de ozônio que envolve a Terra é um dos principais respon-
sáveis pela filtração dos menores comprimentos de onda, isto é, da RUV-C.

Dentre os diferentes efeitos da exposição solar sobre os seres humanos, podemos desta-
car a ação da Radiação Ultravioleta do tipo B (RUV-B), que promove, entre outros efeitos, 
o envelhecimento precoce da pele e, consequentemente, o surgimento de rugas. Nas ci-
dades do estado do Rio Grande do Norte, como em muitas outras do Nordeste brasileiro, 
constata-se um elevado índice de irradiação da RUV ao longo de todo o ano. O índice de 
radiação ultravioleta é considerado extremo pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, 
tornando-se uma preocupação cada vez mais importante para a saúde pública, devido ao 
risco de queimaduras na pele (eritema), fotoenvelhecimento precoce e, principalmente, de 
câncer de pele3.

Inúmeros mecanismos endógenos protegem a pele dos danos provocados pela RUV, como 
o aumento da espessura da epiderme, pigmentação, mecanismos de reparo de lesões do 
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ácido desoxirribonucléico (DNA), indução de apoptose celular, aumento dos inibidores ce-
lulares de metaloproteinase e antioxidantes. Com o tempo, esses mecanismos podem ser 
suplantados, permitindo que, na pele, sejam instaladas alterações, devido à ação da RUV, 
levando ao fotoenvelhecimento4.

O fotoenvelhecimento cutâneo é um processo cumulativo, que depende do grau de exposi-
ção solar e da pigmentação natural da epiderme. A pele envelhecida pelo sol apresenta-se 
amarelada, com pigmentação irregular, enrugada, atrófica, com telangiectasias e lesões 
pré-malignas5. Esse processo está, intimamente, associado com a ação de agentes de na-
tureza física e química sobre a pele, pois essa serve como uma interface do organismo vivo 
com o meio ambiente6.

Segundo pesquisas7, uma das maneiras de proteger a pele da ação da RUV e de seus efei-
tos deletérios é através da utilização de substâncias químicas farmacologicamente prepara-
das, que absorvem, refletem e refratam a RUV, protegendo o tecido epidérmico e dérmico 
dos efeitos da radiação. Esse efeito é denominado de fotoprotetor, sendo de importância 
fundamental para a prevenção do envelhecimento precoce, aparecimentos de rugas e do 
câncer de pele.

De acordo com Meyer et al.8, foi possível observar que a população de trabalhadores da 
praia de Ponta Negra, Natal/RN, apresenta uma elevada exposição à radiação ultravioleta, 
durante a realização das atividades laborativas, sem ter o cuidado devido na proteção da 
pele. Além disso, a redução do padrão sociocultural dessa população dificulta o processo 
de compreensão da importância das medidas de fotoproteção.

Sabendo que a cidade de Nata/RN recebe, diariamente, uma quantidade extrema de radiação 
do tipo RUV-B, é correto afirmar que a população está exposta a uma quantidade excessiva 
de radiação, necessitando de diversas formas de proteção, destacando-se os trabalhadores 
em áreas de praias. O objetivo deste estudo foi investigar a presença de diferentes tipos de 
rugas faciais, bem como relacioná-las com hábitos de fotoexposição e fotoproteção da pele 
e, por fim, delinear os efeitos solares nos trabalhadores praianos da cidade.

2. MÉTODO
Trata-se de um estudo observacional, do tipo descritivo transversal, com abordagem quan-
titativa e qualitativa. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Poti-
guar (CEP/UnP), com o parecer número 228/2010, desenvolvido como parte de um projeto 
multidisciplinar de extensão universitária, intitulado Atenção primária à comunidade da 
Praia de Ponta Negra, em Natal/RN.

A população envolvida neste trabalho constou de trabalhadores da praia de Ponta Negra, 
em Natal/RN. A amostra foi composta de 217 entrevistados, os quais se enquadravam nas 
funções de vendedores ambulantes, trabalhadores de quiosques ou barracas alocados na 
praia. Dentre os critérios de inclusão neste estudo, estavam voluntários, que exerciam ati-
vidades laborativas na praia acerca de, no mínimo, 01 ano e que aceitassem a metodologia 
da pesquisa, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os crité-
rios de exclusão foram aplicados a todos os indivíduos que não disponibilizassem tempo 
hábil para a execução e participação dos procedimentos propostos pelos pesquisadores e 
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aqueles que não concordassem ou não apresentassem interesse em finalizar os questio-
namentos do projeto.

Os instrumentos utilizados foram o questionário de avaliação do Ministério da Saúde (DAS 
UV)9 e o Protocolo de Avaliação Facial10, adotando a classificação de Fitzpatrick. Aborda-
ram-se os seguintes tópicos: profissão, faixa etária, tipos de pele, tipo de cuidados com a 
pele, incidências e classificação das rugas e hábitos de exposição solar.

Após aprovação do CEP, foi realizada a triagem dos voluntários da pesquisa, de acordo 
com os critérios de inclusão da amostra, e delineado o campo amostral. Os mesmos foram 
esclarecidos sobre as finalidades, objetivos, metodologia e procedimentos a serem adota-
dos na pesquisa. Mediante admissão de cada voluntário, foi aplicado o Termo de Consen-
timento Livre e Esclarecido, através do qual os mesmos autorizaram a sua participação na 
pesquisa.

Após o esclarecimento, os voluntários foram entrevistados por acadêmicos do curso de 
Fisioterapia, os quais aplicaram os questionários DAS UV e o Protocolo de Avaliação Facial.

Para a análise dos dados, foi utilizado o programa estatístico Statistical Package for the 
Social Science – SPSS (versão 19.0). Os resultados encontrados foram analisados de ma-
neira descritiva, e organizados em tabelas.

3. RESULTADOS
Os resultados observados entre os voluntários foram separados nas seguintes áreas: divi-
são profissional, faixa etária, tipos e cuidados da pele, hábitos de exposição solar e utiliza-
ção de fatores de fotoproteção, prevalência e classificação dos graus de rugas e o fototipo 
de pele, de acordo com a classificação de Fitzpratick.

Foi observada uma prevalência de trabalhadores ambulantes, com faixa etária de 30 a 39 
anos, que não possuem o hábito de cuidar da pele e se expõem muito tempo ao sol sem 
a utilização de fatores de fotoproteção. Apresentam vários tipos de rugas e possuem uma 
prevalência de fototipo de pele IV, de acordo com a classificação de Fitzpratick.

A tabela 01 apresenta a divisão das atividades de trabalho dos entrevistados.

Tabela 01 – Divisão profissional dos trabalhadores da praia de Ponta Negra.

Profi ssão Frequência Absoluta Frequência Relativa

Ambulante 170 78,3 %

Quiosqueiro 40 18,4 %

Cozinheiro 2 0,9 %

Barraqueiro 5 2,3 %

Total 217 100,0 %

A tabela 02 apresenta as diferentes faixas etárias da população entrevistada.
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Tabela 02 – Faixa etária dos trabalhadores praianos.

Faixa Etária Frequência Absoluta Frequência Relativa

Menos de 20 anos 11 5,1 %

20 a 29 anos 49 22,6 %

30 a 39 anos 67 30,9 %

40 a 49 anos 47 21,7 %

50 a 59 anos 22 10,1 %

60 a 69 anos 18 8,3 %

Mais de 70 anos 3 1,4 %

Total 217 100,0 %

A tabela 03 apresenta os tipos de pele dos trabalhadores investigados, bem como os cui-
dados da pele dessa população.

Tabela 03 – Tipos e cuidados da pele dos trabalhadores praianos.

Tipos de Pele Frequência Absoluta Frequências Relativas

Normal 67 30,9 %

Manchada 26 12,0 %

Oleosa 81 37,3 %

Seca 36 16,6 %

Oleosa e Manchada 3 1,4 %

Seca e Manchada 3 1,4 %

Sem Resposta 1 0,5 %

Total 217 100,0

Tipo de Cuidados com a Pele

Nenhum Tratamento 133 61,3 %

Uso de Hidratantes 82 37,8 %

Tratamentos

Dermatológicos
2 0,9 %

Total 217 100,0    
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A tabela 04 apresenta os hábitos de exposição solar e os fatores de fotoproteção à radiação 
ultravioleta do sol.

Tabela 04 – Hábitos de exposição solar e utilização de fatores de fotoproteção.

Tempo de Exposição Solar Frequência Absoluta Frequência Relativa

0 h 1 0,5 %

1 a 5 h 30 13,8 %

6 a 10 h 153 70,5 %

11 a 15 h 33 15,2 %

Total 217 100,0 %

Anos de Exposição Solar

Menos de 1 17 7,8 %

1 a 10 anos 105 48,4 %

11 a 20 anos 52 24,0 %

21 a 30 anos 20 9,2 %

31 a 40 anos 10 4,6 %

41 a 50 anos 5 2,3 %

Mais de 50 anos 3 1,4 %

Não Responderam 5 2,3 %

Total 217 100,0 %

Uso do Protetor Solar

Às vezes 56 25,8 %

Nunca 71 32,7 %

Todos os Dias Repassando 40 18,4 %

Todos os Dias Sem repassar 50 23,0 %

Total 217 100,0 %

Da avaliação do PAF, extraíram-se os resultados quanto à incidência de rugas faciais, sendo 
assim, a tabela 05 apresenta as prevalências e graus das rugas em diferentes regiões da 
face dos trabalhadores praianos.

Tabela 05 – Prevalência e classificação dos graus de rugas em trabalhadores praianos.

Rugas Frontais Frequência Absoluta Frequência Relativa

0 68 31,3 %

1 73 33,6 %

2 53 24,4 %

3 21 9,7 %



59

Ano 3, n° 2, abr. / set. 2014 

4 2 0,9 %

Total 217 100,0 %

Rugas Periorbiculares

0 49 19,7 %

1 105 42,2 %

2 62 24,9 %

3 28 11,2 %

4 5 2,0 %

Total 249 100,0 %

Rugas Glabelares

0 75 34,6 %

1 71 32,7 %

2 36 16,6 %

3 27 12,4 %

4 8 3,7 %

Total 217 100,0 %

Rugas Labiomentonianas

0 114 52,5 %

1 58 26,7 %

2 28 12,9 %

3 16 7,4 %

4 1 ,5 %

Total 217 100,0 %

Rugas Nasolabiais

0 102 47,4 %

1 46 21,4 %

2 36 16,3 %

3 25 11,2 %

4 8 3,7 %

Total 217 100,0 %

Rugas Cervicais

0 104 47,9 %

1 61 28,1 %

2 27 12,4 %

3 21 9,7 %

4 4 1,8 %

Total 217 100,0 %
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A tabela 06 apresenta os valores dos fototipos de pele, de acordo com a classificação de 
Fitzpratick.

Tabela 06 – Fototipos de pele, de acordo com a classificação de Fitzpratick.

Fototipo de Pele Frequência Absoluta Frequência Relativa

1 27 12,4 %

2 29 13,4 %

3 45 20,7 %

4 66 30,4 %

5 49 22,6 %

Total 217 100,0 %

4. DISCUSSÃO
Este estudo corrobora com outro estudo realizado na cidade8, o qual verificou que a maior 
quantidade de trabalhadores de praia também era de vendedores ambulantes. No entanto, 
esses resultados diferem na proporcionalidade, visto que quase 80% da amostra total des-
se estudo foram de vendedores ambulantes.

Os trabalhadores ambulantes exercem suas atividades em áreas abertas, sem proteção 
de barracas, sombreiro, entre outros, tendo que se deslocar ao longo de grandes dis-
tâncias a beira-mar. Ao contrário, os trabalhadores de quiosques, barracas e cozinheiros 
exercem suas atividades protegidos da exposição solar intensa, em áreas sombreadas, 
entre outras situações.

Por causa das atividades que realizam, esses sujeitos estão submetidos a inúmeros proble-
mas ocasionados pela exposição ao sol. Como efeito imediato, encontram-se as queimadu-
ras e, como alterações tardias, as rugas, sardas, manchas brancas, textura rugosa da pele, 
capilares dilatados, massas escamosas e os tumores11.

A elevada proporção de pessoas com a pele seca pode ser justificada pela ação da radiação 
ultravioleta do sol provocar, entre outros efeitos, o ressecamento de estruturas da derme 
e epiderme, além da perda hídrica que acontece pela sudorese e evaporação superficial. 
A RUV B provoca, ainda, um aumento da atividade dos melanócitos, bem como alteração 
da replicação e duplicação do DNA e da síntese proteica dessas células. Assim, é comum 
verificar-se a manifestação de um fenômeno de hiperpigmentação da pele12, 13.

Observa-se que a população não apresenta os devidos cuidados com a pele exposta ao 
sol. Esse resultado está em conformidade com os achados de Meyer, Silva, Carvalho8, que 
verificam que a maior parte dos trabalhadores praianos não têm os devidos cuidados com 
a saúde e fotoproteção da pele, estando expostos a diversas complicações dermatológicas.

Os indivíduos submetidos à incidência da radiação solar diariamente, sempre nos horários 
de pico de irradiação, podem promover uma aceleração do processo de fotoenvelhecimen-
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to da pele e dos processos neoplásicos14, 15. Sendo assim, a população estudada torna-se 
um grupo de risco para desenvolvimento de patologias da pele, além de diferentes tipos de 
câncer e do envelhecimento precoce.

Observou-se entre os entrevistados uma maior incidência dos raios solares durante suas 
atividades diárias, fato este considerado estressor em regiões mais quentes, em que as 
temperaturas médias são elevadas, como em algumas regiões do nordeste do país. Apesar 
disso, não se observa interesse, por parte das autoridades públicas, pelo cuidado e pre-
venção da saúde dermatológica dessa parcela da população. Esse resultado corrobora com 
o estudo de Lima, Soares, Souza16, os quais investigaram sujeitos profissionais de saúde 
com jornada diária de oito horas/dia de trabalho, cinco vezes por semana, submetidos a um 
período maior de exposição solar. Essa elevada exposição os deixam sujeitos a alterações 
dermatológicas, como o fotoenvelhecimento precoce.

Outro resultado preocupante é a não aderência do uso de protetor solar pelos trabalhado-
res praianos, visto que essa forma de fotoproteção é de suma importância para proteção da 
pele e de aparecimentos de alterações que possam levar ao fotoenvelhecimento precoce. 
Acredita-se que um dos principais problemas que justifica a baixa adesão à fotoproteção 
pelos trabalhadores praianos é o alto custo do protetor solar. O que falta é um acompa-
nhamento de saúde a essa população, proporcionando-lhe orientações e fornecimento do 
produto a um preço mais acessível.

Diante disso, torna-se necessária uma maior atenção à saúde desses trabalhadores na 
garantia de condições de trabalho mais seguras. Ainda assim, outras medidas podem ser 
adotadas, visando à diminuição dos danos decorrentes da exposição solar, tais como: evi-
tar ou reduzir a exposição solar no horário de 10 às 16 horas; proteger-se das radiações, 
fazendo uso de sombrinhas ou mesmo sombras de árvores; e usar vestimentas adequadas 
e acessórios protetores (camiseta, chapéu, óculos escuros)17.

A cidade do Natal recebe uma quantidade de RUV considerada entre o nível muito alto ao 
extremo durante todo o ano, em elevados índices, desde as 9h até as 16h, atingindo pico 
de incidência nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março, por volta do meio dia18. 
Durante esse horário, os trabalhadores estão em pleno exercício de suas atividades labora-
tivas, fator esse que os expõe a um maior risco de desenvolvimento de rugas relacionadas 
à radiação ultravioleta.

O aparecimento dessas rugas, embora não seja considerado uma doença, pode ser con-
siderado um sinal de envelhecimento da pele. Alguns fatores podem contribuir para o en-
velhecimento precoce, dentre eles a idade, o sexo, pigmentação da pele, exposição ao sol, 
radiação ultravioleta A e B, consumo de álcool e o consumo de tabaco16.

Os indivíduos submetidos à incidência da radiação solar diariamente, sempre nos horários 
de pico de irradiação, podem promover uma aceleração do processo de fotoenvelhecimen-
to da pele14. Sendo assim, a população estudada torna-se um grupo de risco para desen-
volvimento de diversos tipos de rugas em vários locais da face.

Um fator que contribuiu para a elevação do índice de rugas na região frontal, periorbicu-
lar, glabelar, labiomentoniana, nasolabial e cervical dos trabalhadores foi a falta de prática 
destes no uso do fator de proteção solar. Esse resultado é bastante preocupante, devido à 
importância do uso desse mecanismo de proteção. Sabendo que a ação de um filtro solar 
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ocorre através da capacidade de proteger a pele contra a ação RUV, conclui-se que a expo-
sição prolongada à radiação solar sem nenhum fator de proteção pode provocar, além das 
rugas, danos irreparáveis ao tecido dérmico, que vão desde as queimaduras solares até o 
câncer de pele19.

Com relação ao fototipo de pele, na classificação de Fitzpatrick, dos trabalhadores praianos, 
foi observado que 30,4 possuem fototipo IV e 22,6, fototipo V. Esse resultado é favorável, 
uma vez que as peles mais escuras, IV a VI, apresentam maior resistência à iluminação 
ultravioleta, devido à alta concentração de melanina, principalmente em áreas expostas à 
radiação20. No entanto, isso não é motivo da ausência do uso de protetor solar, visto que 
o acúmulo de RUV leva ao fotoenvelhecimento e ao aparecimento de rugas. Assim, um 
programa de prevenção à saúde da pele mostra-se eficaz, sendo responsável pela educa-
ção da população, estabelecendo os princípios necessários para a prevenção do câncer e 
do fotoenvelhecimento da pele21. O programa de prevenção primária inclui o processo de 
educação em saúde, com conscientização do uso de FPS, bonés, chapéus, óculos, que 
protegem dos efeitos deletérios da radiação excessiva do sol14.

Apesar da totalidade dos sujeitos apresentarem alterações na pele decorrentes da expo-
sição solar, não se pode afirmar, nesse estudo, que foram adquiridas em decorrência da 
atividade que realizam. Uma vez que a prática desses profissionais não foi objeto de ob-
servação direta nesta pesquisa. Não se pode excluir a possibilidade das alterações citadas 
serem pré-existentes, mas, certamente, podem evoluir para formas mais graves, sobretudo 
diante da pouca preocupação que relataram ter no cuidado com a pele.

Foi possível observar que a população de trabalhadores da praia de Ponta Negra, Natal/RN, 
apresenta uma elevada exposição à radiação ultravioleta, durante a realização das ativida-
des laborativas, sem terem o cuidado devido na proteção da pele. Essa falta de consciência 
quanto ao uso de fotoprotetores e o excesso de exposição poderiam justificar os vários 
tipos de rugas e o fotoenvelhecimento facial dessa população.

Além disso, a redução do padrão sociocultural dessa população dificulta o processo de 
compreensão da importância das medidas de fotoproteção. Sugere-se a inclusão de uma 
política pública de saúde que possa contribuir, nos diferentes níveis de atenção à saúde, 
para atenuar ou impedir que se instalem condições indesejáveis ao organismo humano, em 
relação a sua pele.
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RESUMO: A cirurgia cardíaca (CC) faz parte da terapêutica atual das cardiopatias, e, apesar de seus benefí-
cios, pode propiciar redução da força muscular respiratória, dos volumes e capacidades pulmonares. Dife-
rentes modalidades da fisioterapia respiratória têm sido utilizadas, entre elas o Treino Muscular Inspiratório 
(TMI). O objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos do TMI associado a um protocolo de fisioterapia 
convencional na qualidade de vida e função pulmonar de um paciente submetido à Cirurgia de Revasculari-
zação do Miocárdio (CRM). Para isso, foi realizada uma pesquisa do tipo estudo de caso, no qual, o paciente 
foi submetido a atendimento fisioterapêutico convencional associado ao TMI com Threshold® (carga de 
30% da PImáx inicial), as avaliações ocorreram no pré-operatório, 1° dia do pós-operatório (PO) e 6°PO. 
Foi identificada uma percepção negativa da qualidade de vida no pré-operatório, com piora dos domínios: 
“dor” e “aspectos sociais”; e melhora dos: “capacidade funcional”, “estado geral de saúde”, “vitalidade” e 
“saúde mental” no 6°PO. Em relação à função pulmonar, o paciente apresentou declínio de todas as vari-
áveis no 1°PO, confirmando que o procedimento cirúrgico repercute, negativamente, na função pulmonar. 
Ocorreu aumento de todas as variáveis no 6°PO, com aumento mais expressivo do volume corrente (VC) 
e pressão inspiratória máxima (PImáx). Constatou-se que o TMI associado a um protocolo de fisioterapia 
convencional foi eficaz na melhora da função pulmonar e qualidade de vida do paciente.

Palavras-chave: Revascularização Miocárdica. Serviço Hospitalar de Fisioterapia. Exercícios Respiratórios.

THE EFFICACY OF RESPIRATORY MUSCLE TRAINING IN 

PHASE I OF CARDIAC REHABILITATION: A CASE STUDY

ABSTRACT: The Cardiac surgery is among the current treatments of heart disease, despite their many 
benefits, can provide a reduction in respiratory muscle strength, lung volumes and capacities. Thus, the 
application of different modalities of respiratory therapy has been used, among them the Inspiratory Muscle 
Training (IMT). The aim of this study is to evaluate the effectiveness of IMT associated with a protocol of 
cardiac rehabilitation on quality of life and lung function of a patient undergoing surgery for myocardial 
revascularization (CABG). For this we conducted a case study of a patient undergoing surgery for CABG, 
where it underwent a cardiac rehabilitation protocol associated with the IMT and Threshold® the values was 
evaluated preoperatively, 1° PO and 6°PO. It was observed that the patient had a negative perception of his 
quality of life already preoperative day (POD), but some areas showed increased postoperatively, indicating 
an improvement in perceived health, but with worsening of domains “pain” and “social aspects”. Regarding 
lung function, the patient drop all variables in the 1st POD, confirming that the surgery alters the pulmonary 
function, but all variables showed improvement in the 6th day, with a higher tidal volume (TV), who retur-
ned to initial value, and maximal inspiratory pressure (MIP), which was higher than POD. It was found that 
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the insertion of IMT associated with a conventional protocol can provide cardiac rehabilitation improves 
the patient undergoing cardiac surgery. It is believed that randomized and with different samples can best 
illustrate the benefits of such therapy.

Keywords: Myocardial Revascularization Physical Therapy Department – Hospital. Breathing Exercises.
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1. INTRODUÇÃO
A cirurgia cardíaca (CC) é um procedimento que propicia a restituição das capacidades 
vitais compatíveis com a capacidade funcional do coração, contribuindo para a remissão 
dos sintomas, aumento da sobrevida e melhora da qualidade de vida dos cardiopatas1, 2. 
Portanto, é considerado um processo pelo qual o paciente busca retorno ao bem-estar do 
ponto de vista físico, mental e social3. A Cirurgia de Revascularização do Miocárdio (CRM) 
é a intervenção mais prevalente, seguida da troca valvar4.

As complicações pulmonares são apontadas como a principal causa de morbimortalidade 
no pós-operatório (PO) de CC5. Além disso, a etiologia da disfunção pulmonar geralmente 
resulta da associação multifatorial entre a anestesia, o trauma cirúrgico, a circulação ex-
tracorpórea (CEC), parada cardíaca, tempo de cirurgia e o tempo de ventilação mecânica 
(VM)3, 6. De forma que as alterações fisiológicas e da mecânica respiratória decorrentes da 
CC acarretam diminuição da função pulmonar, independente da idade, sexo, do número de 
enxertos e da duração da CEC1.

Visto a gama de complicações pulmonares no PO de CC, como pneumonia, atelectasia e 
derrame pleural, a fisioterapia respiratória tem sido largamente requisitada com a finalida-
de de reverter ou amenizar este quadro7. Portanto a fisioterapia respiratória utiliza técnicas 
capazes de melhorar a mecânica respiratória, a reexpansão pulmonar e a higiene brônqui-
ca, contribuindo para a ventilação adequada do paciente2.

Entre as modalidades terapêuticas estão: Fisioterapia Respiratória Convencional (FRC), 
Inspirometria de Incentivo, Pressão Positiva de forma não invasiva com máscara de Pres-
são Positiva Expiratória Final (PEEP), Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas (CPAP), 
Ventilação com dois Níveis de Pressão Positiva nas Vias Aéreas (BiPAP) e Treinamento 
Muscular Respiratório (TMR)8, 9.

Atualmente, o Treinamento Muscular Inspiratório (TMI) tem sido recomendado, tanto em 
saudáveis quanto em doentes, para o aumento da força muscular inspiratória e redução 
da sensação de carga inspiratória10, pois possui efeitos sobre os sistemas cardiovascular 
e respiratório, acarretando melhora no consumo de oxigênio de pico, dispneia e qualidade 
de vida11.

Consequentemente, a redução da força muscular respiratória (FMR) após a CC é decorren-
te da desvantagem mecânica e/ou dor pós-operatória, que reduz a capacidade dos mús-
culos respiratórios em causar a tensão necessária para vencer o trabalho imposto1. No 
pós-operatório, são observados valores, significativamente, menores da pressão inspira-
tória máxima (PImáx) e pressão expiratória máxima (PEmáx) em relação aos valores pré-
-operatórios9. O TMR é realizado no período pós-operatório, capaz de restaurar a PImáx, 
PEmáx e o Pico de Fluxo Expiratório (PEF) dos pacientes submetidos à CC6.

Considerando a escassez de estudos que avaliem o papel da reabilitação cardíaca fase I no 
paciente após revascularização do miocárdio, as alterações respiratórias decorrentes da 
CC e o papel das técnicas de fisioterapia, decidimos aprofundar a investigação a respeito, 
que tem como objetivo avaliar os efeitos do TMI associado a um protocolo de fisioterapia 
convencional na qualidade de vida e função pulmonar de um paciente submetido à CRM.
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2. MÉTODO
O estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Potiguar, com o 
protocolo de Nº 136/2011, e iniciado após aprovação e apreciação deste. Foi realizada uma 
pesquisa descritiva e explicativa do tipo estudo de caso com um paciente submetido à 
cirurgia eletiva de revascularização miocárdica em um Hospital do município de Mossoró-
-RN. Este paciente foi acompanhado, desde o pré-operatório, na Unidade Coronariana (UC); 
durante o pós-operatório, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI); e UC, até a alta hospitalar.

No dia anterior à cirurgia, o paciente recebeu o convite para participar desta pesquisa, 
assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e foi submetido a uma ava-
liação com três testes respiratórios (Manovacuometria, Espirometria e Ventilometria), um 
questionário de qualidade de vida [Medical Outcomes Study 36 – Item Short - Form Health 
Survey (SF-36)] e um questionário sobre o nível de atividade física [Questionário Interna-
cional de Atividade Física (IPAQ)]. No 1° PO, foi realizada nova avaliação respiratória; do 
1° ao 5° PO, o paciente realizou Fisioterapia convencional associada ao TMI; e, no 6° PO, o 
paciente foi reavaliado conforme momento pré-operatório.

• Espirometria
O Espirômetro permite mensuração dos volumes, fluxos e capacidades pulmonares12. Fo-
ram mensurados VEF1 (volume expiratório forçado no primeiro segundo), CVF (capacidade 
vital forçada), e PEF com o aparelho da marca Clement Clarke Internacional (Espirometro 
digital OneFlow SOFT 1.4).

• Manovacuometria
Teste utilizado para mensuração da força muscular respiratória através da obtenção dos valo-
res de PImáx e PEmáx13. Foi utilizado o Manovacuômetro digital MVD-300 Globalmed, Brasil.

• Ventilometria
Método de aferição dos volumes pulmonares. Foi utilizado o Ventilômetro Analógico Spire 
MK8 para identificação do volume minuto (VM) e posterior cálculo do volume corrente (VC).

• SF-36
Trata-se de um instrumento que avalia a qualidade de vida nos domínios da percepção geral 
de saúde, capacidade funcional, limitação por aspectos físicos e emocionais, dor, vitalida-
de, aspectos sociais e saúde mental14. É considerado um questionário de fácil aplicação, e, 
quanto maior o escore, melhor a qualidade de vida.

• IPAQ
Avalia o tempo semanal gasto em atividades físicas de intensidade moderada e vigorosa, 
em diferentes contextos do cotidiano, como trabalho, transporte, tarefas domésticas e la-
zer, e, ainda, o tempo despendido em atividades passivas, realizadas na posição sentada15. 
Utilizou-se a versão curta, em que o indivíduo foi classificado em Muito Ativo, Ativo, Irre-
gularmente Ativo A, Irregularmente Ativo B ou Sedentário.

• TMI
Foi utilizada carga linear através do Threshold®, que é recomendado devido à capacidade 
de manter um fluxo linear, já que contém uma válvula de mola com resistência ajustável16. 
Foram realizadas três séries de dez repetições, uma vez ao dia, com carga de 30% do valor 
da PImáx inicial.
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• Fisioterapia Convencional
Uso de Ventilação não-invasiva (VNI) pós-Extubação [Modo Pressão de suporte ventila-
tório (PSV), pressão positiva inspiratória (IPAP) para gerar um VC > 6 ml/kg, e pressão 
positiva expiratória (EPAP) igual a 7 cmH2O], posicionamento no leito (Fowler 45°), fluidi-
ficação e estímulo da tosse, exercício diafragmático, padrões respiratórios de inspiração 
sustentada e fracionada, exercícios assistidos ou ativo-livres de MMII e MMSS, exercícios 
metabólicos, ortostatismo, deambulação e treino de escada. O atendimento fisioterapêu-
tico foi realizado duas vezes ao dia, apresentando intensidade progressiva e respeitando 
a hemodinâmica do paciente. Antes e após a execução do protocolo, foram aferidas as 
variáveis: frequência cardíaca (FC), frequência respiratória (FR), pressão arterial (PA) e 
saturação de oxigênio (SpO2).

3. RESULTADOS
Paciente do sexo masculino, 63 anos, 62 Kg, 1,62 m, IMC de 23,62 Kg/m², pardo, com 
antecedentes de Hipertensão e Dislipidemia, ausência de antecedentes cirúrgicos, nega 
tabagismo e etilismo, classificado como Irregularmente ativo B segundo o IPAQ. O paciente 
foi submetido à CRM por esternotomia mediana, sem uso de CEC. Foi extubado 6 horas 
após entrada na UTI, quando se apresentava estável hemodinamicamente e com bom nível 
de consciência.

O protocolo de Fisioterapia, assim como o TMI, foi realizado sem intercorrências durante 
o período de atendimento. Na noite do 2°PO, o paciente apresentou agitação, seguida de 
pico hipertensivo e dispneia leve, que foi controlada através do repouso e administração de 
medicamentos. No 4°PO, o paciente foi transferido para UC, e teve alta hospitalar no 6°PO, 
apresentando tempo de internação de 9 dias.

A avaliação da qualidade de vida está descrita na tabela 1. O paciente apresentou percep-
ção negativa de sua qualidade de vida já no pré-operatório; no 6°PO, houve melhora das 
variáveis “capacidade funcional”, “estado geral de saúde”, “vitalidade” e “saúde mental”, 
enquanto “dor” e “aspectos sociais” apresentaram piora. O escore geral do SF-36 passou 
de 164,5 para 209.

As variáveis respiratórias encontram-se descritas nas figuras 1-6.

Tabela 1 – Qualidade de vida do paciente através do SF-36.

DOMÍNIOS PRÉ-CC 6°PO

CAPACIDADE FUNCIONAL 45 60

LIMITAÇÃO POR ASPECTOS FÍSICOS 0 0

DOR 41 22

ESTADO GERAL DE SAÚDE 37 72

VITALIDADE 25 35

ASPECTOS SOCIAIS 12,5 0

ASPECTOS EMOCIONAIS 0 0

SAÚDE MENTAL 4 20
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Figura 1 – Evolução da Capacidade vital forçada (CVF) nos momentos pré-operatório, 1°PO e 6°PO
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Figura 2 – Evolução do Volume expiratório forçado no 1° segundo (VEF1) nos 
momentos pré-operatório, 1°PO e 6°PO.
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Analisando a figura 1, observa-se que a CVF apresentou uma queda no 1°PO (41,25% do 
valor inicial), e, embora não tenha se reestabelecido, houve uma melhora clínica no mo-
mento da alta hospitalar (68,75% do valor inicial). Fato também observado na figura 2, ao 
analisar o VEF1, que apresentou redução no 1° PO (47,46% do valor inicial) e evoluiu com 
aumento na alta hospitalar (71,18% do valor inicial).
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Figura 3 – Evolução do Volume Corrente (VC) nos momentos pré-operatório, 1°PO e 6°PO
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Figura 4 – Evolução do Pico de fluxo expiratório nos momentos pré-operatório, 1°PO e 6°PO.
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Na figura 3, observa-se uma recuperação praticamente integral do VC no momento da alta 
hospitalar (1°PO= 70,37% do valor inicial; 6°PO= 96,29% do valor inicial). Já a figura 4 
ilustra o comportamento do PFE do paciente, e observa-se que o mesmo apresentou redu-
ção do PFE no 1°PO (67,65% do valor inicial), com melhora mínima no 6°PO (72,05% do 
valor inicial).
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Figura 5 – Evolução da PImáx nos momentos pré-operatório, 1°PO e 6°PO.

PI máx (cmH
2
O)

PFE PRÉ PFE 1º PO PFE 6º PO

-116

-28

-81

Figura 6 – Evolução da PEmáx nos momentos pré-operatório, 1°PO e 6°PO.
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No pré-operatório, o paciente apresentou força muscular respiratória dentro dos valores 
previstos para sua faixa etária (PImax= 77,8% do previsto; PEmax= 106% do previsto). A 
PImáx apresentou queda brusca no 1°PO (34,56% do valor inicial), seguida de aumento 
significativo no 6°PO (143,20% do valor inicial). Já a PEmáx não atingiu os valores pré-
-operatórios, mas permaneceu dentro dos valores previstos (1°PO= 76,85% do valor ini-
cial; 6°PO= 81,82% do valor inicial).
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4. DISCUSSÃO
Os indivíduos com DCV apresentam os sintomas de dispneia e cansaço durante a realiza-
ção de atividades17 e essa percepção de incapacidade pode refletir no seu perfil emocional. 
No presente estudo, os domínios “limitação por aspectos físicos” e “aspectos emocionais” 
encontravam-se reduzidos já no pré-operatório.

A dor pós-operatória é um fenômeno comum, e sua presença pode repercutir em diversos 
sistemas do organismo, inclusive diminuindo a motivação do paciente para colaborar com 
o tratamento18, além disso, os sentimentos de medo e dependência estão entre os mais 
presentes no PO de CC, ocasionando distúrbios, como ansiedade e insônia19. Semelhante-
mente, nesta pesquisa, houve redução dos domínios “dor” e “aspectos sociais”.

Já os domínios “capacidade funcional”, “estado geral de saúde”, “vitalidade” e “saúde 
mental” aumentaram no 6° PO, quando comparados ao pré-operatório. Gonçalves et al.20 
identificaram ganhos físicos e emocionais após 2 meses da alta hospitalar, e citam, ainda, 
que os pacientes que passam por um programa de reabilitação cardíaca retornam às ativi-
dades de vida diária mais rápido, assim, melhorando a qualidade de vida.

Embora tenha ocorrido aperfeiçoamento no processo cirúrgico, as variáveis cirúrgicas, 
como trauma cirúrgico, anestesia geral, posição do dreno pleural e disfunção diafragmá-
tica, são preditoras de complicações respiratórias3, 21. Essa condição justifica a queda de 
todas as variáveis pulmonares no 1°PO. Alguns autores3, 22, 23 afirmam que a fisioterapia é 
um componente fundamental no PO de CC, reduzindo riscos de complicações pulmonares, 
efeitos prejudiciais do repouso prolongado no leito, além de oferecer maior independência 
física e segurança para a alta hospitalar.

Em estudo comparativo,24 foi demonstrado que exercícios de respiração profunda bem 
executados excluem a necessidade do inspirômetro de incentivo e promovem o aumento 
significativo do VC no PO de CC. Além disso, uma revisão de literatura22 ilustrou que exer-
cícios com padrões respiratórios proporcionam efeito positivo sobre o VC. Nesta pesquisa, 
mesmo sem o uso da Inspirometria de Incentivo, houve manutenção do VC inicial, mos-
trando um efeito positivo do TMI associado aos exercícios respiratórios. Corroborando 
com esse dado, estudos experimentais9, 25 que utilizaram TMR observaram maiores valores 
de VC no grupo treinamento, quando comparados ao grupo controle.

Quanto à redução nos valores de PEF, foi constatada nos pacientes no 5º dia de PO de 
CC, em pesquisa que analisou as repercussões da dor no sistema respiratório26. Em outro 
estudo de coorte,27 verificou-se queda significativa do PEF no 1° dia de PO, com um peque-
no aumento no 5° dia, porém, sem retorno ao valor pré-operatório, concluindo que a CC 
acarreta prejuízo da função pulmonar que não se restabelece até o 5º PO. Fato semelhante 
foi observado nesta pesquisa, em que o PEF permaneceu reduzido no 6° PO. Já Barros et 
al.,9 avaliando o TMR na CC, constatou recuperação significativa dos valores de PEF no 
momento da alta hospitalar.

Além das variáveis fisiológicas, acredita-se que os baixos valores espirométricos estão 
relacionados, também, ao medo do paciente em realizar os testes, despendendo todo o 
esforço possível, já que a avaliação depende da cooperação do paciente28.
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Recentemente, dois estudos9, 25 compararam a função respiratória de indivíduos submeti-
dos à fisioterapia convencional e submetidos ao TMR no PO de CRM. Barros et al.9 cons-
tataram que a utilização do TMR é eficaz na recuperação da PImáx, PEmáx, VC e PEF. 
Enquanto Matheus et al.25 observaram recuperação do VC e capacidade vital (CV) nos indi-
víduos submetidos ao TMR. Estes realizaram a reavaliação no 3°PO, o que pode justificar 
as demais variáveis permanecerem sem melhora.

Hulzebos et al.29 avaliaram a efetividade do TMI no período pré-operatório em 279 pacien-
tes de alto risco para complicações pulmonares que seriam submetidos à CRM e visuali-
zaram melhora no grupo TMI quanto às variáveis: tempo de ventilação mecânica, presença 
de complicações pulmonares, incidência de pneumonia e dias de internação. Definindo que 
a intervenção pré-cirúrgica da Fisioterapia através do TMI é importante e eficaz na redução 
da morbidade.

Por fim, a fisioterapia respiratória contribui, significativamente, para um melhor prognós-
tico desses pacientes, sendo um dos componentes do cuidado em cardiopatas, tanto no 
pré-operatório, como no pós-operatório6.

Conclui-se que pacientes encaminhados para a cirurgia de revascularização do miocárdio, 
submetidos a um programa de reabilitação cardíaca fase I, apresentam menores reduções 
da força muscular inspiratória e função pulmonar, além de uma melhor capacidade fun-
cional. Em suma, a associação do TMI ao protocolo de fisioterapia convencional em pós-
-operatório de CC parece apontar para um efeito positivo na força muscular inspiratória e 
na manutenção dos volumes pulmonares do paciente, evidenciado pelo aumento do valor 
de PImáx e do VC. Foi identificada melhora da percepção geral de qualidade de vida do 
paciente. Entre as limitações da técnica, está a necessidade de colaboração e estabilidade 
hemodinâmica do paciente. Sugere-se a realização de novos estudos, com maior tamanho 
amostral, para elucidar os efeitos do TMI em PO de CC.
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RESUMO: O presente artigo visa a descrever minha experiência na monitoria da disciplina Sistemas Cor-
porais, vinculada à Escola da Saúde da Universidade Potiguar (UnP), campus Mossoró. Compreende-se 
por monitoria uma modalidade de ensino e aprendizagem que contribui para a formação acadêmica, nesse 
sentido, será apresentada a importância da monitoria na formação acadêmica do monitor, suas vantagens 
e as dificuldades que permeiam esse meio. Percebeu-se que, devido ao déficit na busca pela monitoria, 
foi necessário tomar medidas para resgatar os alunos, criando, assim, ferramentas metodológicas, como, 
por exemplo, o “Portal Monitoria” e o “Momento Refletindo a Prática”. De acordo com as estatísticas de 
acesso do portal, evidenciou-se que os monitorados procuravam os monitores na véspera das avaliações. 
Essa experiência na monitoria foi de suma importância, pois me proporcionou um crescimento pessoal 
e profissional como acadêmico de enfermagem, além de me favorecer uma visão real da vivência e das 
atividades de docência.

Palavras-chave: Ensino. Enfermagem. Relações Interpessoais.

THE IMPORTANCE OF MONITORING THE MONITOR 

IN EDUCATION: AN EXPERIENCE REPORT

ABSTRACT: This article aims to describe the experience of monitoring the discipline of Body Systems, 
linked to the School of Health University of Rio Grande do Norte – UNP, Mossoró campus. It is understood 
as a modality for monitoring teaching and learning that contributes to the academic education, accordingly, 
will be presented the importance of monitoring the academic background of the monitor, its advantages and 
difficulties that permeate this medium .It was noticed that due to the deficit of searches in monitoring was 
necessary to take measures to rescue students, thus creating methodological tools such as “Monitoring 
Portal “and” Moment Reflecting Practice” to assist in teaching and learning. According to the statistics of 
the portal access, it became clear that the monitored sought monitors on the eve of ratings. The experience 
as a monitor was of paramount importance because it provided a personal and professional growth as a 
nursing student, and create a real vision of experiences and teaching activities.

Keywords: Teaching. Nursing. Interpersonal Relations.
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1. INTRODUÇÃO
A importância da monitoria nas disciplinas do ensino superior excede o caráter de obten-
ção de um título, seja no aspecto pessoal de ganho intelectual do monitor, seja na contri-
buição dada aos alunos monitorados e, principalmente, na relação interpessoal de troca de 
conhecimentos entre os professores da disciplina e o aluno monitor.

O exercício da monitoria é uma oportunidade para o estudante desenvolver habilidades 
inerentes à docência, aprofundar conhecimentos na área específica e contribuir com o 
processo de ensino-aprendizagem dos alunos monitorados1.

O aluno monitor experimenta, em seu trabalho docente, de forma amadora, os primeiros 
júbilos e contratempos da profissão de professor universitário. O fato de estar em contato 
direto com alunos, na condição também de acadêmico, propicia situações extraordinárias 
e únicas, que vão desde a alegria de contribuir, pedagogicamente, com o aprendizado de 
alguns, até a momentânea desilusão em situações em que a conduta de alguns alunos 
mostra-se inconveniente e desestimuladora1.

O privilégio oferecido aos aprovados nos programas de monitoria torna-se de fundamental 
importância para a descoberta da vocação, ou não, pela docência, evitando, assim, que, no 
futuro, possam tornar-se profissionais descontentes com a carreira escolhida.

Sendo assim, este estudo objetiva relatar minha experiência na monitoria da disciplina Sis-
temas Corporais, da Escola da Saúde da Universidade Potiguar (UnP), campus Mossoró, 
bem como demonstrar a importância da monitoria, enquanto instrumento de aprendiza-
gem para a formação e desenvolvimento acadêmico do discente monitor.

2. MÉTODO
Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado a partir da vivência 
discente na monitoria da disciplina Sistemas Corporais, que, no curso de graduação em 
Enfermagem da UnP, é oferecida a discentes do III semestre. Tal experiência ocorreu no 
município de Mossoró/RN, no período de Janeiro a Dezembro de 2012, correspondendo 
ao semestre 2012.1 e 2012.2.

O presente trabalho utilizou levantamento bibliográfico. Foram usados artigos a respeito da 
monitoria no âmbito acadêmico e sobre a iniciação da docência, bem como artigos dispo-
níveis na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde.

A disciplina de Sistemas Corporais trabalha conhecimentos acerca da Fisiologia Humana, 
Patologia, Farmacologia e da Anatomia Humana, em aulas teóricas e práticas, ministra-
das por 5 (cinco) docentes, sendo que as práticas são realizadas em laboratório. Esses 
docentes realizam, também, orientação aos discentes no que dizem respeito às pesquisas 
bibliográficas, trabalhos científicos, entre outras atividades. Com carga horária diária de 
4h/dia, o atendimento aos alunos é feito de forma individualizada e coletiva, usando, como 
ferramenta metodológica, simulados e estudos de caso, a fim de enriquecer e instigar o 
conhecimento dos mesmos. Além disso, a monitoria dá suporte às aulas práticas e, por 
vezes, auxilia na aplicação das provas junto ao professor.
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Coube à monitoria acompanhar as atividades em sala de aula e em laboratório; preparar 
materiais didáticos a serem utilizados como instrumento metodológico de ensino; partici-
par na elaboração e organização de eventos e congressos que fomentam o conhecimento 
dos discentes; e estar ao lado do discente para sanar suas dúvidas sobre os diversos con-
teúdos teóricos e práticos ofertados na disciplina, de modo a facilitar o processo ensino-
-aprendizagem; orientá-los quanto à realização de pesquisas bibliográficas sobre os diver-
sos temas abordados; e auxiliá-los na correção das atividades propostas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A prática da monitoria no âmbito educativo data de longo tempo e se define como um 
processo pelo qual alunos auxiliam alunos n a situação de ensino-aprendizagem. Nos úl-
timos anos, com o crescente pensamento pedagógico de orientação crítico-progressista, 
procedimentos de monitoria vêm ganhando espaço no contexto da realidade educacional 
das instituições de educação superior2. Esta, como procedimento pedagógico, tem de-
monstrado sua utilidade, à medida que atende às dimensões política, técnica e humana da 
prática pedagógica.

Entende-se por monitoria uma modalidade de ensino e aprendizagem, que fomenta a for-
mação integrada do aluno nas atividades de ensino, pesquisa e extensão dos cursos de 
graduação. É compreendida como instrumento para a melhoria do ensino de graduação, 
através do estabelecimento de novas práticas e experiências pedagógicas, que visem a 
fortalecer a articulação entre teoria e prática e à integração curricular em seus diferentes 
aspectos e saberes, tendo por finalidade promover a cooperação mútua entre discente e 
docente e a vivência com o professor e com as suas atividades técnicas e didáticas3.

O aluno-monitor, ou simplesmente monitor, é o estudante que, interessado em se desen-
volver, aproxima-se de uma disciplina ou área de conhecimento e, junto a ela, realiza pe-
quenas tarefas ou trabalhos, que contribuem para o ensino, a pesquisa ou o serviço de 
extensão à comunidade dessa disciplina4.

A atividade de monitoria diz respeito a uma ação extraclasse que busca resgatar as dificul-
dades ocorridas em sala de aula e propor medidas capazes de amenizá-las. Ela contribui 
com o desenvolvimento da competência pedagógica e auxilia os acadêmicos na apreensão 
e produção do conhecimento; é uma atividade formativa de ensino regulamentada pela Lei 
Federal n.º 5.540, de 28 de novembro de 19685.

A referida Lei fixa as normas de funcionamento do ensino superior e institui, em seu artigo 
41, a monitoria acadêmica. Afirma que:

As universidades deverão criar as funções de monitor para alunos do curso 
de graduação que se submeterem a provas específicas, nas quais demonstrem 
capacidade de desempenho em atividades técnico-didáticas de determinada dis-
ciplina [...]. As funções de monitor deverão ser remuneradas e consideradas 
título para posterior ingresso em carreira de magistério superior.

Sendo assim, o exercício da monitoria na disciplina de Sistemas Corporais auxiliou-me na 
obtenção de um maior conhecimento teórico-prático, assim como na vivência de novas 
experiências, ao possibilitar o acompanhamento de aulas teóricas e práticas ministradas 
pelos docentes da disciplina.
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O aprimoramento dos conhecimentos relacionados aos conteúdos programáticos abordados 
e o desenvolvimento de atividades junto aos docentes e acadêmicos do curso favoreceram-
-me maior segurança e aprimoramento no desempenho como monitor, além de me instiga-
rem quanto ao interesse pela prática docente como futura atividade profissional, uma vez que 
me proporcionaram o desenvolvimento de atividades vinculadas ao ensino e à pesquisa.

A referida disciplina é de suma importância para os cursos da área da saúde, em especial 
para o curso de enfermagem, pois proporciona uma melhor compreensão acerca da mor-
fologia e funcionalidade do corpo humano em seu estado saudável e patológico, de modo 
que constrói embasamento necessário para formação proporcional.

Vale salientar, também, que, dentro das competências de enfermagem, encontra-se a 
assistência, a qual, parte dela, é voltada para o corpo biológico, precisando usufruir de 
conhecimentos fisiológicos, farmacêuticos, patológicos e moleculares para executar um 
cuidado com êxito e profissionalismo.

Por ser uma disciplina extensa e complexa, que envolve bioquímica, biologia molecular, 
fisiologia, patologia e farmacologia, a ação da monitoria torna-se indispensável, pois se 
sabe que o professor é apenas um intermediador do conhecimento, cabendo ao aluno se 
aprofundar ainda mais no que lhe é transferido como saber em sala de aula. A monitoria 
entra para subsidiar o ensino-aprendizagem e resgatar as potencialidades de cada aluno, 
retirando suas dúvidas e tornando-o ativo nesse processo de conhecimento.

Durante minha vivência na monitoria, foi possível conquistar uma boa relação interpessoal 
com os discentes, consequentemente, sentiam-se mais à vontade para me solicitarem au-
xílio nas atividades e no esclarecimento de dúvidas, o que possibilitou o bom e harmonioso 
desenvolvimento das atividades no transcorrer do ano letivo, evidenciando o valor da influ-
ência da monitoria na inter-relação com os discentes.

Durante a prática de monitoria, senti a necessidade de atualização e aprofundamento dos 
conhecimentos científicos propostos, para que houvesse um maior aproveitamento da ex-
periência que estava sendo vivenciada, evidenciando a necessidade de aperfeiçoamento 
contínuo no desempenho das funções da monitoria.

Alguns autores4, 5 levam a crer que a experiência da monitoria tem a capacidade de promo-
ver o alcance de grande aprendizado pelo monitor, bem como o estímulo e o ensaio para 
uma futura prática docente.

É importante ressaltar que a prática da monitoria representou um grande desafio, porque, 
além de ser uma experiência nova, exigiu uma postura mais séria para saber lidar, muitas 
vezes, com alunos que estavam angustiados, decorrente da necessidade de aprenderem, 
bem como para elaborar ferramentas pedagógicas capazes de estimular a busca dos dis-
centes pelo monitor, pois a demanda, muitas vezes, era insatisfatória.

Foram diversas as dificuldades que permearam a atuação da monitoria, dentre estas, a falta 
de interesse de alguns discentes em procurar a monitoria e a dicotomia entre o docente e 
o monitor. Devido a esses fatores, a coordenação da monitoria e alguns monitores desen-
volveram algumas estratégias pedagógicas, com a finalidade de intensificar o serviço pres-
tado pelos monitores. Dentre estas, surgiu o blog Portal Monitoria e o Momento Refletindo 
a Prática, bem como foi criada uma Ficha de Referência do discente enviada pelo docente, 
e oportunizou-se a atuação dos monitores na 47° Semana Mossoroense de Enfermagem.



81

Ano 3, n° 2, abr. / set. 2014 

O Portal Monitoria é uma ferramenta de ordem tecnológica, em que os monitores dispõem 
de um espaço virtual onde são compartilhadas ideias que discutem, no âmbito da saúde, 
matérias de interesse comum, com teor científico, que corroboram com os pontos discu-
tidos em sala de aula. Disponibiliza, também, um espaço que pode ser utilizado para rea-
lização de downloads de estudos de casos, ou outros materiais que possam ser passados 
para subsidiar o aprendizado.

O Momento Refletindo a Prática caracteriza-se por uma reserva de tempo destinado aos 
acadêmicos que chegam ao ambiente institucional para discutir, de forma interdisciplinar, 
um estudo de caso proposto pelos monitores, sob a supervisão do docente da disciplina e 
coordenação da monitoria. Nesse momento, estariam monitores das mais diversas disci-
plinas para que um mesmo estudo de caso seja discutido em várias perspectivas, permi-
tindo que o discente faça a articulação entre o “saber-fazer” de sua profissão competente, 
e aquilo que é construído de forma científica em sala de aula.

A Ficha de Referência foi pensada por um dos diretores de curso da Escola da Saúde, com 
esta finalidade: o professor realiza uma triagem das médias obtidas na primeira unidade da 
disciplina e, a partir desta, encaminha o aluno ao monitor. Assim, pretende-se que a ficha 
possibilite um controle da busca desse aluno pelo suprimento das lacunas encontradas 
em seu processo de ensino-aprendizagem. Através dessa busca antecipada, poder-se-ia 
elencar fatores que suprissem essa lacuna, assim como as condições necessárias para 
remediar uma possível reprovação por nota nas disciplinas abordadas.

Dentre essas três ferramentas citadas, encontram-se em execução, de forma exitosa, o 
Portal Monitoria e o Momento Refletindo a Prática, sendo este último realizado de forma 
interdisciplinar e indissociável, trabalhando aspectos fisiológicos, morfológicos e semio-
lógicos munidos por um estudo de caso. Pode-se visualizar, no gráfico a seguir, o número 
de acessos ao Portal Monitoria:

Gráfi co 1 – Número de Acessos ao Portal Monitoria
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Fonte: Elaborado pelo autor. Mossoró/RN – 2013.
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Pode-se observar o vasto número de acessos ao portal, principalmente no mês de junho, 
quando a demanda na monitoria aumentava, devido à proximidade das avaliações. O Portal 
Monitoria servia como suporte ao ensino, onde o aluno executava download de estudos 
de caso e outros materiais, tentava respondê-los e, consequentemente, buscava o monitor, 
pois, na medida em que respondia, mais questionamentos surgiam.

No que diz respeito à Ficha de Referência, encontra-se, ainda, em processo de construção.

Vale ressaltar que a atuação da monitoria também ficou explícita na 47° Semana Mossoro-
ense de Enfermagem, evento, no qual, os mesmos atuaram desde os processos organiza-
cionais até os operacionais. Os monitores foram divididos entre os momentos de inscrição, 
confecção do material a ser entregue aos conferencistas e participantes, provisão de mate-
riais necessários aos diversos eventos, como minicursos e palestras, assim como o acom-
panhamento in loco destes, através de escala, e suporte em tempo integral aos eventos, 
contribuindo, assim, para o acontecimento sistemático de todos os eventos programados.

A experiência na monitoria foi de suma importância, pois me proporcionou um cresci-
mento pessoal e profissional como acadêmico de enfermagem, além de me favorecer uma 
visão real da vivência e das atividades de docência.

Para os discentes monitorados, acredita-se que possibilitou um maior estímulo ao estudo e 
uma redução da ansiedade, mesmo essa busca pela monitoria ser nas vésperas das avalia-
ções. Ressalta-se que o bom resultado obtido nessa experiência foi fruto de um proveitoso 
relacionamento interpessoal estabelecido entre monitor, alunos monitorados e docentes, 
culminando em um maior aprendizado para todos.

Ao longo deste artigo, foram traçadas ideias básicas a respeito da experiência da monitoria 
acadêmica e sua importância na formação de futuros professores universitários. As experi-
ências vividas na monitoria acadêmica são marcas que, certamente, ficam impressas no in-
telecto de quem tenha o privilégio de vivenciar essa realidade. O currículo de graduação, que 
é composto de ensino, pesquisa e extensão, engloba a monitoria na categoria de pesquisa.

Os ensinamentos adquiridos junto ao professor orientador e aos alunos monitorados in-
tegram-se à carga intelectual e social do aluno monitor, revelando-lhe novos horizontes 
e perspectivas acadêmicas. O laboratório vivenciado na monitoria serve para despertar 
vocações ou para prevenir erros.
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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo investigar a produção de conhecimento sobre os fatores 
associados com a desistência dos pacientes ao tratamento do diabetes mellitus.  Foram levantados artigos 
publicados no período de 2007 a 2011, nas bases de dados LILACS e MEDLINE. O material foi categorizado 
após construção da matriz de síntese que continha informações, tais como: o ano  de publicação, o perió-
dico científico, o local do estudo e os fatores relacionados à desistência ao tratamento de diabetes mellitus. 
Os resultados evidenciaram que são inúmeras as dificuldades relacionadas ao seguimento do tratamento, 
entre elas: a resistência para o enfrentamento da doença, a rejeição e negação, o sofrimento e a revolta 
devido às restrições impostas pela alimentação, atividade física e uso de medicamentos. Nesse sentido, é 
necessário aprimorar a abordagem aos portadores de diabetes mellitus, com intuito de melhorar a adesão 
às práticas terapêuticas e, em consequência, a redução das complicações decorrentes da não adesão.

Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Atenção Primária à Saúde. Enfermagem em Saúde Comunitária. Pa-
cientes Desistentes do Tratamento.

REVIEW OF LITERATURE ON GIVING UP THE 

TREATMENT OF DIABETES MELLITUS

ABSTRACT: The present study aims to evaluate the production of knowledge about factors associated with 
the withdrawal of patients to the treatment of diabetes mellitus. Articles published in the period 2007-2011, 
in LILACS and MEDLINE databases were collected. The material was categorized following the construction 
of the synthetic matrix containing the infromações such as: year of publication, scientific journal, the study 
site and the factors related to quitting the treatment of diabetes mellitus. The results showed that there are 
many difficulties related to treatment follow-up, including: the strength to cope with the disease, rejection 
and denial , suffering and revolt due to restrictions imposed by the diet, physical activity and medication 
use. Therefore, it is necessary to improve the approach to patients with diabetes mellitus aiming to improve 
adherence to therapeutic practices and consequently the reduction of complications arising from non-
-compliance.

Keywords: Diabetes Mellitus. Primary Health Care Community Health Nursing. Patient Dropouts.
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1. INTRODUÇÃO
O Diabetes Mellitus (DM) é uma das doenças com maior prevalência no Brasil e no 
mundo, ocorrendo quando os níveis da glicose estão acima dos valores de referência 
da glicemia plasmática em jejum de 08 a 12 horas, que estão na faixa acima de 126 mg/
dl, correlacionando-se, relativamente, bem com os valores de 2 horas após sobrecarga 
acima de 200 mg/dl, de modo que glicemias de jejum > 126 mg/dl em duas ocasiões 
confirmam o diagnóstico.1

Sua magnitude depende dos atributos biológicos e demográficos das populações, do estilo 
de vida predominante em cada uma delas, do ambiente físico e psicossocial, das caracte-
rísticas da organização dos serviços e das respectivas interações entre esses vários ele-
mentos e das questões socioculturais.2

Diversos fatores podem colaborar para o aparecimento e continuação dessa doença, tais 
como os elementos de ordem hereditária, o sedentarismo, a dieta alimentar inadequada, o 
estresse e a obesidade.6

Essa doença, para a sociedade, tem um gasto elevado e, conforme o Ministério da Saúde, 
a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento são tarefas relevantes em seu controle.3

Observa-se, também, que a preocupação dos profissionais da saúde se dá em torno das 
complicações decorrentes do DM, que podem agravar vários órgãos, como cérebro, cora-
ção, rins e vasos. É importante destacar que tais complicações podem ser evitadas com o 
diagnóstico precoce e o tratamento adequado das doenças.3

O acompanhamento e o controle do diabetes mellitus, no campo da atenção básica, impe-
dem a gravidade dessa patologia e o surgimento de complicações, diminuindo o número 
de internações hospitalares, assim como a mortalidade pela diabetes.4

O controle metabólico de pessoas com a doença em desenvolvimento incide em um dos 
maiores desafios dos serviços de saúde. O acréscimo de hábitos para a prevenção elemen-
tar do diabetes em população de risco é indispensável, tanto na prevenção do aparecimen-
to de novos casos como na prevenção de complicações.5

Assim sendo, o controle do diabetes mellitus demanda mudanças no modo de vida do 
indivíduo e, em alguns casos, faz-se necessário o controle medicamentoso, embora a pre-
venção e o diagnóstico precoce sejam, ainda, a melhor medida contra o diabetes mellitus. 
Nesse sentido, esta revisão teve como objetivo descrever as evidências sobre os fatores 
associados com a desistência dos pacientes ao tratamento do diabetes mellitus.

2. MÉTODO
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que é uma forma de investigar estudos já 
existentes, visando a obter conclusões a respeito de um tópico em particular.7

É considerada uma estratégia utilizada para identificar as evidências existentes, fundamen-
tando a prática de saúde nas diferentes especialidades.
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Para a elaboração da presente revisão integrativa, foram seguidos os procedimentos meto-
dológicos, formulação da questão e dos objetivos da revisão; estabelecimento de critérios 
para seleção dos artigos; categorização dos estudos; avaliação dos estudos incluídos na 
revisão integrativa e análise dos dados e apresentação dos resultados.8

A questão norteadora do presente estudo foi: quais são os fatores associados com a desis-
tência dos pacientes ao tratamento do diabetes mellitus?

Para a seleção dos artigos, foram utilizadas duas bases de dados eletrônicas, de forma a 
ampliar o âmbito da pesquisa, minimizando possíveis vieses nessa etapa do processo de 
elaboração da revisão integrativa, a saber: LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe 
em Ciências Sociais e da Saúde) – é um diretório, parte de um conjunto de instrumentos, 
que compõe a metodologia criada pela BIREME/OMS/OPAS para a construção de uma 
base de dados de literatura Latino – Americana e do Caribe em Ciências da Saúde. Está 
disponível desde 1983, com periodicidade quadrimestral e tem indexadas publicações nos 
idiomas português e espanhol. MEDLINE (1997 – 2008) – é uma base de dados direciona-
da para publicações relacionadas à área da saúde, em que podem ser obtidos resumos de 
artigos internacionais, na língua inglesa.

Os critérios de inclusão definidos foram artigos de periódicos publicados em português, 
com os resumos disponíveis nas bases de dados selecionadas, no período compreendido 
entre 2007 e 2011.

Os artigos foram selecionados, inicialmente, sob a forma de resumos, sendo que, poste-
riormente, foram buscados e analisados na íntegra.

Para a análise e posterior síntese dos artigos que atenderam aos critérios de inclusão, foi 
construído um quadro sinóptico especialmente para esse fim, que contemplou os seguin-
tes aspectos: ano de publicação, idioma, periódico em que foi publicado, local do estudo, 
autores e descrição dos estudos.

Em uma primeira etapa, foram usados para levantamento dos artigos, os descritores de 
assunto: diabetes mellitus; diabetes mellitus e atenção primária à saúde; e diabetes mellitus 
e enfermagem em saúde comunitária. Posteriormente, foi feita a combinação destes des-
critores e o descritor desistentes do tratamento, para a seleção final.

Na busca realizada apenas com os descritores, encontramos um número muito grande 
de artigos que se referiam a outras particularidades do diabetes mellitus, principalmente 
tipos de tratamento, patogenia, relatos de casos e estudos de prevalência. No refinamento 
da busca, quando acrescentamos o descritor desistentes do tratamento, encontraram-se 
quatro artigos na base LILACS e doze na base MEDLINE. Após a eliminação de duplicidades 
e a leitura dos artigos na íntegra, foi possível selecionar quatro artigos no total, que aborda-
vam o tema e continham respostas à questão formulada. O estudo foi realizado no período 
de julho de 2011 a junho de 2012. Em virtude da natureza da pesquisa, não foi necessário 
submeter o projeto para apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa.
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3. RESULTADOS
A organização dos artigos utilizados para esta pesquisa está em forma de quadros, que 
serão apresentados a seguir. O quadro 1 descreve todos os artigos que serviram de base 
para esta pesquisa, a partir da busca nas bases de dados com os seguintes descritores: 
diabetes mellitus; atenção primária á saúde; enfermagem em saúde comunitária e pacien-
tes desistentes do tratamento.

Quadro 1 – Distribuição dos artigos segundo ano de publicação, base de dados e modelo 
para publicação eletrônica, idioma, e o país da pesquisa – Brasil – 2007 a 2011.

Nº Ano de publicação Base de Dados Idioma País da pesquisa

01 2007 Lilacs Português Brasil

02 2007 Lilacs Português Brasil

03 2007 Lilacs Português Brasil

04 2007 Lilacs Português Brasil

05 2008 Lilacs Português Brasil

06 2008 Lilacs Português Brasil

07 2008 Lilacs Português Brasil

08 2008 Lilacs Português Brasil

09 2008 Lilacs Português Brasil

10 2008 Lilacs Português Brasil

11 2008 Lilacs Português Brasil

12 2008 Lilacs Português Brasil

13 2008 Lilacs Português Brasil

14 2008 Lilacs Português Brasil

15 2008 Llilacs Português Brasil

16 2009 Lilacs Português Brasil

17 2009 Lilacs Português Brasil

18 2009 Llilacs Português Brasil

19 2009 Llilacs Português Brasil

20 2009 Lilacs Português Brasil

21 2009 Lilacs Português Brasil

22 2009 Lilacs Português Brasil

23 2009 Medline Português Brasil

24 2009 Llilacs Português Brasil

25 2009 Lilacs Português Brasil

26 2010 Llilacs Português Brasil

27 2010 Llilacs Português Brasil
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28 2010 Lilacs Português Brasil

29 2010 Lilacs Português Brasil

30 2010 Lilacs Português Brasil

31 2010 Lilacs Português Brasil

32 2010 Lilacs Português Brasil

33 2010 Lilacs Português Brasil

34 2010 Lilacs Português Brasil

35 2010 Lilacs Português Brasil

36 2011 Lilacs Português Brasil

37 2011 Lilacs Português Brasil

38 2011 Lilacs Português Brasil

39 2011 Llilacs Português Brasil

40 2011 Lilacs Português Brasil

41 2011 Medline Português Brasil

42 2011 Llilacs Português Brasil

Fonte: Originada da pesquisa, 2012.

O quadro 1 demonstra: dos quarenta e dois artigos usados para este projeto, sequenciados 
segundo seu ano de publicação, são 04 (9,52%) no ano de 2007; 11(26,19%) no ano de 
2008; 10 (23,80%) no ano de 2009; 10 (23,80%) no ano de 2010 ;e 07 (16,66%) no ano 
de 2011, totalizando os 42 artigos pesquisados.

Sobre o idioma dos artigos que se apresentaram como base para esta pesquisa, foram 
publicados no idioma de português, disponibilizados integralmente e tinham sua origem 
a partir de pesquisas realizadas no Brasil. Quanto às bases de dados, 02 (4,76%) foram 
encontrados na base da MEDLINE e 40 (95,23%) na base de dados LILACS. Na sequência, 
no quadro 2, pode-se observar a distribuição dos autores e periódicos que apresentaram 
publicações sobre o diabetes mellitus no período de 2007 a 2011 após refinamento da 
pesquisa com a utilização do descritor pacientes desistentes do tratamento.

Quadro 2 – Distribuição dos artigos selecionados após a combinação com o descritor pacientes 
desistentes do tratamento, segundo o periódico em que foi publicado – Brasil – 2007 a 2011.

Nº Autores Revista Científi ca

04 PÉRES, Denise Siqueira; SANTOS, Manoel Antônio dos; ZANETTI, 
Maria Lúcia; FERRONATO, Antônio Augusto. Rev Latino-am Enfermagem

17 FERREIRA, Celma Lúcia Rocha Alves; FERREIRA, Márcia Gonçalves. Arq Bras Endocrinol Metab.

27
SILVA, Laís Mara Caetano da; PALHA, Pedro Fredemir ; BARBOSA, 
Guilherme Rodrigues; PROTTI, Simone Terezinha; RAMOS, Aline da 
Silveira.

Rev Esc Enferm USP

36 Oliveira, Kelli Cristina Silva de; Zanetti, Maria Lúcia Rev Esc Enferm USP

Fonte: Originada da pesquisa, 2012.
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O quadro 2 mostrou que, dos quatro periódicos que apresentaram publicações sobre os 
descritores diabetes mellitus e atenção primária à saúde, diabetes mellitus e enfermagem 
em saúde comunitária, e diabetes mellitus, contendo respostas à questão formulada e re-
lacionados a pacientes desistentes do tratamento, 01 estava (25%) na Revista Americana 
de Enfermagem; 01 (25%) no Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia; 02 
(50%) na Revista da Escola de Enfermagem – USP.

O quadro 3 mostra os achados dos artigos sobre os fatores associados com a desistência 
dos pacientes ao tratamento do diabetes mellitus – Brasil – 2007 a 2011.

Quadro 3 – Evidências sobre os fatores de desistência dos pacientes ao tratamento do diabetes mellitus.

Os fatores associados com a 
desistência dos pacientes ao 
tratamento do Diabetes Mellitus

Falta de entendimento sobre a condição de doente crônico.

Rejeição e negação da condição de doente.

Sofrimento e revolta devido às restrições impostas pela alimentação.

Não adesão às práticas de atividade física.

Rejeição da utilização de hipoglicemiantes orais e insulina.

Dificuldades e importância dos profissionais da saúde em garantir a 
educação em saúde necessária para a adesão ao tratamento.

Fonte: Originada da pesquisa.

Notou-se que o diabetes mellitus modifica, de forma profunda, a vida do diabético. Essas 
modificações estão direcionadas às atividades da vida cotidiana, pois, desde o descobri-
mento do diagnostico, apresentam-se variações de sentimentos, como angústia e deses-
pero frente à percepção do pouco controle acerca de sua vida, diminuindo a capacidade 
para agir e pensar.9

Nesse sentido, a pessoa diabética, no transcorrer do tratamento, vivencia sentimentos e 
comportamentos que dificultam a aceitação de sua condição crônica de saúde e, conse-
quentemente, a adoção de hábitos saudáveis que permitam lidar com as limitações decor-
rentes da enfermidade.10

4. DISCUSSÃO
Sobre os fatores associados com a desistência dos pacientes ao tratamento do diabetes 
mellitus, os estudos que subsidiaram esta pesquisa apontaram que a falta de entendimen-
to sobre a condição de doente crônico está relacionada ao conhecimento dos diabéticos 
sobre sua patologia, indicando dificuldade para a compreensão acerca do autocuidado da 
doença.11 Cabe lembrar, ainda, que o diagnóstico pode ocasionar um choque emocional 
para a pessoa, que não está preparada para conviver com as limitações resultantes da 
condição crônica.

Em relação à rejeição, a negação da condição de doente promove algumas reações emocio-
nais, tais como: relacionamentos conflituosos com diversas pessoas, estas conhecidas ou 
não; dificuldades de raciocínio; mal-estar psicológico; preocupação e ansiedade; sentimentos 
de desânimo; privação de prazer; suscetibilidade à crítica do outro; e negação da doença.10
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Há, ainda, o sofrimento e a revolta devido às restrições impostas pela alimentação. A di-
ficuldade do paciente em seguir a alimentação prescrita dá-se devido a não relação desta 
com os hábitos adquiridos, ao horário definido, ao valor cultural do alimento, às condições 
socioeconômicas e à questão psicológica envolvida. A transgressão e o desejo alimentar 
sempre acompanham a vida do diabético.12

Embora a atividade física seja vista pelos diabéticos como algo prazeroso e que pode con-
trolar a glicemia e o peso, alguns pacientes relatam realizar atividade física, mas não de for-
ma sistemática. A não adesão a essa prática é sempre justificada, ou seja, é logo atribuída a 
um porquê “importante”.9 Dentre as justificativas, encontram-se os seguintes argumentos: 
dores nas pernas e cansaço, viagens, trabalho, estresse e mudanças no clima.

Os estudos que subsidiaram esta pesquisa evideciaram, também, que a rejeição da utiliza-
ção de hipoglicemiantes orais e insulina tem como principais causas: o número de medica-
mentos utilizados pelo diabético, que, comumente, apresentam comorbidades; os efeitos 
adversos; o grau de instrução dos pacientes, que acaba limitando o acesso à informação 
e à compreensão; e o caráter assintomático da doença, que contribui para que, na maioria 
das vezes, o paciente não reconheça a importância do tratamento medicamentoso.11

Notou-se que a maioria dos pacientes apresentou dificuldades em relação ao uso de medi-
camentos, seja por “dúvidas” quanto à forma correta de usar, seja por franca “recusa” ou 
alegando “esquecimento”.

Sobre os fatores associados com a desistência dos pacientes ao tratamento do diabetes 
mellitus, os estudos que subsidiaram esta pesquisa apontam as dificuldades e a importân-
cia dos profissionais da saúde em garantir a educação em saúde necessária para a aceita-
ção do tratamento, uma vez que que a baixa adesão diz respeito à resistência às mudanças 
nos hábitos de vida.11

É notório que muitos programas de educação em saúde fracassam por não levarem em 
consideração os aspectos psicológicos, culturais, sociais, interpessoais e as reais neces-
sidades psicológicas da pessoa diabética. A proposta de educação permanente tem sido 
muita valorizada e é considerada parte integrante do tratamento das doenças crônicas.10

Um fato importante da pesquisa foi notado em relação à importância do enfoque da abor-
dagem educativa, que deve conter os aspectos subjetivos e emocionais, que acabam por 
influenciar a adesão ao tratamento.10

Sendo assim, é fundamental que a educação em saúde leve em consideração a realidade e a 
vivência do paciente, pois, algumas vezes, as informações em saúde são fornecidas de ma-
neira ineficaz, sem alcançar esse paciente, usando linguagem fora de seu entendimento, sem 
permitir maior participação deste e sem considerar o que ele já sabe e o que desejaria saber.

Nesse sentido, deseja-se transformar o sujeito que assume uma posição passiva na condi-
ção de seu tratamento em um indivíduo participativo.

Notou-se, também, que os profissionais da saúde e os enfermeiros, por assim dizer, podem 
assumir o papel de facilitador do processo educativo dentro da equipe multiprofissional de 
saúde, incentivando o usuário com diabetes mellitus a tomar suas próprias decisões acerca 
da doença, do tratamento, monitorando os aspectos físicos e emocionais, considerando a 
proximidade e o tempo despendido durante a consulta de enfermagem.9
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Portanto, a desistência ao tratamento do diabetes mellitus está associada às dificuldades 
do enfrentamento da doença. A pesquisa revelou a falta de entendimento sobre a condição 
de doente crônico e o autocuidado. Dentre os fatores associados à desistência do trata-
mento pelo paciente que apresenta diabetes mellitus, a dificuldade dos profissionais em 
garantir a educação em saúde necessária para a adesão ao tratamento foi evidenciada por 
grande parte dos que serviram de base para esta pesquisa.

Essa dificuldade é preocupante e precisa ser investigada em pesquisas futuras, que abor-
dem, principalmente, a realidade da Estratégia de Saúde da Família, pois é nesse espaço 
que as práticas de promoção à saúde têm grande impulso, utilizando as ações planejadas 
de atenção à saúde com o intuito de aumentar a saúde e o bem-estar geral.

Além disso, as pessoas com diabetes convivem com o sentimento de rejeição e negação 
da condição de doente. Esse conflito consigo mesmo acaba gerando reações emocionais 
intensas, como mágoa, ansiedade, preocupação permanente, eterna vigilância para conter 
os próprios impulsos e o desejo de transgredir os limites.

O sofrimento, a revolta devido às restrições impostas pela alimentação, a não adesão às 
práticas de atividade física e os sentimentos associados à doença estruturam-se ao redor 
de sentimentos, que funcionam como pressupostos e norteadores do mundo particular 
como cada paciente vai se apropriar de sua doença.

Para tanto, o cuidado dos profissionais da saúde na perspectiva da promoção à saúde é 
fundamental na melhora da abordagem aos portadores de diabetes mellitus, com intuito de 
garantir entendimento e envolvimento com às práticas terapêuticas e, em consequência, 
reduzir complicações decorrentes da não adesão.
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RESUMO: São diagnosticados, anualmente, cerca de 500.000 novos casos de câncer cervical em todo o 
mundo e 99% desses casos são correlacionados ao Papiloma Vírus Humano (HPV). O objetivo desta revi-
são é apresentar as diversas técnicas de identificação e genotipagem viral do HPV e diferenciá-las com o 
intuito de apontar pontos positivos e negativos de cada uma, permitindo a escolha, pelo pesquisador, da 
técnica mais apropriada ao estudo realizado. Métodos: foram avaliadas a partir de publicações disponíveis 
nos bancos de dados da Scielo Brasil, Science Direct, e Pubmed. Entre as técnicas de genotipagem viral 
para o HPV, são abordadas nesta pesquisa: Exame Citopatológico (papanicolau); Reação de Polimerização 
em cadeia – PCR e suas variações: PCR em tempo real (qRT – PCR); PCR-RFLP (Restriction fragment 
length polymorphism); Nested – PCR e Microarranjos. Resultados e conclusões: Entre as técnicas citadas 
neste artigo, todas possuem uma alta relevância na detecção de genotipagem do HPV, ficando a critério do 
pesquisador a escolha de qual utilizar. A técnica de Nested – PCR demonstra ser a mais vantajosa na detec-
ção do vírus, pelo fato de ter uma maior sensibilidade, em comparação com as demais técnicas abordadas.

Palavras-chave: Papiloma Vírus Humano. Câncer Cervical. Genotipagem Viral. PCR. Técnicas de Genotipagem.

COMPARATIVE ANALYSIS OF MOLECULAR BIOLOGY TECHNIQUES 

FOR GENOTYPING OF DE HUMAN PAPILOMA VIRUS – HPV.

ABSTRACT: Are diagnosed each year about 500,000 new cases of cervical cancer worldwide, where 99% 
of these cases are related to human papilloma virus (HPV). The objective of this review is to present the 
various techniques for the identification and genotyping of HPV viral and differentiate them with the in-
tention of showing the positive and negative points of each, allowing the researcher to choose the most 
appropriate technique to study. Methods: We evaluated, from publications available in data bases Scielo 
Brazil, Science Direct, and Pubmed, several viral genotyping techniques for HPV, including: Cytopathology 
(Pap) Polymerase chain reaction–PCR and its variations: real-time PCR(qRT – PCR), PCR-RFLP (Restric-
tion fragment length polymorphism),Nested–PCR and Microarrays. Results and Conclusions: Among the 
techniques mentioned in this article, all have a high relevance for the detection of HPV genotyping, getting 
up to the research er the choice of which to use. It was observed that the technique of nested-PCR, between 
the raised, it is demonstrated to be the most advantageous in the detection of the virus, by having a hi-
gher sensitivity compared with the other techniques discussed.

Keywords: Human Papilloma Virus. Cervical Cancer. Viral Genotyping. PCR, Genotyping Techniques.
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1. INTRODUÇÃO
O Papiloma Vírus Humano (HPV) está frequentemente associado à lesão intra-epitelial e ao 
câncer invasivo do colo uterino. Anualmente, são diagnosticados cerca de 500.000 novos 
casos de câncer cervical no mundo1. São conhecidos mais de 100 tipos de HPV, dos quais, 
40 estão relacionados à região ânus-genital, entretanto, apenas 15, que são 16, 18, 31, 
33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 e 82, foram considerados oncogênicos, devido à 
relação com o câncer. O HPV é caracterizado de acordo com o nicho biológico, potencial 
oncogênico e posição filogenética, que consiste em determinar relações ancestrais de es-
pécies conhecidas2.

O HPV pertencente à família Papillomaviridae e seu material genético é um DNA dupla fita 
de forma circular, possuindo cerca de 8.000 pares de bases (pb). Estruturalmente, o HPV 
está arranjado em: genes precoces (E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7), caracterizados pela forma-
ção de proteínas não estruturais; genes tardios (L1 e L2), caracterizados pela formação de 
proteínas estruturais do capsídio, sendo estes considerados os genes mais conservados 
do HPV; e a região reguladora LCR, que está relacionada com os fatores de transcrição 
viral. É sabido que as lesões malignas e os tumores do colo do útero estão correlacionados 
à perda de função de supressores de tumores p21 e proteínas da família do retinoblastoma, 
como pRb, p107 e p130, responsáveis pela regulação negativa na fase G1 para S. A inte-
gração do material viral ao genoma da célula hospedeira leva à perda da função dos genes 
virais E1 e E2, entretanto, a expressão dos genes E6 e E7 não é perdida e os produtos levam 
ao dano do mecanismo de regulação do ciclo celular, como descrito acima; além disso, 
os produtos dos genes E6 e E7 estão associados à perda da função apoptótica, levando a 
célula a estar sempre em reprodução.

As principais formas de transmissão do HPV se dão através de relação sexual desprotegi-
da, fômites e transmissão parenteral. A infecção e a prevalência do vírus estão associadas 
a alguns fatores de risco, como: genótipo viral, carga viral, persistência e integração do 
DNA viral com o genoma da célula hospedeira, início precoce de relações sexuais, multipa-
ridade, múltiplos parceiros sexuais, o uso de contraceptivos orais, tabagismo, infecção por 
doenças sexualmente transmissíveis.3

Pelo fato do HPV ser associado a, aproximadamente, 99% dos casos de câncer uterino, a 
identificação e genotipagem viral são bastante relevantes. Como previamente dito, alguns 
tipos do HPV são considerados oncogênicos, todavia, a análise e a classificação do vírus 
permitem a descriminação das terapias antivirais e das drogas utilizadas, possibilitando, 
assim, os avanços científicos em relação à patologia e na busca pela sua cura.

Com os avanços da biotecnologia, a biologia molecular se torna uma grande aliada na 
identificação eficiente e rápida do HPV. A obtenção de um diagnóstico precoce possibilita 
um acompanhamento maior do tratamento, permitindo, como descrito acima, uma análise 
sobre o tratamento que vem sendo realizado.

O objetivo desta revisão é apresentar as diversas técnicas de identificação e genotipagem 
viral do HPV e diferenciá-las com o intuito de apontar os pontos positivos e negativos de 
cada uma, permitindo a escolha, pelo pesquisador, da técnica que melhor se enquadra ao 
estudo que o mesmo está realizando.
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2. MÉTODOS
Este estudo constitui-se de uma revisão da literatura entre o período de julho de 2011 a 
novembro do mesmo ano, para a realização de uma pesquisa a respeito das técnicas de 
genotipagem do HPV. As pesquisas foram feitas em artigos científicos disponibilizados no 
banco de dados da Scielo Brasil, Science Direct, e Pubmed, além da internet livre, publi-
cados no período de Julho de 1996 e Maio de 2011. As palavras chaves utilizadas foram: 
viral; genotyping viral; genotipagem HPV; human papillomavirus; PCR (polymerase chain 
reaction). A partir de uma análise de 55 publicações, foram selecionados 37 artigos, que 
serviram de base para a revisão.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O papiloma vírus constitui uma cepa de vírus que atinge mais de 500.000 pessoas anu-
almente, em diversas partes do mundo, sendo considerada a maior doença sexualmente 
transmissível. A identificação dos mais de 100 tipos do HPV possibilita o acompanhamento 
e tratamento mais eficaz do paciente, vindo a diminuir, assim, as taxas de mortalidade e 
mobilidade. O primeiro passo para um tratamento correto é a identificação do HPV e dos 
seus genótipos; para isso, a biologia molecular e os avanços biotecnológicos oferecem 
diversas metodologias que serão listadas nesta revisão.

3.1. EXAME CITOPATOLÓGICO (PAPANICOLAU)

O exame citopatológico (exame do Papanicolau) não é uma técnica de biologia molecular, 
mas será abordado devido a ser, comumente, usado no diagnóstico do HPV, mostrando-se 
relevante sua presença neste artigo. O Papanicolau é oferecido pelo Sistema Único de Saú-
de (SUS), sendo um dos principais exames contemplados na saúde da mulher, indicando-
-se que tal método venha a ser realizado pelo menos uma vez ao ano. Essa técnica consiste 
na coleta do material genético, a partir de raspagem cervical realizada pela inserção do 
espéculo vaginal, instrumento ginecológico que possibilita a visualização do colo do útero; 
em seguida, é utilizado um swab estéril, que coleta a amostra cervical para o esfregaço na 
lâmina, que será pigmentada por um conjunto de três corantes: Hematoxilina, OG-36 e EA-
36 ou EA-654. Após a coloração, as lâminas são observadas e caracterizadas, a partir da 
morfologia celular, e classificadas, como apresenta a tabela 1.

Tabela 1 –  Classificação segundo a morfologia celular de micrografias obtidas de 
esfregaço cervical após coloração com corantes derivados da hematoxilina.

CLASSIFICAÇÃO CARACTERÍSTICAS CITOLÓGICAS E HISTOLÓGICAS

Normal Amostra sem alterações celulares.

LSIL/ NIC I/ Displasia leve

O epitélio escamoso atipias nucleares (hipercromasia, alterações de forma 
do núcleo, irregularidades com espessamento localizado na membrana 
nuclear, mitoses frequentes) associadas a um borramento bem evidente do 
padrão de estratificação de várias camadas do epitélio.
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HSIL/ NIC II/
Displasia Moderada

As atipias nucleares presentes no epitélio são mais intensas e nítidas do 
que as da displasia leve, acometendo, perceptivelmente, 2/3 da espessura 
do epitélio, sendo mais visível o desarranjo da camada de estratificação.

HSIL/ NIC III / 
Displasia Severa – 
carcinoma “in situ”

Neste estágio, as células se apresentam em “sincícios”, que significa 
desprendimento do epitélio, isso ocorre devido à célula ter pouca 
diferenciação. Morfologicamente, a célula se encontra com um aspecto de 
profundas, praticamente basais, com atipias nucleares muito intensas.

Carcinoma Invasivo

No quadro de carcinoma invasivo, o tecido se encontra em profunda 
desorganização, apresentando grandes nucléolos; muitas vezes, possui um 
aspecto em fibra, alongado, sendo esta uma das principais características 
da invasão, sendo abundante o processo mitótico.

a. Reação de Polimerização em Cadeia – PCR

A reação de polimerização em cadeia (PCR) consiste na técnica de biologia molecular mais 
empregada na identificação e genotipagem viral; tal método tem como objetivo a amplifica-
ção de sequências específicas do material genético disponível. Existem, basicamente, duas 
classificações para PCR: genérica ou específica. Na PCR genérica, os primers (sequência 
de nucleotídeos específicos, desenvolvidos de acordo com o trecho que deseja amplificar, 
tendo o papel de sinalizador de início e término do fragmento) são complementares à re-
gião mais conservada do vírus e são chamados de consensuais; no vírus do HPV, a região 
alvo é a L1. A PCR específica tem como objetivo a genotipagem do vírus em análise; os 
primers usados são complementares a regiões com variação de nucleotídeos que deter-
mina o genótipo do vírus; esses primers são chamados de específicos e, no HPV, os alvos 
são os genes E6 e E7. Sendo assim, podemos concluir que o uso de primers consensuais 
é indicado, quando o objetivo é identificar a presença do vírus no material de amostra, já o 
específico, além de identificar, indica qual dos 100 tipos de vírus está presente na amostra6. 
A figura abaixo representa o anelamento dos primers consensuais e específicos.

Figura 1 – Representação do anelamento dos primers consensuais e específicos.

L1

Primer consensual se anelando na região mais conservada do vírus do HPV.

Primer específico se anelando nas regiões de grande variação nucleotídica (E6 e E7), sendo possível a

diferenciação entre os 100 tipos de HPV.

L2 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

PRIMER CONSENSUAL

L1 L2 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

PRIMER ESPECÍFICO
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Pode-se dividir em três etapas, necessitando serem antecedidas por um pré-aquecimento a 
94ºC durante 4 minutos. Logo após, segue a primeira etapa, que é a desnaturação, processo 
em que a dupla fita se separa a partir do aquecimento a 94ºC por 30 segundos; a segunda 
etapa se chama anelamento, na qual, os primers (sequência de nucleotídeos específicos de-
senvolvidos de acordo com o trecho que deseja amplificar, tendo o papel de sinalizador de 
início e término do fragmento) associam-se ao DNA fita simples a uma temperatura de 45ºC 
por 1 minuto; por último, é a etapa de extensão, na qual, a enzima DNA polimerase reconhece 
o primer na ponta 5’-3’, sintetizando a nova fita em uma temperatura de 72°C por 1 minuto e 
meio; esse ciclo se repete 40 vezes, finalizando com uma extensão a 4°C durante 10 minutos2.

A PCR é acompanhada de uma técnica chamada: eletroforese, a qual possibilita a visualiza-
ção da banda (fragmento). A mesma se utiliza dos princípios físico-químicos para separar 
os fragmentos, que podem ser: RNA, DNA ou proteínas. O gel de agarose (geralmente a 
2%) é colocado em solução tampão, por onde irá passar uma corrente elétrica. No caso do 
HPV, por ser DNA, tendo, assim, carga negativa, a amostra migrará do polo negativo para o 
positivo. Logo após, o gel é corado em solução de SYBER® GREEN ou brometo de etídio. 
O fragmento que tiver menor peso molecular se depositará na porção mais inferior do gel. 
A visualização das bandas ocorre por meio de luz UV. Como visto, o positivo para HPV em 
PCR se é dado quando ocorre a presença da banda no gel de agarose.

b. PCR em tempo real (qRT – PCR)

Transcriptase Reversa (RT– PCR)
A RT-PCR tem como objetivo a conversão da fita simples de mRNA em DNA complementar 
(cDNA), tal mudança ocorre com a utilização da enzima transcriptase reversa. É a partir das 
moléculas de cDNA que a reação da PCR é realizada. A utilização da RT-PCR é fundamental, 
quando o pesquisador detém um organismo cujo genoma é de característica fita simples, 
ou seja, RNA. A partir da conversão da característica do material genético em DNA, as 
demais técnicas de biologia molecular poderão ser submetidas. Abordaremos, a seguir, a 
PCR em tempo real, cuja realização só ocorre através de uma etapa precedente RT-PCR.

A realização da PCR em Tempo Real requer uma etapa de mudança de material genético, 
como descrito acima. A qRT-PCR possui as mesmas três etapas da PCR convencional, di-
ferenciando-se, como o próprio nome diz, pela quantificação de expressão viral em tempo 
real; essa visualização ocorre na forma de gráfico durante a execução da técnica. Tem como 
principal objetivo monitorar a fluorescência emitida durante a reação como um indicador 
da produção de DNA amplificado em cada ciclo de PCR. A fluorescência notificada pode ser 
obtida por vários métodos, sendo o mais utilizado o corante intercalador de bases SYBR® 
Green e brometo de etídio, entretanto, técnicas mais avançadas, como a de Beacons, que 
são oligonucleotídeos que possuem um fluoróforo na ponta 5’ e na extremidade 3’ um não-
-fluróforo (quencher – apagador), vem sendo abordadas. O princípio da técnica de Beacon 
é o fato de, na fase inicial da PCR, as pontas 5’-3’ estarem próximas uma da outra; tal pro-
ximidade permite a transferência de energia do corante repórter para o apagador, impedido, 
assim, qualquer emissão de radiação, entretanto, quando o processo avança para a etapa 
de anelamento, ou seja, quando a temperatura resfria, ocorre a hibridização dos sinaliza-
dores, que, nesse momento, encontra-se em forma linear. Nessa nova estrutura, a ponta 
do corante repórter emite a radiação detectada, a emissão da fluorescência é proporcional 
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ao material amplificado. A presença do sinalizador não impede a extensão da enzima DNA 
polimerase, pois é removido com o prolongamento da fita alvo7.

Utiliza-se de alguns equipamentos para a medição da radiação emitida pelo sinalizador, são 
eles: Sistema óptico, termociclador, hardware e um software. A qRT-PCR possui 3 fases 
particulares, além da fase convencional: fase exponencial, na qual, o dobro do produto é 
acumulado em cada ciclo; fase linear, na qual, os reagentes são utilizados com um alta va-
riabilidade; e a fase platô, em que acontece o término da reação, ou seja, os produtos não 
são mais produzidos e começam a ser degradados, é nessa etapa que, na PCR tradicional, 
é realizada a aplicação do produto da PCR no gel.

c. PCR-RFLP (Restriction fragment length polymorphism)

A utilização da PCR–RFLP junto à convencional possibilita a detecção de cerca de 40 tipos 
de HPV, tal técnica faz uso de enzimas de restrição para genotipagem viral.

O procedimento consiste na amplificação do DNA por uma PCR convencional, seguida do 
processo da ação enzimática, que são capazes de reconhecer sítios de restrição específi-
cos e clivados; indivíduos distintos possuem alterações ao longo de seu material genético, 
o que gera polimorfismo. Ao clivar as moléculas, as endonucleases formam fragmentos 
com diferentes pesos moleculares, sendo assim, com o auxilio de sondas hibridizadoras, a 
detecção das variações gênicas do organismo em estudo pode ser realizada.

O produto da PCR é disposto em tubos, à qual são acrescentadas as endonucleases: Bam 
HI, Dde I, Hae III, Hinf I, Pst I, Rsa I, Sau 3AI (Life Technologies GIBCO/BRL); ocorre a 
clivagem (de acordo com as condições do fabricante), logo após, a solução é submetida a 
banho-maria, em, aproximadamente, 37ºC por duas horas; no término, é acrescentado 4μl 
de loading buffer(0,25% de azul de bromofenol, e 15% de Ficoll tipo 400); uma alíquota 
de 24μl foi submetida à eletroforese em gel de agarose a 2%, e submetida à coloração; a 
observação das bandas formadas ocorre por estímulos de luz UV; nesse estágio, o pesqui-
sador pode optar pela técnica de “Southern blot” ou pelo fotodocumentador, nesse caso, 
os resultados obtidos são comparados com a tabela padrão de Bernard et al.(1994)8.

d. Microarranjos

O sistema de micro arranjo, também conhecido como biochip, é frequentemente utilizado 
na análise de expressão gênica e análise de genoma funcional. Em uma lâmina de vidro, 
está disposta, de forma organizada e fixa, sequências de sondas, que possuem a capacida-
de de se hibridizar com a amostra, sendo esse fato oriundo do princípio da complementa-
ridade ou pela semelhança na sequência9.

Na detecção do HPV, o biochip tem a capacidade de determinar a presença de 24 tipos de 
HPV; destes, 9 são considerados de baixo risco oncogênico e 15 de alto risco, como mos-
tra a tabela 2. A amostra cervical é, inicialmente, submetida a uma PCR convencional, em 
que a região L1 é amplificada pelo par de primer GP+. Para a reação de controle, usa-se a 
β-globina, que, também, sofre a amplificação. Os produtos da PCR serão submetidos à ele-
troforese a gel de agarose; posteriormente, 10μl da amostra irão ser desnaturadas à tem-
peratura de 95°C por cinco minutos, sendo, após, adicionada a solução de hibridização e 
disposta na lâmina. O processo ocorre por 90 minutos a uma temperatura de 43°C, seguida 
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de lavagem e secagem. Os dados obtidos serão analisados pelo sistema de scanner Chip 
DNA; cada hibridização DNA-Sonda corresponde à positividade para aquele determinado 
tipo de HPV. É importante salientar que as amostras que forem positivas no gel de agarose 
e negativas no microarranjo são consideradas HPV-outras, ou seja, não constituem os 24 
tipos de HPV de potência de análise do microarranjo10.

Tabela 2 – Tipos de HPV conforme o grau de risco.

Grau de Oncogenia Tipos de HPV

Alto Risco 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66.

Baixo Risco 6, 11, 34, 40, 42, 43, 44, 54, 70.

e. Nested – PCR

A nested – PCR é uma técnica bastante sensível; tem como metodologia a amplificação 
de uma sequência presente em um fragmento previamente amplificado, diferentemente da 
PCR convencional, nessa o pesquisador deverá utilizar dois sistemas de primers diferen-
tes. A técnica da Nested – PCR constitui-se de dois “rounds” de PCR. No primeiro, usa-se 
o par de primers MY09/MY11, que se anela na regiã o L1, produzindo um fragmento de 
450pb; essa região é alvo da amplificação, pois é considerada a mais conservada do vírus 
HPV. São realizados 40 ciclos, nos quais, ocorrem as etapas, respectivamente: desnatura-
ção, anelamento e extensão. Após a primeira etapa, uma alíquota de 2μl do produto obtido 
é submetida a uma nova PCR, entretanto, esta se utiliza do par de primers GP5+/GP6+ que 
gera um fragmento de 150 pb a partir do produto do primeiro round, aumentando, assim, 
o grau de especificidade da técnica. O produto final é exposto a uma eletroforese em gel de 
poliacrilamida a concentração de 8%11.

Como observado no decorrer do artigo, vários métodos moleculares são passiveis de de-
tectar o vírus do HPV. Cada técnica possui um lado positivo e negativo, ficando a cargo do 
pesquisador a busca da metodologia que melhor responda a suas necessidades. A tabela 
abaixo apresenta as principais vantagens e desvantagens das técnicas aqui abordadas.

Tabela 3 – Comparação entre as técnicas de genotipagem do HPV.

Técnicas de análise Pontos Negativos Pontos Positivos

Papanicolau

A técnica de Papanicolau oferece uma 
margem de erro que varia entre 2 a 
50% nos exames falso-negativos; tal 
índice deve-se a fatores, como: erro na 
coleta, de escrutínio e de interpretação 
do diagnóstico11.

Possibilita a identificação de 
anormalidade histológica da mucosa 
infectada pelo HPV em estágios 
tratáveis, além de ter um custo barato 
e disponível ao SUS.11

PCR convencional
Pode ocorre falha de amplificação por 
ineficiência de primers ou decorrente de 
um erro de extração de DNA12.

Potencial para a detecção de níveis 
muito baixos de carga viral em células 
e tecidos; identificação de um grande 
número de tipos de HPV.12
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PCR em Tempo Real Alto custo do equipamento de análise 
da amostra (softwares).

Menor índice de contaminação da 
amostra; técnica de execução rápida 
(30 minutos), sendo considerada uma 
técnica sensível e eficiente.12

PCR – RFLP

A técnica apresenta menor sensibilidade, 
quando a amostra está infectada por 
múltiplos tipos de HPV; não identifica 
todos os tipos de HPV de alto risco; 
Necessidade, em muitas ocasiões, do 
uso de várias enzimas de restrição.8

Detecção de um grande número 
de tipos de HPV e financeiramente 
vantajosa, facilitando o seu manejo 
pelos laboratórios de detecção.8

Microarranjos Técnica ainda pouco acessível. Detecta múltiplas infecções em uma 
amostra9.

Nested – PCR Necessidade de ocorrer duas etapas de 
PCR; técnica demorada.

Alta sensibilidade na detecção; 
mostra-se que essa técnica é 38% 
mais específica do que a PCR 
convencional, Identifica o DNA – viral 
em amostras com infecção múltiplas.2

Com o avanço das Ciências Biotecnológicas, atualmente, há varias técnicas de identificação 
do vírus do HPV. Das técnicas abordadas nesta revisão, a metodologia Nested – PCR apre-
sentou-se mais eficiente do que as demais. A alta capacidade de identificação da técnica se 
dá, pois a amostra é submetida a dois “rounds” de PCR. Sendo assim, o uso dessa técnica 
seria de fundamental relevância para a detecção de pacientes que se encontram entre os 
fatores de risco, como os já citados acima.
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RESUMO: Os idosos apresentam várias alterações funcionais características do envelhecimento, que são 
capazes de interferir na harmonia do desempenho do seu equilíbrio, o que pode comprometer a inde-
pendência da sua locomoção funcional para o desempenho de suas atividades cotidianas. Dessa forma, 
este trabalho surgiu da necessidade de pesquisar e investigar quais fatores associados às alterações do 
equilíbrio no idoso podem interferir no seu melhor desempenho funcional. Para isso, foi realizado um le-
vantamento bibliográfico, utilizando-se de artigos científicos das bases de dados Scielo, Lilacs, Medline e 
(BVS) Biblioteca Virtual em Saúde, restritos ao período de 1999 a 2012, assim como, também, da literatura 
selecionada, relacionada às palavras chaves: idoso, equilíbrio e Terapia Ocupacional. Diante do tema pes-
quisado, concluiu-se que o Terapeuta Ocupacional pode atuar, de forma ativa, na prevenção, manutenção 
e reabilitação do idoso com problemas de equilíbrio, agindo como facilitador na promoção de uma melhor 
qualidade de vida do mesmo. Identificou-se, também, que, dentre os fatores que alteram o equilíbrio do 
idoso, o mais predominante está relacionado ao sistema vestibular.

Palavras-chave: Idoso. Equilíbrio. Terapia Ocupacional.

FACTORS ASSOCIATED WITH CHANGES IN THE 

BALANCE OF THE ELDERLY AND THE BALANCE OF 

OCCUPATIONAL THERAPY INTERVENTION

ABSTRACT: The elderly have several functional changes characteristic of aging that are able to interfere 
with the harmony of the performance of your balance, which may compromise the independence of functio-
nal mobility to perform their daily activities. Thus this work arose from the need to research and investigate 
the factors associated with balance disorders in the elderly that can interfere with your better functional 
performance. For this, we conducted a literature review of articles using the scientific databases Scielo, 
Lilacs, Medline (VHL) Virtual Health Library, restricted to the period from 1999 to 2012, as well as literature 
related to the keywords selected Elderly Balance and occupational Therapy. In view of the research topic 
was concluded that the occupational therapist works can act proactively on prevention, maintenance and 
rehabilitation of the elderly with balance problems acting as a facilitator in promoting a better quality of life 
of the same. It was also found that among the factors that alter the balance of the elderly the most predo-
minant is related to the vestibular system.

Keywords: Aging. Balance. Ocupational Therapy. 
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1. INTRODUÇÃO
O presente artigo se propõe a abordar os diversos fatores que podem, juntos ou separada-
mente, desencadear a perda do equilíbrio na pessoa idosa. Quando se refere ao equilíbrio, 
significa que fala sobre a posição que o corpo se coloca em relação ao espaço, cabeça no 
alto, e face para frente, submetendo-se, assim, à influência da atração gravitacional1. 

As manifestações dos distúrbios do equilíbrio corporal têm grande impacto para os idosos, 
podendo levá-los à redução de sua autonomia social, uma vez que acabam reduzindo suas 
atividades de vida diária, trazendo sofrimento, instabilidade corporal, medo de cair e altos 
custos com o tratamento2.

O envelhecimento é um processo dinâmico, progressivo, universal e comum a todos os se-
res vivos, acarretando alterações morfológicas, funcionais e bioquímicas, com redução nas 
capacidades de adaptação homeostática e funcionais, causando alterações progressivas no 
organismo e tornando-o mais suscetível às agressões intrínsecas e extrínsecas3. É impor-
tante lembrar que o envelhecimento não deve ser enxergado, simplesmente, pelo prisma 
biofisiológico, mas, também, pelos aspectos ambientais, sociais, culturais e econômicos1.

A Terapia Ocupacional é uma das profissões que compõem os programas de reabilitação 
do idoso. Estes programas comportam ações integradas, que são executadas por equipe 
multiprofissional, tendo como objetivo principal evitar o escalonamento de incapacidades 
funcionais, que, certamente, vai gerar perda de independência e autonomia e, consequen-
temente, afetar a qualidade de vida desse idoso.

O Terapeuta Ocupacional pode contribuir de forma a identificar as habilidades que possam 
ser restauradas ou adaptadas e promover intervenções, maximizando a independência e au-
tonomia dos idosos por um maior tempo possível, visando a melhorar sua qualidade de vida4.

Dessa forma, este estudo partiu da necessidade de investigar, na bibliografia, quais os fa-
tores que, de forma direta ou indireta, podem estar associados às alterações do equilíbrio 
dos idosos, e como a Terapia Ocupacional pode beneficiar o idoso que se encontra com 
alterações do equilíbrio.

2. MÉTODOS
Esta é uma pesquisa de revisão bibliográfica, com caráter explicativo e metodologia quali-
tativa, que viabiliza coletar dados referentes aos fatores associados às alterações do equi-
líbrio em idosos. Para tanto, realizou-se uma busca a artigos relacionados ao tema, publi-
cados em revistas científicas indexadas nas seguintes bases de dados: LILACS, SCIELO, 
MEDLINE, BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e na literatura. Os artigos foram selecionados, 
analisados e discutidos, utilizando-se das seguintes palavras chave: idosos, equilíbrio e 
Terapia Ocupacional; estes foram restritos ao período de 1999 a 2012. Foram encontrados 
13 artigos referentes ao tema proposto, porém, para este trabalho, foram utilizados apenas 
8, os quais estavam mais adequados às palavras chaves propostas na pesquisa.
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3. RESULTADOS
Não existe consenso sobre a definição de velhice, porque as dimensões cronológicas da 
vida humana são absolutas e não correspondem sempre às etapas do processo de enve-
lhecimento natural5.

O envelhecimento acontece logo após as fases de desenvolvimento e de estabilização, 
sendo pouco perceptível por um longo período de tempo, até que as alterações estru-
turais e funcionais se tornem evidentes. No ser humano, a fase de desenvolvimento 
alcança sua plenitude no final da segunda década, seguida por um período de certa es-
tabilidade, sendo que as primeiras alterações do envelhecimento são detectadas no final 
da terceira década de vida6. 

O envelhecimento pode ser conceituado como um processo dinâmico e progressivo, em 
que há modificações, tanto morfológicas como funcionais, bioquímicas e psicológicas, que 
determinam progressiva perda da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, 
ocasionando maior vulnerabilidade e maior incidência de processos patológicos que aca-
bam por levá-lo à morte2. 

Alguns autores apontam que o envelhecimento é um processo natural da vida humana, 
trazendo consigo uma série de modificações biopsicossociais, que alteram a relação do 
homem com o meio no qual está inserido7. O processo de envelhecimento é muito pessoal, 
constitui uma etapa da vida com realidades próprias e diferenciadas das anteriores, limita-
das, unicamente, por condições objetivas externas e subjetivas.

O envelhecimento se caracteriza pela redução da capacidade de adaptação homeostática 
perante situações de sobrecarga funcional do organismo8, 9.

Para o indivíduo ser considerado idoso, tanto a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
quanto a Organização das Nações Unidas (ONU) adotam o critério biológico, no qual, ter 
60 anos ou mais é o pré-requisito. Porém, os referenciais para determinação do critério de 
velhice variam de uma sociedade para outra, podendo, entre outros fatores, relacionar-se 
com o cessar das atividades produtivas ou com questões ligadas à saúde física ou men-
tal. Nesse último caso, a autonomia é a questão fundamental, nessas sociedades, pois o 
indivíduo idoso é dependente de outros para a realização de tarefas básicas do dia a dia2.

No Brasil, devido à transição demográfica e epidemiológica ocorrida nas ultimas décadas, 
vem aumentando, paulatinamente, a população de idosos. No período de 2000 a 2050, 
ocorrerá um aumento proporcional de idosos da faixa de 5,1% para 14,2%. Estima-se, 
ainda, que, no ano de 2025, a população de idosos chegará a 34 milhões de pessoas acima 
da faixa etária dos 60 anos4. A baixa mortalidade e baixa fecundidade foram responsáveis 
pelas alterações na estrutura etária da população e seu consequente envelhecimento, por-
tanto, quando há queda na taxa de mortalidade, com aumento de expectativa de vida e 
diminuição da taxa de fecundidade, a população começa a envelhecer9. 

A população que envelhece no Brasil é marcada pela pobreza, já que a aposentadoria e 
pensões são, geralmente, as principais e únicas fontes de renda dessa população. Enve-
lhecer mantendo todas as capacidades funcionais não representa nenhum problema para a 
sociedade, porem, quando há um declínio funcional é que os problemas começam a surgir, 
como a dependência de um cuidador. É compreensível dizer que há um aumento das con-
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dições crônicas entre os 65 e os 75 anos de idade e o aumento destas tem uma influencia 
direta na capacidade funcional e na autonomia do idoso, estando relacionado, diretamente, 
à qualidade de vida dessas pessoas4. 

Apesar de o envelhecimento humano ser um processo gradual, irreversível e incontrolável 
de declínio das funções fisiológicas, ele não resulta, necessariamente, em incapacidade, 
mas, à medida que o indivíduo envelhece, as chances de sofrer lesões provocadas por 
acidentes aumentam. 

É necessário saber distinguir entre as mudanças correspondentes aos efeitos naturais do 
processo de envelhecimento, que ocorrem no organismo pela passagem dos anos, que é 
denominado de senescência, e as alterações produzidas pelas diversas doenças que podem 
acometer o idoso, processo definido como senilidade2. Assim, senescência é o processo 
de alterações orgânicas, morfológicas e funcionais, que ocorrem em consequência do pro-
cesso de envelhecimento; e senilidade, as modificações determinadas pelas afecções que, 
frequentemente, acometem os indivíduos idosos8.

Ao longo de sua história de vida, o ser humano acumula papéis sociais delineados pelas 
ocupações nas quais se insere, arbitrária ou voluntariamente. A realização das ocupações 
permite o desenvolvimento das potencialidades e o aprimoramento de habilidades singu-
lares. No entanto, com o processo de envelhecimento, é comum associarem-se inúmeras 
perdas, relacionadas ao abandono de antigos papéis sociais e ao declínio da capacidade 
funcional, resultando em maiores dificuldades na realização das atividades cotidianas e em 
conflitos nos campos da motricidade, cognição, afetividade e sexualidade, reduzindo os 
níveis de independência e de autonomia da pessoa idosa9. 

Desde o ano de 1947, a Organização Mundial de Saúde utiliza a definição de saúde como 
sendo o estado de completo bem-estar físico, psíquico e social e não, meramente, a au-
sência de doença ou enfermidade. Define-se autonomia como capacidade de decisão e de 
comando; e independência, como capacidade de realizar algo com seus próprios meios3.

A autonomia é entendida como “o estado de ser capaz de estabelecer e seguir suas pró-
prias regras”, ressaltando, ainda, que, para um idoso, a autonomia é mais útil do que a 
independência como um objetivo global, pois podemos restaurá-la por completo, mesmo 
quando o indivíduo continua com independência3.

A independência é definida como “estado ou condição de quem ou do que tem liberdade 
ou autonomia, de quem procura recorrer só aos seus próprios meios, de quem se basta”.3

Na atualidade, o desequilíbrio é um dos principais fatores responsáveis pelas limitações 
sofridas pelo idoso em sua vida diária. Em 80% dos casos, esse desequilíbrio não pode 
ser atribuído a uma causa específica, mas sim a um comprometimento do sistema de 
equilíbrio como um todo. Em mais da metade dos casos, o desequilíbrio tem origem entre 
os 65 e os 75 anos de idade aproximadamente, e cerca de 30% dos idosos apresentam os 
sintomas nessa faixa etária.

Na população idosa, a instabilidade postural vem se transformando em um dos principais 
problemas de cuidados à saúde, pois, frequentemente, o desfecho final dessa instabilida-
de resulta na ocorrência de quedas, que podem resultar em severas sequelas e, até mes-
mo, em morte. A queda é definida como um contato não intencional com a superfície de 
apoio, resultante da mudança de posição do indivíduo para um nível inferior a sua posição 
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inicial, sem precedência de perda da consciência ou resultante de força externa, como um 
acidente inevitável10. 

As quedas ocorrem devido à perda de equilíbrio postural e tanto podem ser decorrentes de 
problemas primários do sistema osteoarticular e/ou neurológico, quanto de uma condição 
clínica adversa que afete, secundariamente, os mecanismos do equilíbrio e estabilidade. 
Por isso, a queda pode ser um evento sentinela, sinalizador do início do declínio da capaci-
dade funcional, ou sintoma de uma nova doença. Seu número aumenta, progressivamente, 
com a idade em ambos os sexos, em todos os grupos étnicos e raciais2.

Deve-se procurar, na prática com idosos, identificar os fatores que influenciam na sua mo-
bilidade, quer sejam físicos, psicológicos, sociais, culturais, quer sejam ambientais, a fim 
de que possam realizar suas atividades diárias sem riscos de sofrerem lesões por quedas. 
A fraqueza muscular e o equilíbrio debilitado são aspectos determinantes para a qualidade 
de vida e a saúde do idoso, pois são considerados fatores de risco para a ocorrência de 
queda nessa população11.

As manifestações dos distúrbios do equilíbrio corporal têm grande impacto para os idosos, 
podendo lavá-los à redução de sua autonomia social, uma vez que acabam reduzindo suas 
atividades de vida diária, gerando, ainda, um sentimento de profunda insegurança em ati-
vidades antes realizadas normalmente, trazendo sofrimento, instabilidade corporal, medo 
de cair e altos custos com o tratamento2.

Entre as principais perdas apresentadas pelo idoso, a instabilidade postural é a mais fre-
quente. Esta ocorre devido às alterações do sistema sensorial e motor. O equilíbrio é um 
fator de grande importância para o ser humano, pois, sem ele, será difícil a realização de 
algumas tarefas no dia-a-dia dessas pessoas. Quando se refere a equilíbrio, especifica-se 
aquela situação que o corpo adota uma determinada posição em relação ao espaço, na 
qual, a cabeça é dirigida para cima e a face para frente, com ereção do corpo todo, com o 
intuito de posicionar a cabeça na parte mais alta. Essa posição em pé é a posição ortostá-
tica ou ereta1.

No processo natural do envelhecimento, ocorre o declínio na capacidade de reconhecer e 
processar informações sensoriais, que servem para manter o equilíbrio postural. Quando 
há uma alteração em algum dos componentes do mecanismo de estabilidade postural, 
origina-se uma perturbação no estado de equilíbrio, sendo uma das funções mais afetadas 
no processo de envelhecer. Calcula-se que a prevalência de queixas de equilíbrio na popu-
lação idosa acima de 65 anos chegue a 85%12. 

O Equilíbrio postural é visto, na maioria das vezes, como um processo estático, mas a gra-
vidade e os mecanismos de controle neural provocam, constantemente, um deslocamento 
sutil do alinhamento do corpo, que necessita de controle postural. 

Para a manutenção da postura em pé, faz-se necessária uma interação entre os impults 
aferentes, dos sistemas proprioceptivo, visual e vestibular, ou seja, um processo complexo 
dos sistemas para tal condição.13 Esses impults são integrados ao Sistema Nervoso Cen-
tral (SNC), portanto, o equilíbrio depende desses diversos impults para gerar respostas 
motoras adequadas para manutenção da postura. Se ocorrer uma falha em qualquer um 
dos sistemas envolvidos, poderá ocorrer o desequilíbrio postural e, consequentemente, 
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quedas. As alterações no controle postural associadas ao maior risco de queda e suas 
consequentes sequelas apresentam elevada mortalidade na população idosa.13

Dessa forma, muitas atividades da vida diária que envolvem situações, como caminhar, 
sentar, levantar de cadeiras ou, simplesmente, ficar em pé, a partir da posição sentada, 
necessitam tanto dos impults aferentes, dos sistemas proprioceptivo, visual e vestibular, 
como da potência dos músculos dos membros inferiores para o bom desempenho funcio-
nal da pessoa idosa.

O equilíbrio corporal é decorrente da manutenção de uma postura particular do corpo 
com um mínimo de oscilação, que é conhecido como equilíbrio estático. Enquanto que, 
no equilíbrio dinâmico, o corpo encontra-se em movimento, desempenhando suas habi-
lidades motoras10.

Umas das consequências das alterações do equilíbrio é a diminuição das habilidades em 
executar as atividades da vida diária. Estima-se que a prevalência de queixas de desequilí-
brio na população acima dos 65 anos de idade chegue a 85%, estando associado a várias 
etiologias, tais como degeneração do sistema vestibular, diminuição da acuidade visual, 
alterações proprioceptivas, e déficits dos músculos esqueléticos. Tais fatores podem con-
tribuir para a diminuição do mecanismo de atenção, tempo de reação e atitude reflexa14. 

Com base nos relatos, pode-se afirmar que a manutenção na posição erétil dependerá da 
musculatura extensora predominante sobre a musculatura flexora. Assim, fica compreen-
dido que, quando se referir ao equilíbrio estático, o corpo está em repouso, ou seja, sem 
movimento. As forças que atuam sobre ele são iguais a zero. Quanto ao equilíbrio dinâmico, 
diz-se que o corpo está oscilando, em movimento, e, nesse caso, os sistemas aferentes do 
processo vestibular, visual e proprioceptivo atuam com mais eficiência, para que o indiví-
duo não se desestabilize. Além desses fatores que alteram o equilíbrio, temos, também, os 
declínios afetivos, os riscos ambientais, as alterações farmacológicas, a falta de atividade 
física e o índice de massa corpórea, que podem desestabilizar o equilíbrio corporal.

O sistema nervoso central recebe, organiza e processa, com rapidez e precisão, as informa-
ções sensoriais visuais, vestibulares e proprioceptivas em centros específicos localizados 
no tronco encefálico e cerebelo, que decidem sobre os movimentos da cabeça, pescoço, 
coluna vertebral, pernas, braços, olhos e todos os músculos do corpo, que são necessá-
rios para orientá-lo e mantê-lo em equilíbrio. Se ocorrer um conflito entre as informações 
recebidas, haverá uma perturbação do estado de equilíbrio14.

Além do processo natural do sistema nervoso central, existe a influência do processo na-
tural do envelhecimento, conhecido como senescência, que torna as reações reflexas dos 
idosos mais lentas14, ou seja, muitas das complexas funções do equilíbrio são de natureza 
reflexa, não existindo, assim, o controle sobre essa função. 

Com o envelhecimento, a disfunção vestibular assume particular importância, pois está 
diretamente relacionada à presença de múltiplos sintomas, tais como vertigens, tonturas, 
perda auditiva, zumbido e alterações do equilíbrio15.

O labirinto pode ser influenciado pelas queixas relatadas pelos indivíduos idosos, uma vez 
que essas queixas podem anteceder o acometimento do órgão vestibular15. Esse órgão faz 
conexão com os olhos, pescoço, tronco e os membros, influenciando, assim, os movimen-
tos, a sensação somatossensorial e, consequentemente, o equilíbrio. Os receptores ves-
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tibulares direito e esquerdo têm a função de gerar informações sobre os movimentos e a 
posição da cabeça no espaço, conduzindo as informações para o sistema nervoso central, 
processando os ajustes necessários ao equilíbrio do corpo14. 

A tontura se produz dentro do sistema vestibular, ela é uma manifestação subjetiva de 
perturbações do equilíbrio corporal. A vertigem é um tipo de tontura de caráter giratório. 
Quando ocorre a mudança de posição da cabeça, diz-se vertigem de posicionamento, sen-
do esta a forma mais frequente de tontura no idoso. Outro fator que, também, interfere 
no equilíbrio do idoso é a descompensação, que é um estado de desequilíbrio corporal 
ocasionado por uma lesão no sistema vestibular unilateral aguda. Os processos de verti-
gem aguda são incapacitantes, porém curáveis. Mesmo quando metade do sistema está 
totalmente lesado, a recuperação funcional costuma ser completa14.

Cada sistema tem sua função. A do sistema vestibular se dá pela aceleração e desacelera-
ção angular rápida. No sistema perceptivo, existe uma substituição sensorial automática; 
se um desses sistemas for lesado, os outros reagem, evitando a perda do equilíbrio. No 
processo da senescência, esse sistema fica deficitário, podendo eliminar diversas etapas 
do controle postural e levar o idoso à queda, interferindo, assim, no seu desempenho fun-
cional14. Por esses motivos, fica claro que o sistema vestibular tem importância singular 
no processamento do equilíbrio, já que o mesmo está interligado aos sistemas auditivo, 
visual, proprioceptivo e motor.

Um dos primeiros sistemas a sofrer o impacto do envelhecimento é o visual, uma vez que 
a visão se torna mais reduzida à medida que se envelhece. As incapacidades e disfunções 
do idoso decorrentes dos déficits sensório/visuais podem acarretar em dependência fun-
cional, pela falta de controle do equilíbrio. A visão é importante não apenas para a aquisição 
de informações sobre o ambiente, mas, também, para guiar o movimento do corpo16.

Os olhos revelam o que se passa no meio ambiente e fornecem as devidas relações es-
paciais ao sistema nervoso central. Isso acontece não só pelo que se passa no meio 
ambiente, mas, também, pela posição e movimento de partes do corpo. A visão ajuda a 
orientar o corpo no espaço, ao referenciar os eixos verticais e horizontais dos objetos ao 
seu redor, e, com o processo natural do envelhecimento, os déficits da visão interferem 
no equilíbrio do idoso1. 

O sistema proprioceptivo, que é composto por vários receptores, percebem a posição e a 
velocidade dos seguimentos corporais no espaço em relação à reciprocidade, o contato 
com objetos externos, o chão, e a orientação da gravidade. No envelhecimento, o ser 
humano apresenta perda de fibras sensoriais e de receptores proprioceptivos, que oca-
sionam prejuízos funcionais, tais como: a diminuição na sensação vibratória e no senso 
de posição e sensibilidade11.

Quanto às doenças que podem comprometer a propriocepção, temos: a neuropatia perifé-
rica, a osteoartrite, a insuficiência vascular periférica, entre outras. O déficit propriocepti-
vo causado pela neuropatia diminui a habilidade de manutenção da estabilidade quanto à 
postura ereta, de modo que nem o sistema visual nem o vestibular conseguem compensar 
essa perda sensorial. Assim, fica claro o que foi exposto anteriormente: a inabilidade na 
recepção dos elementos sensoriais pode ser um fator contribuinte para a instabilidade 
corporal e, consequentemente, um forte risco de quedas no idoso11.
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Portanto, todos esses fatores, juntos ou separadamente, podem causar alterações no equi-
líbrio do idoso e, ainda, interferir, seriamente, no desempenho ocupacional, seja em suas 
atividades de vida diária (AVD’s), seja nas atividades de vida produtiva (AVP’s), causando 
limitações e/ou dependência do mesmo em seu cotidiano. Isso aponta para a importância 
da Terapia Ocupacional voltada a essa clientela, visto que esses prejuízos irão interferir, 
diretamente, na independência, autonomia e funcionalidade dessas pessoas. 

Segundo o College of Occupational Therapists, a Terapia Ocupacional avalia as funções 
físicas, psicológicas e sociais do indivíduo, identifica áreas de disfunção e envolve o indiví-
duo em um programa estruturado de atividade para superar a incapacidade. As atividades 
selecionadas serão relacionadas às necessidades pessoais, sociais, culturais e econômicas 
do consumidor e refletirão os fatores ambientais que influenciam sua vida17.

A Terapia Ocupacional é uma das profissões que compõem os programas de reabilitação 
dos idosos. Esses programas de reabilitação das pessoas idosas comportam ações inte-
gradas, que são executadas por equipes interprofissionais, tendo como objetivo principal 
evitar o escalonamento de incapacidades funcionais, que, certamente, irá gerar perda de in-
dependência e autonomia e, consequentemente, afetar a qualidade de vida dessas pessoas.

O terapeuta ocupacional pode contribuir de forma a identificar as habilidades que possam 
ser restauradas ou adaptadas e promover intervenções, maximizando a independência e 
autonomia do idoso por um maior tempo possível, visando a melhorar sua qualidade de 
vida. Para que essa intervenção aconteça, o terapeuta ocupacional deve avaliar a pessoa 
idosa com o máximo de atenção, obtendo o maior número de informações possíveis, visto 
que esse tipo de cliente apresenta múltiplos problemas inter-relacionados, que afetam a 
esfera física, psicoafetiva, cognitiva, social, entre outras, de forma, absolutamente, distinta 
do que acontece em outros grupos etários4.

O terapeuta ocupacional utiliza técnicas de manutenção e organização da rotina diária des-
ses pacientes, pois eles sofrem varias modificações significativas. Assim, a Terapia Ocupa-
cional, na área da gerontologia, visa a manter, restaurar e melhorar a capacidade funcional, 
para manter o idoso ativo e independente o maior tempo possível. O terapeuta ocupacional 
tem como objetivo geral promover o desempenho dos idosos nas atividades de vida diária, 
nas atividades instrumentais de vida diária, trabalho e lazer8. 

A intervenção terapêutica ocupacional junto ao idoso é um processo desenvolvido de for-
ma individualizada. As atividades são indicadas pelo terapeuta ou escolhidas pelo idoso, 
a partir de suas necessidades, suas demandas, sua história de vida, e são direcionadas 
para um objetivo específico, dependendo do agravo à saúde apresentado pelo idoso. É 
fundamental que as atividades realizadas sejam significativas para o idoso, ou seja, que se 
relacionem com seus interesses e com a sua realidade socioeconômica e cultural8.

4. DISCUSSÕES
A independência para as AVD’s inclui uma satisfatória execução de diversos movimentos, 
tais como: levantar-se de uma cadeira, flexionar-se e deambular e, para isso, o indivíduo 
idoso necessita ter o domínio do controle postural, que é solicitado durante a realização 
dessas atividades, através da capacidade de manter-se em várias posições, responder au-
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tomaticamente a movimentos voluntários do corpo e das suas extremidades e reagir, ade-
quadamente, às perturbações externas. Diante disso, e com o avanço do número de idosos 
na população brasileira, torna-se necessária a atuação do terapeuta ocupacional para a 
manutenção e reabilitação do estado de saúde dessa população10. 

As atividades terapêuticas ocupacionais para pessoas idosas são planejadas da menor para 
a maior complexidade, visando ao foco principal do problema, para, assim, poder prevenir 
ou restaurar a perda das habilidades, com o intuito de proporcionar um melhor desempe-
nho ocupacional, visando a melhorar sua qualidade de vida4. 

O terapeuta ocupacional, em sua intervenção, deve considerar, simultaneamente, múltiplas 
perspectivas. O processo de avaliação de cima para baixo e de baixo para cima correspon-
de a um planejamento da menor para a maior complexidade, podendo comparar a menor 
complexidade com a abordagem de cima para baixo, que obtém, do idoso, informações a 
respeito de suas funções atuais e anteriores em áreas de desempenho18. Em contraste, em 
uma abordagem de baixo para cima, a avaliação focaliza-se em componentes de desempe-
nho, depois relaciona os pontos fortes e pontos fracos18. Na prática, o processo se inicia 
objetivando estimular as funções preservadas e desenvolver mecanismos compensatórios 
para as alterações do equilíbrio, procurando manter, restabelecer e/ou melhorar o desem-
penho, considerando que o idoso se encontra em estado de senescência8.

O presente estudo nos permitiu observar que os fatores predominantes nas alterações do 
equilíbrio apontam para o sistema vestibular  como sendo um dos mais predominantes 
nas pessoas em processo de envelhecimento. Este faz conexão com a audição e o sistema 
visual, que, por sua vez, conectam-se com o sistema proprioceptivo, que está relacionado 
com a motricidade, porém, cada sistema tem sua função específica. 

O terapeuta ocupacional, como membro da equipe de saúde, precisa investigar a causa 
real do desequilíbrio do idoso e atuar como facilitador na manutenção das estruturas re-
manescentes, a fim de atender às necessidades biopsicossociais do idoso, incentivando 
a autonomia e independência, para proporcionar uma melhor qualidade de vida durante o 
processo de envelhecimento.
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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.
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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.

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 
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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-
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.
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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.

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.
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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”.

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
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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.




