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Editorial

A revista Catussaba inicia um novo ciclo, sendo agora Ano IV de publicação, passando 
a ter a sua periodicidade quadrimestral. O objetivo é aumentar a produção cientifica em 
saúde atendendo aos diversos cursos e universidades, além e sua missão de levar o co-
nhecimento on-line a alunos e profissionais da saúde.

Este número apresenta 08 artigos, sendo 04 revisões de literatura e 04 artigos originais. 
Alguns temas relacionados a saúde publica como “Ações da enfermagem diante da violên-
cia de gênero na atenção primária em saúde” e “Desmistificando o programa bolsa família: 
impactos na vida e no estado nutricional dos beneficiários”  apontam discussões impor-
tantes nesta temática e retratam a realidade atual relacionada a este gênero. A saúde é algo 
precioso e único que deve ser cuidado e preservado, a violência ou problemas nutricionais 
afetam estados de saúde e indivíduos de maneira a desencadear consequências graves, 
esta é a abordagem realizada em ambos artigos.

Para os profissionais da saúde a iminência da morte é encarada muitas vezes como um 
fator negativo, entretanto, sua discussão não deve ser evitada, e muito menos excluída da 
formação profissional. Observou-se que a atitude dos fisioterapeutas em relação a morte 
apresenta-se com muitas dificuldades, tendo como agravante a ausência de investigação 
científica discorrendo sobre o tema da morte e a fisioterapia. Diante desta carência, o artigo 
de revisão sobre “Mecanismos de defesa frente à iminência da morte: um olhar do fisiote-
rapeuta” busca respostas a esta dificuldade.

As disfunções sexuais femininas vêm aumentando a cada ano, repercutindo na satisfação 
e qualidade de vida dessa população. A fisioterapia dispõe de alguns recursos para tratar 
tal problema e o artigo de revisão “Recursos fisioterapêuticos utilizados no tratamento das 
disfunções sexuais femininas” busca discutir e trazer novas informações sobre o tema.

Os artigos originais “Prevalência de fatores de risco para doenças cardiovasculares em 
crianças e adolescentes do Núcleo de Amparo ao Menor” e “Avaliação da função pulmonar 
em trabalhadores da construção civil” abordam levantamentos preventivos de alterações e 
riscos a saúde de indivíduos vulneráveis e que precisam de atenção especial quanto a sua 
exposição a diversos fatores mórbidos.

A organização do processo de trabalho em equipe, em diferentes níveis de complexida-
de, é viabilizada pelo sistema de referência e contra-referência dos serviços de saúde. 
Constatou-se no artigo “Determinantes da referência e contra-referência entre profissio-
nais: médicos e fisioterapeutas” que todos os fatores avaliados influenciam a referência 
e contra-referência entre os profissionais e que o Relacionamento pessoal entre os pro-
fissionais é mais determinante para a prática da referência médica do que para a contra-
-referência fisioterapêutica.



Finalmente, o artigo “Transporte transdérmico por meio de aparelhos portáteis: outra for-
ma de aplicar cosméticos, ensaio in vivo” busca analisar a eficácia de alguns métodos de 
facilitação de penetração de princípios ativos na pele. 

Aproveitamos para contemplar a publicação dos 09 melhores trabalhos científicos (resu-
mos) que foram apresentados no evento XII Jornada Potiguar de Fisioterapia que aconte-
ceu de 28 a 30 de agosto em Mossoró, RN. Buscou-se abordar o desenvolvimento técnico-
-cientifico da Fisioterapia, demonstrado nos estudos apresentados.

Todos os artigos são de grande interesse aos profissionais de saúde e apresentam dife-
rentes enfoques desta assistência, ressaltam a importância da prevenção e do trabalho em 
equipe em saúde. Aproveitem a leitura!

Profa. Dra. Patrícia Froes Meyer
Editora da Revista Catussaba
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RESUMO: Este presente estudo vem a se tratar das ações de enfermagem na atenção primária para casos 
de violência de gênero. Este é um estudo qualitativo a partir de uma revisão de literatura simples, nas bases 
de dados; Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências em Saúde (LILACS), do Sientific Eletronic 
Libraly Online (SciELo) e da MedLine,  através do site Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando-se do 
seguinte descritor; violência de gênero, sendo o mesmo cruzado com o descritor enfermagem, ao final da 
pesquisa foram aplicados critérios de inclusão e exclusão, que sucedeu com a utilização de seis artigos. 
Concluímos com a pesquisa que há um grande despreparo multiprofissional para o tratamento dos casos 
de violência e que o mesmo vem ter como consequência a reincidência dos casos.

Palavras- chave: Violência de gênero. Violência contra mulher. Atenção primária.

SHARES OF NURSING IN FRONT OF GENDER-BASED VIOLENCE IN PRI-

MARY HEALTH

ABSTRACT: This present study comes to deal with the actions of nursing in primary care for cases of 
gender violence. This is a qualitative study from a simple literature review, data bases; Latin American lite-
rature and Caribbean Health Sciences (LILACS), the Sientific Eletronic Libraly Online (SciELo) and MedLine, 
through the website Virtual Health Library (VHL), using the following descriptor; gender violence, being 
the same crossed with the descriptor nursing, at the end of this research were applied inclusion criteria 
and exclusion, who succeeded with the use of six articles. We conclude with the research that there is a 
large multidisciplinary preparation for the treatment of cases of violence and that the same has lead to the 
recurrence of cases.

Keywords: Gender violence. Violence against women. Primary attention.
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INTRODUÇÃO
A violência de gênero se caracteriza pela violência que é cometida em virtude do gênero 
sexual de uma pessoa, ou seja, quando alguém é violentado por ser homem ou por ser 
mulher. De acordo com autores, um ato é considerado violência quando determinado com-
portamento visa à satisfação própria em detrimento de outra pessoa, sendo assim, ainda 
segundo as autoras, todos nós somos violentos em algum sentido.

Pelo menos na Argentina, Chile e Uruguai, em média 80% da violência de gênero é feita 
contra mulheres, entre as principais, mulheres adultas. O que é ressaltado pela Organiza-
ção das Nações Unidas – ONU, é que mesmo sendo o índice de violência de gênero tão 
alarmante; visto que hoje existem leis, mídia e possivelmente um mais fácil acesso a esse 
tipo de informação; a maioria dos casos ainda é omitida. Apesar dos dados serem de países 
vizinhos ao Brasil, com cultura e costumes diferentes os dados brasileiros se assemelham 
fortemente, a diferença é que no Brasil a violência de gênero contra homens é excepcional-
mente escassa. (8)

Apesar de poucos estudos em relação a violência de gênero praticada contra o homem, de-
golamento do órgão genital masculino é o mais comum crime sexual exercido pela mulher 
contra o homem, sendo assim classificado como violência de gênero. (7)

Em virtude desses dados justificamos a necessidade de por em foco o estudo para a vio-
lência de gênero praticada contra mulher, o porquê dessa violência, o porquê da omissão 
por parte da vitima, a eficácia das praticas contra essa violência e quais procedimentos 
adequados, da enfermagem, a se tomar quando se deparar com esse tipo de acontecimen-
to na atenção primaria.

Este estudo tem por objetivo identificar determinantes e consequências da violência de 
gênero feminino e as ações da enfermagem na atenção primária para a mesma.

MÉTODOS
Esta é uma pesquisa de base qualitativa que para se conseguir os resultados propostos 
para a realização desse artigo foi feita uma revisão da literatura para se resolver a se-
guinte questão; Quais as ações da enfermagem, na atenção primária, para a prevenção e 
tratamento para a violência de gênero? Para isso, foi realizada uma pesquisa nas bases 
de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências em Saúde (LILACS), do 
Sientific Eletronic Libraly Online (SciELo) e da Medical Literature Analysis and Retrieval 
System Online (MedLine) através do site Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), onde foi utili-
zado o seguinte descritor; violência de gênero, sendo o mesmo cruzado com o descritor 
enfermagem onde foram identificados na base de dados LILACS 29 artigos, na MedLine 51 
e na SciElo 2. Os critérios inclusão e exclusão foram os artigos produzidos até cinco anos 
atrás, os que estão na língua portuguesa e os que têm seu material na integra. No final do 
estudo foram utilizados 6 artigos.

Ano 4, n° 1,  p. 11-16, out. 2014/ jan. 2015 
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RESULTADOS
A partir da análise dos trabalhos fora elaborada uma tabela com determinantes e conse-
quências da violência de gênero, para realizar diagnósticos de enfermagem, e possíveis 
estratégias na atenção primaria para tratamento de casos e diminuição dos mesmos.

Quadro 1- Determinantes e consequências da violência de gênero identificada nos arquivos 
resultantes da pesquisa.

Autor Ano Titulo Determinantes Consequências

Leal, Sandra Maria Cezar; 
Lopes, Marta Julia Marques 
and  Gaspar, Maria Filomena 
Mendes.

2010

Representações 
sociais da 
violência contra 
a mulher na 
perspectiva da 
enfermagem

Cultura; medo de 
realizar denuncia; 
falta de informação.

Problemas 
psicológicos; 
vergonha; depressão; 
dor; problema de 
saúde publica.

Gomes NP, Diniz NMF, Silva 
Filho CC, Santos JNB. 2008

Enfrentamento 
da Violência 
Doméstica Con-
tra A  Mulher a 
Partir da Inter-
disciplinaridade 
e Intersetoriali-
dade

Falta de articulação 
entre os serviços de 
saúde/ despreparo 
profissional.

Problemas 
psicológicos; 
depressão; problema 
de saúde publica.

Ferraz, Maria Izabel 
Raimondo, Lacerda, Maria 
Ribeiro, Labronici, Liliana 
Maria, Maftum, Mariluce 
Alves, Raimondo, Marial 
Lucia.

2009

O Cuidado De 
Enfermagem 
a Vítimas 
de Violência 
Doméstica

Cultura; medo de 
realizar a denuncia; 
falta de apoio; falta 
de articulação entre 
os serviços de 
saúde/ despreparo 
profissional.

Problemas 
psicológicos; 
interferência na vida 
sexual; diminuição da 
autoestima. 

Nascimento, Edna de Fátima 
Gonçalves Alves do. 2011

Percepções dos 
profissionais 
de saúde de 
Angola sobre a 
violência contra 
a mulher na 
relação conjugal

Cultura; medo de 
realizar a denuncia; 
falta de articulação 
entre os serviços de 
saúde/ despreparo 
profissional.

Problemas 
psicológicos; 
interferência na vida 
sexual; diminuição da 
autoestima; vergonha; 
dor; problema de 
saúde publica.

Souto, Claudia Maria Ramos 
Medeiros. 2008

Violência 
Conjugal Sob o 
Olhar de Gênero

Cultura; falta de 
apoio.

Problemas 
psicológicos; 
interferência na vida 
sexual; dor; problema 
de saúde publica.

Carinhanha, Joana Iabrudi. 2009

Violência 
Vivenciada 
Adolescentes 
em Situação 
de Rua: Bases 
Para o Cuidado 
de Enfermagem 
Pela Cidadania

Cultura; falta de 
apoio; falta de 
informação; falta de 
articulação entre os 
serviços de saúde. 

Problemas 
psicológicos; 
interferência na vida 
sexual; diminuição 
da autoestima; 
depressão; dor; 
problema de saúde 
publica.

Ano 4, n° 1,  p. 11-16, out. 2014/ jan. 2015 
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DISCUSSÕES
Devido à violência de gênero feminino atingir a maioria das classes sociais, etnias, religiões 
e culturas é considerada um problema de saúde publica pela OMS, 1, 2, 3, 4, 5, e 6, a mulher pode 
ser vitima da violência física, psicológica, sexual, moral e patrimonial,  resultando não só 
em danos físicos, mas também danos psicológicos e até mesmo na deficiência no desen-
volvimento, como também na própria morte da vitima.3

O planejamento dos cuidados de enfermagem à vítima da violência deve ser realizado de 
uma maneira de possibilite em primeiro lugar garantir a privacidade e segurança da mes-
ma, que de inicio se da com um acolhimento de qualidade, respeitando seus desejos e 
individualidade, baseando-se sempre nas competências da enfermagem, politicas publicas 
e legislação vigente. A falta ou a pouca resolutividade no desenvolvimento do cuidado torna 
o problema ainda mais grave, pois essas atitudes tendem a afastar as vítimas do serviço de 
saúde, inibe a denúncia e fortalece o conceito de invisibilidade do problema.3

Sabendo que, as lesões sofridas vão além das lesões físicas 6, é necessário que o profissio-
nal de enfermagem possa ir além das mesmas, tentando adentrar nas lesões psicológicas, 
onde é imprescindível a inserção da equipe multidisciplinar; enfermeiro, médico, psicólogo 
, assistente social e agente comunitário de saúde. Essa falta de interdisciplinaridade tem 
sido um dos problemas enfrentados na assistência as vitimas da violência, por isso, as 
vitimas passam a se tornar mais frágeis, constrangidas, tendo que repetir exaustivamente 
os casos de violência sofrida em diversos espaços institucionais. 2

A principal intercorrência do mau acolhimento é subregistro por parte das mulheres e que 
podem ser classificados como negligência, falta de sensibilização e despreparo profissional. 4

A educação em saúde e cidadania hoje é o instrumento de intervenção mais utilizado 
para os casos de violência, porém muitas vezes essa educação é usada para mascarar às 
negligencias da policia e da própria equipe de saúde na atenção primária, é preciso con-
siderar que a sociedade é patriarcal, preconceituosa e capitalista, onde se torna essencial 
o cuidado e atenção especial a essas vitimas para compensar estes vazios culturais. 
Passada a barreira gerada entre usuário e enfermeiro, cria-se o vínculo necessário para 
que os dois juntos possam refletir sobre a realidade da situação, busquem seus direitos 
e solução para o problema, não se deve impor informações que a enfermagem julgue ne-
cessária, mas se deve socializar os saberes, estabelecendo uma parceria entre os sabe-
res populares e científicos.6 Os instrumentos fundamentais do exercício profissional da 
enfermagem para realização da assistência são o toque terapêutico, observação, caráter 
humanitário, sensibilidade, bom senso e educação no aspecto psicossocial e psicoespi-
ritual e o cuidado emocional.3

É a partir de então que se começa o apoio a denuncia, o encaminhamento aos órgãos 
competentes, Delegacia da Mulher e Instituto Medico Legal, se for o caso da violência do-
mestica e a mulher desejar continuar com a relação, propor acompanhamento psicológico, 
é essencial que o caso seja acompanhado, oque reforça as visitas mensais de enfermeiro 
juntamente com ACS, sempre respeitando os limites impostos pela família.3

O trabalho da enfermagem, como em qualquer outra carreira da área da saúde está rela-
cionado à reabilitação/recuperação promoção/prevenção da mesma. Procurando planejar a 

Ano 4, n° 1,  p. 11-16, out. 2014/ jan. 2015 
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forma mais branda e resoluta de chegar a um bom senso e contribuir na cicatrização de um 
processo. A violência pode ser percebida de diversas formas, atingindo qualquer gênero e 
acontecendo em qualquer lugar. O estudo focou na violência de gênero feminina atendendo 
o que foi explicado na introdução que tinha como objetivo os determinantes e consequên-
cias decorrentes da violência de gênero e as ações de enfermagem.

Foi possível perceber de acordo com os dados coletados que, a maioria das mulheres que 
sofrem de violência desencadeiam problemas psicológicos, necessitando de acompanha-
mento e de sensibilidade por parte dos profissionais, que lidam com a situação citada.

O problema não é só da equipe de saúde, mas de todos os profissionais que nela se en-
volvem, de todos os órgãos competentes cabendo a cada um, entender e compreender os 
sentimentos que são expressos pela violentada. Que pode estar associado a sentimentos 
familiares, e cabe aos profissionais desprender-se de razões e emoções e ter uma atenção 
voltada para a realidade que vive a vítima, seus determinantes sociais e suas decisões. Só 
assim o profissional se prepara corretamente para tratar o indivíduo de forma resoluta e 
perspicaz, trabalhando junto uma forma de enfrentar os medos e as adversidades.

É necessário respeitar a dificuldade que o indivíduo apresenta, a sua rejeição, suas vonta-
des. Compreendendo-o e percebendo-o por inteiro, o apoio deve existir no acolhimento, na 
defesa/denúncia e depois quando a fase inicial passar, as visitas e o resgate para que esteja 
inserido no meio social e de forma assistida se reabilitar da violência que sofreu.
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RESUMO: Introdu ção: O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência de renda voltado a 
famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, que tem como objetivos o combate à fome e à miséria, 
a diminuição das desigualdades sociais e emancipação de seus beneficiários. Objetivos: Esquematizar a 
construção histórica do PBF e verificar a prevalência de distúrbios nutricionais antropométricos em crian-
ças beneficiárias. Método: Revisão bibliográfica com estratégia de busca definida. Resultados: As pesqui-
sas mostraram que a prevalência de déficits altura/idade são superiores aos déficits de peso/idade. Já os 
déficits de peso/altura oscilaram entre 0% e 2,8%. Em relação ao excesso de peso, segundo o indicador 
peso/altura, o valor encontrado variou de 3,6% a 12,9%. Já a partir do indicador IMC/idade, os valores 
encontrados variaram de 4,2% e 23,7%. Conclusões: Os resultados ratificaram a transição nutricional, en-
tretanto, apesar da substituição dos déficits antropométricos pelo excesso de peso, ambos ainda existem, 
fazendo-se necessário o acompanhamento regular desses valores na busca de sua redução.

Palavras-chave: Bolsa Família. Estado nutricional. Crianças. 

DEMYSTIFYING BOLSA FAMILIA PROGRAM: IMPACTS ON 

LIFE AND ON NUTRITIONAL STATUS OF RECIPIENTS.

ABSTRACT: Introduction: The program Bolsa Família (PBF) is a income transfer program and has as target 
poor and extreme poor families. Some of its goals are the fight against hunger and poverty, the decrease of 
social inequalities and the enfranchisement of its recipient.  Objectives: To diagram the historical construc-
tion of PBF and check the prevalence of anthropometric nutritional disorders in recipient children. Methodo:  
Bibliographic Review, with research strategies defined. Results: The research showed the prevalence of 
deficit height/age are higher than the deficit weight/age. Yet, the deficit weight/age swung between 0% and 
2,8%. Relative to the excess of weight, according to the indicator weight/height, the value found varied from 
3,6% to 12,9%. Yet from the indicator BMI/age, the values found varied from 4,2% to 23,7%. Conclusion: 
The results ratified the nutritional transition that is happening in the country. However, despite of substi-
tution of the anthropometric deficit by the excess of weight, both still exist, being necessary the regular 
accompaniment of these values in the pursuit of decrease.

Keywords: Bolsa Família. Nutritional Status. Children. 
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1. INTRODUÇÃO
Em 1930, quando o pesquisador brasileiro Josué de Castro denunciou o flagelo da fome, 
através dos livros “Geografia da Fome” e “Geopolítica da Fome”, a nutrição, a má alimen-
tação e seus resultados começaram a ser encarados como um problema social, iniciando 
assim um debate acerca da fome e do direito à alimentação¹.

No entanto, o direito humano à alimentação, do ponto de vista constitucional, no Brasil, é 
uma conquista recente, pois só após a II Conferência Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional, as discussões sobre alimentação e nutrição foram resgatadas².

Desde 2003, devido à situação crítica que se encontrava o Brasil, vários programas e inicia-
tivas vêm sendo criados para o combate à fome, recebendo o apoio popular, de empresas e 
de organizações não-governamentais (ONG’s)3,4 e, neste contexto, surge o Programa Bolsa 
Família (PBF), instituído como um programa de transferência direta de renda, voltado para 
a população mais pobre e para aqueles até então excluídos de algumas políticas, que bus-
cam o combate da fome e da miséria, bem como a redução das desigualdades sociais e 
emancipação das famílias beneficiadas5,6.

Mesmo com mais de 12.500.000 famílias beneficiadas, tendo suas necessidades de ali-
mentação e saúde supridas, o PBF continua sendo alvo constante de debates no meio aca-
dêmico, já que investigações em torno da implementação e do alcance do programa ainda 
são escassas e se fazem necessárias análises acerca de vários pontos do programa7,8.

Diante das informações apresentadas, o objetivo deste trabalho é esquematizar a constru-
ção histórica do PBF e verificar a prevalência de distúrbios nutricionais antropométricos 
em crianças beneficiárias do PBF.

2. MÉTODOS
O presente artigo se configura como uma revisão de literatura com estratégia de pesquisa 
definida. As referências utilizadas para a construção do quadro de análises de estudos fo-
ram buscadas nas bases de dados Lilacs, MedLine, PubMed, Ibecs, CidSaúde, Cochrane, 
Scopus e Scielo. A busca permitiu a obtenção de 34 resultados, escritos em Português, 
Inglês ou Espanhol, utilizando-se as palavras-chaves “bolsa família”, “estado nutricional” e 
“nutritional status”, combinadas. A partir da leitura dos artigos, realizou-se a seleção dos 
estudos, tendo como critério de inclusão o delineamento de estudo transversal e o público-
-alvo composto por crianças. Foram excluídos aqueles que apresentavam somente o re-
sumo, repetiam-se nas bases de dados, tinham público-alvo diferente e/ou não versavam 
explicitamente sobre a temática desejada. Por fim, o levantamento resultou em 5 artigos, 
no qual a  súmula da pesquisa bibliográfica pode ser visualizada na tabela 1.
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Tabela 1- Estratégia de busca e resultados

Fontes Publicações encontradas Publicações selecionadas

Lilacs 16 1

Medline 6 1

Scopus 2 0

Scielo 8 0

Ibecs 1 3

CidSaúde 1 0

Cochrane 0 0

PubMed 0 0

Total 34 5

Fonte: Autoria própria

A revisão acresceu a consulta em livros da área especializada, diversos artigos científicos, 
monografias, dissertações de mestrado e documentos oficiais.

3. RESULTADOS

3.1. O PROFETA DOS EXCLUÍDOS E 

O SILÊNCIO DOS ABUTRES 

Em 1946, com a publicação do livro “Geografia da Fome”, Josué de Castro questionou o 
motivo do silêncio do mundo acerca da fome, denunciando-a como um “flagelo fabricado 
por homens contra outros homens”9. Em um de seus últimos escritos, organizados por 
Anna Maria de Castro, Josué de Castro narra seu primeiro contato com a fome, vista nos 
mangues do Capibaribe, no Recife, onde descobre que a mesma “baba da fome” expelida 
pelos caranguejos e pelos famintos, não era um triste privilégio dos mangues, e sim uma 
realidade mundial, agravada em zonas de seca10.

Nesse período, até a literatura de ficção passou a ser utilizada como meio de protesto e denún-
cia, como é possível perceber em obras de Graciliano Ramos, como “Vidas Secas”, publicado 
em 1938 e no poema “O Bicho”, de Manuel Bandeira, publicado em 1947, no qual denunciavam 
o sofrimento da seca e da fome e as vivências diárias repressivas e urbanas, respectivamente.

Porém, no Brasil, só cinquenta e oito anos depois das publicações de Josué de Castro, na 
II Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a alimentação foi expressa e 
reconhecida, de fato, como direito constitucional11,12.

A necessidade de garantir Segurança Alimentar à população levou à busca de novas for-
mas de execução de Políticas Sociais e, listar todos os programas de alimentação e nu-
trição criados e executados no Brasil seria um trabalho difícil, já que muitos tiveram uma 
existência bastante efêmera e cairiam no esquecimento13, porém, alguns podem ser visu-
alizados na figura 1.
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Figura 1- Retrospectiva dos programas de alimentação e nutrição, de Juscelino Kubitschek a Luiz Inácio 
Lula da Silva.

1955 – Criado o Programa 
de Merenda /Programa de
Alimentação Escolar

1973 – Implementação do 
I Programa Nacional de 
Alimentação e Nutrição -
I PRONAN

1986 – Acrescentado o 
Programa de Alimentação 
de Irmãos de Escolares - 
PAIE ao PNAE

1990 – Desenvolvido o
Programa Gente da
Gente I

1998 – Programa de
Combate as Carências
Nutricionais - PCCN

1986 – Implantado 
Programa Nacional do
Leite para as Crianças
Carentes - PNLCC

1976 – I PRONAN
torna-se II PRONAN

1976 – Implementado o
Programa de Nutrição em 
Saúde - PNS

1976 – Implementado o 
Programa de Complementação
Alimentar - PCA

1976 – Implementado o 
Programa de Alimentação
do Trabalhador - PAT

1987 – O PCA
passa a denominar-se
Programa de 
Apoio 
Nutricional - PAN

1992 – Programa
Gente da 
Gente 

1993 – Criação 
do Programa
“Leire e Saúde”

2001 – Criação do
Programa Bolsa -
Alimentação

2003 – Aprova-se o 
Fome Zero

2003 – Programa
Bolsa - Família

linha 
do 
tempo

JK DITADURA MILITAR SARNEY COLLOR ITAMAR FHC LULA

Fonte: Autoria própria.

Em quase sua totalidade, esses programas tinham como principais objetivos o incentivo 
à produção agroalimentar, o estabelecimento de uma política de comercialização agrícola, 
com preços baixos e controle de preços e margens, a ampliação dos programas de distri-
buição de alimentos básicos e o aumento das ações emergenciais de combate à fome14.

3.2. FOME ZERO: O ACALENTO DAS LÁGRIMAS 

DE UM EXÉRCITO FAMINTO E SEM ROSTO 

Em 2003, quando Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o governo, o Brasil se encontrava num 
estado preocupante, com dificuldades financeiras, sem prestígio internacional, assombra-
do pela insegurança alimentar, pela desigualdade e pela exclusão social, mesmo se encon-
trando entre as 10 maiores economias mundiais15.

No Mapa da Fome, publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), no ano 
de 1993, o número de pessoas consideradas pobres era de 32 milhões16. No Mapa do Fim 
da Fome, publicado pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro em 2001, esse número 
no ano de 1999 passou a ser de 44,8 milhões e para o Instituto Cidadania de 44 milhões17. 
Em 2003, a situação ainda era mais crítica, sendo 55 milhões de brasileiros vivendo em 
situação de pobreza e, dentre eles, 24 milhões na condição de extrema pobreza18.

Era inadmissível, o país ocupando uma posição entre os seis países com maior exportação 
de alimentos, com a fome atingindo um expressivo número de brasileiros e, seriam esses 
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o público potencial do Projeto Fome Zero (PFZ), constituindo um dos objetivos centrais da 
política do Lula, colocando na agenda nacional o problema da fome a sua prioridade na 
erradicação da mesma15.

Com o lançamento das bases do PFZ, uma estratégia do governo para articular políticas, 
programas e ações na tentativa de garantir acesso à alimentação a toda a população, prin-
cipalmente às mais pobres, deu-se início a um processo de articulação de uma ampla 
rede de proteção e promoção social, com principal foco na segurança alimentar, porém 
preocupando-se também com a assistência social e transferência de renda19.

3.3. PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: O FIM DO FLAGELO? 

3.3.1. Trajetória do programa: o que mudou? 

Mesmo tendo a Estratégia Fome Zero (EFZ) como prioridade e principal política do governo 
do presidente Lula, em outubro de 2003, foi criado, pelo Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS), o Programa Bolsa Família (PBF), através da medida 
provisória nº. 132 e regulamentado em janeiro de 2004, por meio da lei n. 10.836, tendo 
como missão a unificação, a racionalização e a ampliação dos Programas Nacionais de 
Transferência de Renda já existentes como: o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação e Cartão-
-Alimentação e o Auxílio-Gás20,21,22.

A popularidade desses programas de transferência de renda se dá por conta de sua estru-
tura, que favorece o fortalecimento da demanda de educação e saúde dos beneficiários, 
que dá mais autonomia para as pessoas, tornando-as responsáveis por sua conduta, além 
de desconstruir outras políticas paternalistas23.

A estrutura do PBF pautada em dimensões de alívio imediato da pobreza, do rompimento 
do ciclo da miséria e na coordenação de programas complementares, através da trans-
ferência de renda e do fortalecimento do exercício do direito à saúde e à educação como 
condicionalidades, já traz evidências positivas sobre o caráter imediato do programa e é 
possível vislumbrar a independência do beneficiário em longo prazo24.

Além disso, na tentativa de se expandir cada vez mais e acelerar o combate à pobreza, o 
PBF se integrou com políticas públicas de outras áreas, como o Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF)25.

As famílias beneficiadas são selecionadas através das informações contidas no Cadastro 
Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), caso haja a  caracterização 
da situação de extrema pobreza ou de pobreza22.

O valor do benefício varia de acordo com as características de cada família, podendo ser: 
a) Benefício Básico (R$ 70, apenas para famílias extremamente pobres, com renda per ca-
pita igual ou inferior a R$ 70); b) Benefício Variável (R$ 32, concedidos pela existência de 
crianças de 0 a 15 anos, gestantes e/ou nutrizes na família, com limite de cinco benefícios); 
c) Benefício Variável Vinculado ao Adolescente (BVJ) (R$ 38, concedidos pela existência 
de jovens entre 16 e 17 anos na família, com limite de dois jovens); d) Benefício Variável 
de Caráter Extraordinário (BVCE) (concedido para famílias que migraram de Programas 
Remanescentes ao PBF e o valor é calculado dependendo do caso); e) Benefício para Supe-
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ração da Extrema Pobreza na Primeira Infância (BSP) (valor correspondente ao necessário 
para que a todas as famílias beneficiárias do PBF – com crianças entre 0 e 6 anos – supe-
rem os R$ 70,00 de renda mensal por pessoa)22.

Ademais do fator renda, como condição para entrar no PBF e continuar recebendo o benefí-
cio, as famílias se comprometem a manter as crianças e adolescentes frequentando a escola 
(com frequência escolar mensal mínimade 85% entre 6 e 15 anos e mínima de 75%  entre 
15 e 17 anos) e cumprindo os cuidados básicos em saúde, como: o calendário de vacinação, 
calendário do crescimento e desenvolvimento de crianças menores de 7 anos, a agenda pré 
e pós-natal para as gestantes e mães em amamentação. Na assistência social, crianças e 
adolescentes com até 15 anos em risco ou retiradas do trabalho infantil pelo Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), devem participar dos Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do PETI e obter frequência mínima de 85%21,26.

O PBF se consolidou e é conhecido nacionalmente e internacionalmente, sendo alvo de 
muitos estudos e críticas, tanto positivas quanto negativas27.

De um lado, os críticos sempre tomam como pontos negativos as irregularidades na exe-
cução do programa, como: o recebimento dos benefícios por pessoas não habilitadas, a 
duplicidade na folha de pagamento e as fraudes; criticam o programa considerando-o de 
caráter assistencialista; afirmam que a frequência escolar como condicionalidade não ga-
rante um bom aprendizado, entre outros julgamentos21.

Porém, essas concessões irregulares, expostas pela mídia, deram-se por problemas de 
atualização de cadastro e irregularidades envolvendo a esfera local do poder público e, 
embora ainda continue existindo, foi consideravelmente reduzida. Em 2006, o MDS res-
saltou que as duplicidades não significavam, necessariamente, fraudes, já que poderia se 
tratar de ocorrência de homônimos, e então, desde 2004, houve a implantação de proce-
dimentos para identificar duplicidades e medidas de controle com o objetivo de evitar os 
pagamentos irregulares25.

Sob outro prisma, o PBF trouxe mudanças significativas para o país, como: a) a redução do 
trabalho infantil, mesmo não podendo destinar o crédito integral ao programa, sua contri-
buição é inegável; b) aumento da escolaridade, com maior controle da frequência escolar, 
já que um dos objetivos do programa é manutenção de um olhar atento sobre a educação 
de crianças e adolescentes de famílias pobres; c) aumento da classe C, com a maioria sain-
do das classes D e E; e d) aumento do consumo, principalmente o de alimentos25.

Em matéria publicada pelo jornal O Estado de São Paulo, em 2009, Dantas expõe um es-
tudo recém-concluído de Naércio Aquino Menezes Filho e Paulo Henrique Landim Junior, 
ambos do Instituto de Ensino e Pesquisa (INSPER), no qual se constatou que a expansão 
do PBF elevou o PIB em 43,1 bilhões em 2005 e 2006, mostrando que o ganho tributário 
foi 70% maior que o total de benefício pago em 2006, concluindo que o aumento de 10% 
no repasse médio per capita do PBF, leva a ampliação de 0,6% do PIB28.

Na nota técnica publicada pelo IPEA, em 2006, sobre a queda da desigualdade no país, 
faz-se referência à contribuição do PBF que expandiu o aumento de cobertura, ao invés de 
aumento no valor do benefício entre os que já recebiam, tendo o custo de expansão cinco 
vezes menor que outros contribuintes, apresentando muito mais custo–efetivo no combate 
à desigualdade que os outros29. 
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Em entrevista cedida a Manzano Filho, publicada no O Estado de São Paulo, em 2008, o 
economista-chefe do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Ja-
neiro, Marcelo Néri, opina sobre o PBF, criticando as condicionalidades como muito tênues. 
Para ele, não adianta acompanhar a frequência escolar, se não há qualidade do ensino. Po-
rém, o mesmo visualiza que o programa encontrará a porta de saída naturalmente, já que 
tem reduzido a desigualdade e inserido o pobre no mercado de trabalho, concluindo que “o 
pobre quer ajuda, quer saúde e quer ganhar dinheiro”30.

Prova disso é que, em recente estudo, publicado pelo IPEA (2009), concluiu-se que o 
benefício financeiro do PBF recebido pelas famílias não desestimula os favorecidos a bus-
car emprego ou a se tornar empreendedores, já que 7% dos empresários individuais são 
também beneficiados pelo PBF e, além disso, 38% do público-alvo do programa são tra-
balhadores por conta própria, formalizados ou não, refutando assim a presunção do efeito 
preguiça ou de acomodação31.

Além disso, O Globo publicou recentemente a notícia de que, em quase uma década, mais 
de 1,6 milhão de casas saíram espontaneamente do PBF, abrindo mão do benefício, depois 
de declarar que tinham renda familiar acima do limite permitido. Assim, os dados vão de 
encontro com a alegação dos críticos do PBF que o programa de transferência de renda 
estimula os beneficiados a não procurar emprego e melhores condições de vida32.

Em relação à educação, o resultado de um cruzamento de dados realizado em 2011 pelo 
Ministério da Educação (MEC) e pelo MDS, apresentados nesse ano à ministra do Desen-
volvimento Social, Tereza Campello, mostra que os estudantes beneficiados pelo PBF, nas 
regiões Norte e Nordeste, têm rendimento melhor do que a média brasileira no ensino 
médio das escolas públicas. A taxa de aprovação desses alunos é de 82,3% no Norte e de 
82,7% no Nordeste, enquanto a taxa brasileira é 75,2%. Porém, no ensino fundamental, 
estudantes beneficiados do Norte e Nordeste tiveram taxa de rendimento um pouco inferior 
à taxa nacional. No Norte, a taxa de aprovação dos beneficiados foi 84,4% em 2011 e 82% 
no Nordeste, em comparação à taxa nacional de 86,3%33. 

Em 2013, o acompanhamento da frequência escolar atingiu o percentual de 89,32%, para 
crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos e, para os jovens entre 16 e 17 anos, o percentual 
de acompanhamento da frequência escolar foi de 77,62%34.

Já na saúde, o estudo de Rasella et al. (2013)35, que teve como objetivo avaliar o efeito do 
PBF sob as taxas de mortalidade em crianças, em vários municípios brasileiros, concluiu 
que o PBF reduziu em 17% a mortalidade geral nos municípios onde existia alta cobertura 
do programa, sendo que esta redução foi ainda maior quando se considerou a mortalidade 
específica centrada em causas associadas à pobreza, como a desnutrição e a diarreia, que 
tiveram a redução de 65% e 53%, respectivamente.

Em outro aspecto, a antropóloga Walquíria Domingues Leão Rêgo, da Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp), em 2012, teve seu testemunho publicado em diversos sites, 
inclusive no do MDS, no qual conta sobre os cinco anos que passou nas áreas mais pobres 
e, talvez, machistas do Brasil, o sertão. A antropóloga observou uma mudança de com-
portamento das mulheres (que compõem 90% dos titulares) depois do PBF, que mais do 
que uma bengala assistencialista, trouxe poder de escolha às mesmas, que agora decidem 
desde a lista do supermercado até o pedido de divórcio, além do aumento da procura por 
métodos anticoncepcionais, já que elas passaram a se sentir mais à vontade para tomar 
decisões sobre o próprio corpo36.
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4. DISCUSSÃO 
A antropometria é um dos diversos métodos para avaliação do estado nutricional (EN) e 
possibilita a detecção precoce de alterações no estado nutricional, a magnitude, o compor-
tamento e os determinantes dos agravos nutricionais em indivíduos e coletividades37.

O estado nutricional infantil pode sofrer forte influência de fatores externos, tais como: a 
idade e escolaridade das mães, o acesso aos serviços de pré e pós-natal e a frequência da 
utilização desses serviços, a renda e as estruturas familiares, as condições de moradia, o 
peso ao nascer, o aleitamento materno e a alimentação38.

Após análises realizadas em artigos científicos representativos sobre o tema, destacou-se 
os extremos nutricionais presentes em crianças beneficiárias do PBF.

Pelo exposto na tabela 2, nota-se que a prevalência de déficits de altura/idade é superior 
aos déficits de peso/idade. No Nordeste, o déficit peso/idade é superior ao déficit no Sudes-
te. O déficit de peso/idade reflete a situação global do indivíduo no momento da avaliação, 
todavia, não diferencia o comprometimento nutricional atual dos pregressos39.

Por outro lado, os déficits de peso/altura oscilam entre 0% e 2,8%. Déficits de peso em 
relação à altura são indicativos de casos agudos de desnutrição, demonstrando assim que 
a maioria das crianças estudadas se encontravam em equilíbrio adequado entre o acúmulo 
de massa corporal e o crescimento linear39.

Hoje, sabe-se que o baixo peso para a idade (desnutrição aguda) e a baixa altura para a 
idade (desnutrição crônica) afetam, respectivamente, aproximados 1,7 e 7,0% das crianças 
brasileiras40. Sendo assim, os resultados obtidos em crianças beneficiárias do PBF mos-
tram valores superiores para déficit de peso/idade em 80% e déficit altura/idade em 60% 
dos estudos.

Tabela 2 – Prevalência de déficit antropométrico em beneficiários do PBF.

Autores Local Tamanho 
amostral

P/I P/A A/I

Saldiva; Silva; Saldiva, 2010 Nordeste 189 3,5% 0 8,2%

Ferreira et al., 2011* Nordeste 973 3,4% 2,0% 11,5%

Oliveira et al., 2011 Sudeste 446 2,3% NI 6,5%

Sousa; Santos; Miazak, 2011 Brasil 22927 5,5% 2,8% 14,5%

Caldas; Oliveira; Santos, 2012 Sudeste 93 1,1% NI 4,3%

NI: não informado; * Valor referente ao total da amostra, entretanto 76% são beneficiários do PBF.
Fonte: Originada da pesquisa.

Na tabela 3, expõe-se a prevalência de excesso antropométrico segundo os indicadores 
peso/idade, peso/altura e IMC/idade.

Para o indicador peso/altura, a prevalência do excesso de peso variou de 3,6% a 12,9%, sendo 
sua maior prevalência na região Nordeste. Já segundo o indicador peso/idade, a prevalência 
variou de 2,2% a 3,4%. Ao verificar o indicador IMC/idade, os valores encontrados em dois 
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estudos, ambos aplicados na região Sudeste, foram de 4,2% e 23,7%. Assim, indica-se que 
a exposição moderada ao excesso de peso não está resumida apenas a uma região do país. 

Tabela 3 – Prevalência de excesso de peso em beneficiários do PBF

Autores Local Tamanho 
amostral

P/I P/A IMC/I

Saldiva; Silva; Saldiva, 2010 Nordeste 189 2,4% 12,9% NI

Ferreira et al., 2011* Nordeste 973 NI 7,1% NI

Oliveira et al., 2011   Sudeste 446 3,4% 3,6% 4,2%

Caldas; Oliveira; Santos, 2012   Sudeste 93 2,2% NI 23,7%

NI: não informado; * Valor referente ao total da amostra, entretanto 76% são beneficiários do PBF.
Fonte: Originada da pesquisa.

Os resultados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher de 
2006, tendo a amostra composta de crianças menores de 5 anos, independente da par-
ticipação ou não no programa, mostraram que a prevalência da desnutrição, aferida pela 
proporção de crianças com déficit de crescimento, foi de 7%, sendo a sua distribuição 
espacial indicada pela frequência máxima do problema na região Norte (15%) e pouca va-
riação entre as demais regiões (6% nas regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e 8% na 
região Sul). Já as situações de excesso de peso em relação à altura foram encontradas em 
7%, variando de 6% na região Norte a 9% na região Sul40.

Sendo assim, de acordo com os valores encontrados nos estudos em beneficiários do 
PBF, a prevalência de déficit foi superior à nacional em 60% dos estudos e a prevalência de 
excesso foi superior à nacional em 66,7% dos estudos. 

Três dos estudos citados anteriormente fizeram o comparativo do EN de beneficiários e 
não beneficiários do PBF, utilizando os indicadores peso/idade e altura/idade. Em dois dos 
estudos, os beneficiários apresentaram maior prevalência de déficit de peso (gráfico 1) em 
relação aos não beneficiários. 

Gráfi co 1- Comparação de déficit nutricional antropométrico de beneficiários e não beneficiários do PBF, 
segundo o indicador P/I.

Déficit Peso/Idade
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1,00%

0,00%
3,5% 5,1% 2,3% 1,6% 5,5% 4%

BENEFICIÁRIOS NÃO BENEFICIÁRIOS

Saldiva; Silva; Saldiva, 2010. Oliveira et al, 2011. Souza, Santos, Miazak, 2011.

          
Fonte: Originado da pesquisa.
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Em relação ao déficit estatural (gráfico 2), identificou-se prevalência superior em benefici-
ários do programa (em 66,7% dos estudos).

Gráfi co 2 - Comparação de déficit estatural de beneficiários e não beneficiários do PBF.

Déficit Altura/Idade

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%
8,2% 11,8% 6,5% 6,0% 14,5% 11,1%

BENEFICIÁRIOS NÃO BENEFICIÁRIOS

Saldiva; Silva; Saldiva, 2010. Oliveira et al, 2011. Souza, Santos, Miazak, 2011.

          
Fonte: Originado da pesquisa.

Este resultado corrobora com os estudos de Wang, Monteiro e Popkin (2002 apud VITOLO 
et al., 2008, p. 252)45 e de Guimarães, Latorre e Barros (1999 apud VITOLO et al., 2008, p. 
252)45, que indicaram que as crianças pertencentes a famílias com piores condições socio-
econômicas apresentam riscos significativamente maiores de déficit de peso e retardo de 
crescimento.

Já a prevalência de excesso de peso (gráfico 3) foi maior nos indivíduos não beneficiários 
do PBF, com valores de 11,4% e 4,3%.

Gráfi co 3 - Comparação de excesso de peso em beneficiários e não beneficiários do PBF, segundo o 
indicador P/I.

Déficit Peso/Idade
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Saldiva; Silva; Saldiva, 2010. Oliveira et al, 2011.

            
Fonte: Originado da pesquisa.
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Este resultado fortalece o estudo de Al-Isa e Moussa (1999 apud DRACHLER et al., 2003)46, 
que evidencia que, no Brasil e em outros países em desenvolvimento, existe a associação 
entre sobrepeso na criança e melhores condições socioeconômicas  familiares.

Ao considerar todos os programas, projetos, políticas, estratégias e órgãos criados desde 
a denúncia alarmante feita por Josué de Castro, em 1930, percebe-se uma constante tenta-
tiva de combater a fome e a pobreza e permitir uma alimentação adequada a todos, como 
um direito humano básico. 

Alguns programas foram criados e continuam agindo até hoje, já outros, surgiram e de-
sapareceram rapidamente, o que leva a refletir sobre possíveis falhas na estruturação e na 
aplicação de programa e políticas sociais, independentes de resultados a curto, médio e/ou 
longo prazo. Outra ideia que surge, seria a intencionalidade da utilização desses programas 
sociais como falsa plataforma política.

O PBF surgiu da necessidade de retirar o Brasil da situação em que se encontrava em 2003, 
com altos índices de desigualdade, mesmo estando entre as dez potências mundiais. Ainda 
hoje, mesmo com os resultados satisfatórios que vem apresentando, o PBF recebe muitas 
críticas, algumas devido a lacunas que existem no programa, já outras baseadas na suposi-
ção de que o programa não passa de uma bengala assistencialista que estaria colocando o 
beneficiário numa situação cômoda, na qual não teria intenção de sair. Entretanto, diversas 
publicações demonstraram que a maioria dessas suposições são falaciosas.

Os resultados obtidos na análise dos estudos acerca do EN de crianças beneficiárias do 
PBF apontam, em sua maioria, a prevalência alta de déficit estatural e excesso de peso, se 
comparadas com os valores nacionais.

Ao comparar o EN de beneficiários e não beneficiários, percebeu-se que crianças bene-
ficiárias têm mais déficits, tanto ponderal quanto estatural, e crianças não beneficiárias 
apresentam maior prevalência de excesso de peso.

Esse resultado ratifica, em parte, a transição nutricional presente atualmente, que atinge a 
todos, caracterizada pela situação na qual o problema evidente é o da obesidade e não mais 
o da desnutrição, e aponta que, apesar da redução de 50% do déficit estatural entre 1996 
e 200647, ele ainda é um fator a se estar atento aos seus valores, já que indica um agravo 
a longo prazo42,48.

Em relação ao excesso de peso, deve-se atentar que ele também é um agravo, já que pre-
judica a qualidade de vida e saúde do indivíduo e não o isenta de carências nutricionais.

Para além, a queda da desigualdade em 10 anos, após o índice de Gini, que é um dos índi-
ces mais usados para comparações socioeconômicas entre países, ter caído de 0,64 para 
0,54, mostra que o Brasil conseguirá tirar toda a população da pobreza extrema, como 
conclui também o presidente do IPEA, Marcelo Néri49,50.

Os resultados se mostram otimistas, e apesar de absolvido da culpa da crescente presença 
de sobrepeso e obesidade na população, é de extrema relevância conhecer e acompanhar 
seu estado nutricional, especialmente da população de baixo nível econômico, com finali-
dade de propor ações preventivas para minimizar resultados indesejáveis. 

Outrossim, o PBF poderia vislumbrar a criação de projetos que tivessem como objetivo 
a educação nutricional, visando à promoção da alimentação saudável,  pois, apenas 
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oferecer o benefício às famílias não parece suficiente, já que a falta de informação leva 
à aquisição de alimentos que poderão não constituir uma alimentação completa, capaz 
de suprir as necessidades do organismo e que poderão acarretar em uma perda da 
qualidade da alimentação. 

Essa hipótese, também é exposta por Saldiva, Silva e Saldiva (2010)41, no qual afirma 
que, de modo geral, as famílias com maior renda gastam mais com alimentos ricos em 
gorduras e açúcares e, talvez, seja esse o processo que esteja acontecendo com as fa-
mílias do PBF, que com o aumento da renda mensal, passam a consumir alimentos com 
baixo valor nutricional.

Já o estado nutricional poderia ser também um dos critérios de inclusão, todavia que déficit 
nutricional antropométrico e excesso de peso podem indicar má qualidade de vida e saúde.

Além disso, faz-se necessário expandir o programa a áreas sem cobertura, na tentativa 
de incluir mais famílias que se encontram em situação de pobreza ou extrema pobreza, e 
fazer o acompanhamento regular das famílias que já recebem o benefício, na tentativa de 
melhorar cada vez mais o programa e sanar as lacunas ainda presentes.
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RESUMO: Para os profissionais da saúde a iminência da morte é encarada muitas vezes como um fator 
negativo, entretanto, sua discussão não deve ser evitada, e muito menos excluída da formação profissional. 
Frente a esta realidade, os indivíduos em tal iminência apresentam diversas reações e atitudes, como os 
mecanismos de defesa. O presente artigo tem como intuito revisar criteriosamente na literatura os meca-
nismos de defesa frente à iminência da morte, focando a perspectiva do fisioterapeuta. Este trabalho se 
caracteriza como uma revisão de literatura do tipo integrativa, sendo consultadas as que foram publicadas 
no período de 1996 a 2012, com a utilização de critérios específicos para a escolha das mesmas e com os 
seguintes descritores: morte, mecanismos de defesa e fisioterapeuta e a morte. Observou-se que a atitude 
dos fisioterapeutas em relação à morte se apresenta com muitas dificuldades, tendo como agravante a 
ausência de investigação científica discorrendo sobre o tema da morte e o fisioterapeuta. 

Palavras-chave: Morte. Mecanismos de defesa. Fisioterapeuta. Morte.

MECHANISMS OF DEFESA FRENTE TO THE IMMINENCE OF 

THE DEATH: A GLANCE OF THE PHYSIOTHERAPIST

ABSTRACT: For the professionals of the health the imminence of the death is faced a lot of times as a ne-
gative factor, however, your discussion should not be avoided, and much less excluded of the professional 
formation. Front the this reality, the individuals in such imminence present several reactions and attitudes, 
as the defense mechanisms. The present article has as intention to revise judiciously in the literature the 
mechanisms of defense front to the imminence of the death, focusing the physiotherapist’s perspective. 
This work is characterized as a revision of literature of the type integrative, being consulted the ones that 
they were published in the period from 1996 to 2012, with the use of specific criteria for the choice of the 
same ones and with the following descriptors: death, defense mechanisms and physiotherapist and the 
death. It was observed that the physiotherapists’ attitude in relation to death comes with a lot of difficulties, 
tends as added difficulty the absence of scientific investigation discoursing on the theme of the death and 
the physiotherapist.

Keywords:Death. Defense Mechanisms. Physiotherapist. Death.
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INTRODUÇÃO
A morte é o fenômeno natural que mais se tem discutido tanto nas áreas da religião, ciência 
ou simplesmente nas opiniões diversas. Por muitos vezes profissionais de diferentes áreas 
de atuação das ciências biológicas e humanas têm discutido a respeito da dificuldade do 
homem em lidar com o fenômeno morte. Assunto este evitado, negado e marginalizado por 
parte de uma grande massa da nossa sociedade. Desta forma, as pessoas vivem se colo-
cando em uma utopia, como se fosse viver para sempre. Essa negligência com o fenômeno 
da morte está presente na própria língua portuguesa, a qual conceitua morte como sendo 
o fim da vida, destruição, ruína ou simplesmente pesar profundo.1,2,3

Mediante a iminência da morte, os seres humanos tendem a apresentar vários mecanis-
mos de defesa, os quais segundo Freud2 são; anulação, negação, recusa, isolamento, 
sublimação e deslocamento. 

A morte por muitas vezes começa a ser representada pelo pavor e pela necessidade imperati-
va de se apresentar um mecanismo para tentar enfrentá-la, sendo o inteiro desconhecimento 
do problema da morte e nossa dificuldade em lidar com ela a maior incógnita. Esta forma 
de agir e pensar nos leva a refletir sobre o comportamento dos indivíduos frente à ideia da 
morte, sendo salutar neste diapasão incluir a perspectiva do profissional Fisioterapeuta.1,3,2

Ao tratar da morte, diversos argumentos a torna fria e indesejada, induzindo ações e rea-
ções frente a sua iminência. Essas ações e reações podem ser denominadas de mecanis-
mos de defesa. Os mecanismos de defesa podem ser encontrados em diversos indivíduos, 
pois são processos subconscientes desenvolvidos pela personalidade, os quais possibili-
tam a mente desenvolver uma solução para conflitos, ansiedades, hostilidades, impulsos 
agressivos, ressentimentos e frustrações não solucionados ao nível da consciência. 3,1,4

Os mecanismos de defesa não se reduzem apenas ao clássico conflito neurótico, pois 
constituem operações de proteção postas em jogo pelo Ego ou por si mesmo para asse-
gurar sua própria segurança. Eles não representam apenas o conflito e a patologia, são 
também uma forma de adaptação. O que torna “as defesas” um aspecto doentio é sua 
utilização ineficaz ou então sua não adaptação às realidades internas ou externas.4,2,1

Sabendo da importância de se entender estes mecanismos, pode-se verificar que nas duas 
últimas décadas houve um crescente aumento de publicações referentes aos mecanismos 
de defesa e o tema da morte, envolvendo todos os profissionais da saúde. Essa investi-
gação científica se justifica também pela constatação da carência de referencial teórico 
discorrendo sobre o tema da morte e o fisioterapeuta, uma vez que as referências pesqui-
sadas dizem respeito a outros profissionais da área da saúde. Além disso, discussões e 
pesquisas correlacionadas à temática da morte e aos profissionais de saúde fazem parte do 
que Sobral e Todescato3 chamam de “educação para a morte”, a qual conduz estes profis-
sionais para outra dimensão no seu ver e entender a morte, e destarte facilita a elaboração 
de meios adequados para lidar com uma das problemáticas mais difíceis do ser humano. E 
neste contexto está inserido o fisioterapeuta. 1,2,4,3

Com o intuito de corroborar com o aumento das publicações científicas referentes à 
temática em questão, o presente trabalho tem como objetivos promover uma reflexão 
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sobre a morte, os mecanismos de defesa frente tal iminência e neste contexto as pers-
pectivas do fisioterapeuta. 

Este estudo se justifica pela necessidade do conhecimento como ferramenta estra-
tégica para elaboração de ações avaliativas acerca do tema abordado. Deste modo, 
a pesquisa contribui de forma somatória às discussões sobre o tema, fomentando a 
relevância da integração fisioterapêutica na melhora da qualidade de vida das mais 
diversas organizações sociais.

MÉTODO
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada com o intuito de levantar uma 
discussão sobre a definição da morte, os principais mecanismos de defesa frente a sua 
iminência e os aspectos da fisioterapeuta neste contexto. Foram utilizados como fontes de 
referência periódicos online, livros de áreas afins ao tema abordado e artigos do banco de 
dados da Scientific Electronic Library Online (Scielo). Foram incluídos artigos completos, 
de caráter multidisciplinar, devido à extrema escassez de literaturas voltadas exclusiva-
mente para a Fisioterapia, publicadas na língua portuguesa e com delimitação de período 
de publicação superior a 1996. A pesquisa foi realizada durante o mês de dezembro de 
2013 a abril de 2014.

Para a delimitação dos artigos, foram utilizados como critérios de busca: apresentar os 
termos “morte”, “mecanismos de defesas”, “olhar do fisioterapeuta em relação à morte” 
e “fisioterapeuta e a morte”  em qualquer um dos campos (título, resumo, palavras-chave 
ou corpo do texto). Foram excluídos da amostra os editoriais e as cartas ao editor, pelo 
entendimento de que este modelo de texto não disponibilizava as informações suficientes 
para o alcance dos objetivos propostos. 

Ao final foram selecionados, conforme metodologia proposta, 14 artigos (conforme apre-
sentados em resumo na Tabela 01), sendo 6 do banco de dados do Scielo, com adiciona-
mento de 4 Livros, que se constituem no corpus da análise. 

RESULTADOS
A avaliação da literatura resultou nos seguintes achados, quanto à fonte de indexação, 6 
5,10,11,13,16,18 manuscritos foram encontrados no banco de dados do Scielo e 8 1,3,6,7,8,9,14,17 
em diversos periódicos. Dos 141-14 manuscritos inclusos, 21,9 são voltados exclusivamente 
para os aspectos da Fisioterapia sobre a morte e os demais de caráter multidisciplinar. 
Somando-se a esta amostra 4 Livros afínico 2,4,12,15 ao tema.

Na Tabela 01 está discriminado o título dos artigos, autores, ano de publicação, objetivos e 
conclusões dos trabalhos utilizados para compor o manuscrito em apreço. 
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Tabela 01 – Resultado da avaliação literária integrativa online

ARTIGO AUTOR ANO OBJETIVO CONCLUSÃO

O fisioterapeuta e a 
morte do paciente no 
contexto 

hospitalar: uma 
abordagem 
fenomenológica

(periódico).

Marques AF 
et al.1 2006

Promover aos 
fisioterapeutas que 
atuam em hospitais, um 
momento de 

reflexão, buscando 
desvelar seus sentimentos 
e formas de enfrentamento 
perante a morte dos 
pacientes hospitalizados. 

Os resultados deste 
estudo evidenciaram 
o despreparo destes 
profissionais frente 
à morte e apontam 
a necessidade 
de discussão e 
educação dos 
profissionais da 
saúde, incluindo 
o fisioterapeuta, 
visando a uma

atitude mais 
adequada diante da 
morte dos pacientes.

Resenha do livro “a 
morte e o morrer”. 
(periódico)

Sobral OJ et 
al.3 2012

A autora coloca o leitor 
diante de um assunto 
que é  temido por todos, 
mas que, especialmente, 
os profissionais  da 
Enfermagem  têm que 
vivenciá-lo a todo o 
momento, a morte. 

O trabalho é 
recomendado para 
todos aqueles que 
se interessarem em 
conhecer melhor 
o contexto da 
saúde abordado e 
desejarem realizar 
uma reflexão acerca 
do tema “a morte e o 
morrer”. 

Identificação das fases 
do processo de morrer 
pelos profissionais de 
Enfermagem (Scielo).

Susaki TT et 
al.5 2006

Verificar se o enfermeiro 
consegue identificar as 
cinco fases do processo 
de morrer, descritas 
por Elizabeth Kübler-
Ross, nos pacientes 
sob seus cuidados 
e que se encontram 
fora de possibilidades 
terapêuticas.

Os resultados 
evidenciaram 
as dificuldades 
enfrentadas pelo 
enfermeiro quanto 
essa temática e, 
percebe-se que 
existe uma lacuna 
evidente entre 
a formação do 
profissional e a 
manutenção do 
seu treinamento 
e suporte na 
instituição de saúde.
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Entre o Público e o 
Privado: reflexões para 
a prática profissional 
de enfermagem

(periódico).

Moreira AC 
et al. 6 2006

O objeto deste estudo é 
a evolução histórica do 
processo de lidar com 
a morte, tendo como 
objetivo revisar e refletir 
sobre as consequências 
da institucionalização da 
morte para os profissionais 
de enfermagem que em 
seu dia a dia se defrontam 
com ela e seu suposto 
controle.

Percebeu-se que a 
visão da morte vem 
acompanhando as

mudanças que se 
operam no sistema 
capitalista e a sua 
institucionalização 
acarretou sérias 
consequências para 
todas as pessoas 
em geral e, em 
particular, para 
o profissional da 
saúde.

Morte: uma visão 
psicossocial 
(periódico).

Combinato 
DS et al.7 2006

Fazer uma reflexão sobre 
os aspectos psicossociais 
envolvidos na morte, tendo 
em vista a sensibilização 
sobre a importância de 
discutir e refletir sobre a 
morte, considerando-a 
parte do desenvolvimento 
humano.

A morte faz parte 
do processo de 
desenvolvimento 
humano e está 
presente em nosso 
cotidiano. Entretanto, 
a formação 
profissional se 
caracteriza pela 
ênfase nos aspectos 
teórico-técnicos.

A significação do 
óbito hospitalar para 
enfermeiros e médicos 
(periódico).

Nascimento 
CAD et al.8 2006

Identificar as significações 
desses profissionais sobre 
a situação na qual, no 
hospital, se materializa o 
processo de morrer, ou 
seja, o óbito hospitalar

A formação, na 
graduação, exclui 
a abordagem 
dos aspectos 
psicossociais do 
óbito, a relação 
com a família do 
paciente em óbito 
é significada como 
de envolvimento 
ou distanciamento 
e  a relação com 
o paciente é 
significada como de 
aceitação, defesa ou 
mobilização afetiva. 
Espera-se contribuir 
para a humanização 
da vivência do óbito 
hospitalar.
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Paciente Oncológico 
em Fase Terminal: 
Percepção e 
Abordagem do 
Fisioterapeuta

(periódico).

Müller AM 
et al.9 2011

Compreender a  relação 
interpessoal estabelecida 
entre o fisioterapeuta e o 
paciente oncológico em 
fase terminal.

A relação 
estabelecida 

entre o fisioterapeuta 
e o paciente 
oncológico em fase 
terminal, por mais 
difícil que seja lidar 
com esta situação, 
é de extrema 
importância para 
ambos. 

Reflexões de 
estudantes de 
enfermagem sobre 
morte e o morrer 
(Scielo).

Brêtas JRS 
et al.10 2006

Conhecer as impressões 
dos estudantes acerca 
do assunto "morte e o 
morrer".

A dificuldade 
em falar sobre a 
morte e morrer 
durante a formação 
do estudante de 
enfermagem, 
impedindo o 
seu crescimento 
humano, pode 
emergir por parte 
dos professores, 
já que estes foram 
alunos e enfrentaram 
as mesmas 
dificuldades.

Uma Relação entre 
os mecanismos de 
defesa e a qualidade 
da aliança terapêutica 
ou psicoterapia de 
orientação analítica 
(Scielo).

Gomes FG et 
al.11 2008

Avaliação da qualidade 
da aliança estabelecida, 
pacientes em psicoterapia 
psicanalítica e seus 
respectivos terapeutas 
responderam ao  Helping 
Alliance Questionnaire 
(versão paciente e 
versão terapeuta, 
respectivamente). 

Não houve 
associação entre 
o estabelecimento 
de uma aliança 
terapêutica de boa 
qualidade e o nível 
defensivo do

paciente. No entanto, 
houve diferença 
significativa 
quando a versão 
do terapeuta foi 
comparada com 
a respondida 
pelo paciente:  
os pacientes 
estabeleceram uma 
aliança terapêutica 
de melhor qualidade 
em relação a seus 
terapeutas do que o 
inverso.
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A abordagem do 
processo do morrer 
e da morte feita por 
docentes em um curso 
de graduação em 
enfermagem (Scielo).

Bellato R et 
al.13 2007

Analisa a existência de 
uma possível correlação 
entre o perfil profissional 
de docentes e o seu 
preparo para a abordagem 
da temática do processo 
do morrer e da morte nas 
disciplinas que ministram 
em um curso de graduação 
em enfermagem.

Precisamos oferecer 
oportunidades de 
discussão sobre o 
nosso despreparo, 
como profissionais 
de saúde e docentes, 
para o cuidado 
àquele que morre, 
de maneira que 
possamos tornar 
mais humano e 
efetivo esse cuidado.

Cuidados paliativos 
oncológicos: 
tendências da 
produção científica 
(periódico).

Araújo D et 
al.14 2011

Identificar as tendências 
de produção científica 
acerca do tema cuidados 
paliativos oncológicos.

Percebeu-se 
que a discussão 
de conceito de 
cuidados paliativos 
na oncologia e as 
questões complexas 
que envolvem a 
temática, como 
a ética e a morte, 
aponta os desafios 
do sistema de saúde 
e dos profissionais 
para discussão e 
implementação de 
políticas e serviços 
de saúde para o 
cuidado de pacientes 
terminais.

Aborto e 
eutanásia: dilemas 
contemporâneos sobre 
os limites da vida 
(Scielo).

Gomes EC et 
al. 16 2008

Analisa a polêmica em 
torno da determinação dos 
limites da vida, a partir 
do pressuposto de que a 
demarcação das fronteiras 
entre vida e morte envolve 
questões culturais, sociais, 
religiosas e políticas 
referentes à gestão da 
pessoa

A partir de 
levantamento de 
projetos de lei 
apresentados no 
âmbito legislativo 
brasileiro, 
constatou–se 
a presença de 
discursos opostos, 
oriundos da religião 
e de defensores 
da autonomia 
individual, o que 
ilustra os dilemas 
contemporâneos 
sobre os limites da 
vida.
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Significado da morte 
e de morrer a os 
alunos de enfermagem 
(periódico).

CantídioFS 
et al.17 2011

Descrever o significado 
da morte e de morrer 
para os alunos de último  
ano de Enfermagem da 
Universidade Estatal de 
Montes Claros, Minas 
Gerais, Brasil

Os alunos 
participantes têm 
uma formação 
insuficiente 
nos conceitos 
e metodologias 
de cuidado de 
pessoas que estão 
enfrentando a morte.

Paciente terminal, 
família e equipe de 
saúde (Scielo).

Mendes JA 
et al.18 2009

Descrever os aspectos 
psicológicos fundamentais 
pautados na relação da 
equipe com paciente 
terminal e familiares, sobre 
os estágios psíquicos 
frente à morte e o morrer, 
entre outras.

Foi reforçada 
a importância 
da atuação do 
psicólogo em 
questões delicadas 
como estas, 
onde a situação 
de terminalidade 
existencial afeta 
tanto a equipe 
quanto a família e 
o próprio paciente, 
sendo prudente que 
exista um facilitador 
para interferir nestas 
relações, visando a 
melhor comunicação 
e suporte psicológico 
em um momento 
difícil como esse.

FONTE: Estudos encontrados na base de dados doSciElo e periódicos online. 

Cabe salientar a extrema escassez de trabalhos localizados na área de interesse.

DISCUSSÕES

MORTE

A civilização, desde o princípio dos tempos, tem caracterizado a morte com misticismo, 
magia, mistério e/ou segredo. Para os céticos, a morte compreende o cessar da consciên-
cia, exatamente quando o cérebro deixa de executar suas funcionalidades.5,2 Para Susaki et 
al5 a pergunta “o que é morte” tem múltiplas respostas e nenhuma delas conclusiva, pois 
a questão transcende os aspectos naturais ou materialistas e até biologicamente, fazendo 
com que este assunto tenha resposta difícil e unânime.

No pensamento de Moreira 6 morrer é deixar de existir, e isto pode ser resultado de uma pa-
tologia ou acidente qualquer que provoque a falência de seus órgãos vitais, tendo uma para-
da progressiva de toda atividade do organismo, podendo ser de uma forma súbita ou lenta, 
seguida de uma degeneração dos tecidos, não sendo esta cronologia dos fatos obrigatório. 
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Para Combinato et al, 7 o ato de morrer é um fenômeno biológico natural, porém, con-
tém intrinsecamente uma dimensão simbólica, relacionada tanto à psicologia como às 
ciências sociais.

Tratando sobre este tema, Nascimento et al.8 coloca que o processo de morrer e da morte 
é certamente uma experiência impregnada de significações cientificas, mas também de 
significações sociais, culturais e principalmente subjetivas.

Falar de morte  requer uma reflexão sobre o valor da vida, como parte de um processo natu-
ral, pois este aprendizado é diferente de condutas técnicas, pois o lidar com a morte envolve 
valores, crenças, espiritualidade/religião, cultura, experiências prévias, mitos e medos.9

Em meio a estas questões, a irreversibilidade é normalmente citada como um atributo da 
morte e cientificamente, é impossível trazer de novo à vida um organismo morto. Se um 
organismo vive, é porque ainda não morreu anteriormente.10 Bretas 10 reforça ainda que a 
morte não é somente um fato biológico, mas um processo construído socialmente, que 
não se distingue das outras dimensões do universo das relações sociais. Assim, a morte 
está presente em nosso cotidiano e independente de suas causas ou formas um dia ela vai 
acontecer, o diferencial é como cada indivíduo ver este momento e como a sociedade que 
ele é membro vai refletir. 

Nessa perspectiva, ao afrontar situações de óbito, o despreparo profissional do fisiotera-
peuta pode causar insegurança e a evasão a estas ocorrências, sendo o óbito muitas vezes 
encarado como fator negativo, entretanto, sua discussão não deve ser evitada, e muito 
menos excluída da formação. 1,9

MECANISMOS DE DEFESA

Mecanismo de defesa em geral são ações psicológicas que têm por finalidade reduzir qual-
quer manifestação que pode colocar em perigo a integridade do Ego, onde o indivíduo 
não consiga lidar com situações que por algum motivo as  considere ameaçadoras. São 
processos subconscientes ou mesmo inconscientes que permitem à mente encontrar uma 
solução para conflitos não resolvidos no nível da consciência. As bases dos mecanismos 
de defesa são as angústias, onde quanto mais angustiados estivermos, mais fortes os me-
canismos de defesa ficam.4

Sendo a angústia a causa imediata que faz defl agrar este movimento/reação, ela é o que 
motiva a resolver esse problema, porém, nem sempre o indivíduo é capaz de resolver um 
problema de forma imediata e direta, pois nossos problemas pessoais não podem ser re-
solvidos através somente da razão. Isso se dá pelo fato de que os problemas pessoais têm 
certo envolvimento emocional que diminui nossa objetividade, e consequentemente somos 
levados a resolvê-los de forma indireta e tortuosamente, buscando um ajustamento, a fim 
de nos adaptarmos às exigências que nos são impostas pela sociedade em que vivemos. 
Tais processos adaptativos são o que chamamos de mecanismos de defesa.11 Os meca-
nismos de defesa não representam apenas o conflito e a patologia, eles são também uma 
forma de adaptação.4

Entre os diversos mecanismos de defesa existentes, é importante salientar que nenhum 
indivíduo faz uso de todos, cada indivíduo utiliza uma seleção deles. Tornam-se modalida-
des regulares de reação de seu caráter, as quais são repetidas durante toda a vida, sempre 

Ano 4, n° 1,  p. 33-45, out. 2014/ jan. 2015 



42

que ocorre uma situação semelhante à original. Na verdade, o individuo ao se vê compeli-
do a buscar na realidade as situações que possam servir como substituto aproximado ao 
perigo original, pode justificar, em relação àquelas, o fato de ele manter suas modalidades 
habituais de reação. Os mecanismos por ocasionarem uma alienação cada vez mais ampla 
quanto ao mundo externo e um permanente enfraquecimento do ego, por muitas vezes 
preparam o caminho para o desencadeamento da neurose e o incentivo destas.12

Neste diapasão, a atuação do fisioterapeuta dentro da problematização apresentada deve 
seguir ao entendimento que todos os mecanismos de defesa são inconscientes, ocorrendo 
indistintamente com todas as pessoas automaticamente, devido a uma necessidade de 
defesa ao conflito ou algo que incomoda, sendo em síntese, uma forma inconsciente de 
arrumar desculpas/respostas para os conflitos. 4,12

O OLHAR DA FISIOTERAPIA

A atitude dos fisioterapeutas em relação à morte se apresenta de diferentes maneiras. Em 
uma pesquisa através da análise de diversas entrevistas semiestruturadas realizadas com 
treze fisioterapeutas seguindo a abordagem fenomenológica,  constatou-se que o despre-
paro destes profissionais frente à morte aponta a necessidade de discussão e educação 
para este assunto, visando a uma atitude mais adequada diante da morte dos pacientes. 
Outro fato marcante nesta pesquisa é a utilização dos mecanismos de defesas por parte 
dos próprios fisioterapeutas frente e iminência da morte dos pacientes.1

Destarte ressaltar que a carência de estudos voltados a este tema dificulta resultados mais 
claros, por essa razão,  faz-se necessário que pesquisas sejam realizadas.9

Bellato13 vai mais além neste contexto ao colocar que os profissionais da área da saúde não 
são preparados para lidar com a certeza da morte, consequentemente, não sabem lidar 
com a expectativa e a concretização.

Neste contexto Sobral e Todescato3 colocam que a angústia gerada ao entrar em contato com 
a fatalidade da morte, faz com que o ser humano se mobilize  a vencê-la, acionando para este 
fim, diversos mecanismos de defesa, expressos através de fantasias inconscientes.14

Entre os vários mecanismos de defesa que o indivíduo pode apresentar a anulação é um 
processo ativo que consiste em desfazer o que se fez. O sujeito faz uma coisa que, real ou 
magicamente, é o contrario daquilo que, na realidade ou na imaginação se fez antes.12

Bergeret et al.4 lembra que é conveniente que as representações incômodas, evocadas em 
atos, pensamentos ou comportamentos do sujeito sejam considerados como não tendo 
existido. Para isso, o sujeito coloca em jogo outros atos, pensamentos ou comportamentos 
destinados a apagar magicamente tudo o que estava ligado às representações incômodas.

A anulação constitui um mecanismo narcisicamente muito regressivo. Ela opera quando 
os processos mentais mais clássicos, à base de desinvestimento e de contra-investimento 
não sejam mais suficientes. A anulação irá incidir sobre a própria realidade, pois é a tem-
poralidade, elemento importante do real, que se acha negado, alterado. 15

Já em relação à negação, é a tentativa de não aceitar na consciência algum fato que per-
turba o Ego. Em síntese, esta postura trata de fantasiar que certos acontecimentos não 
são, de fato, do jeito que são, ou que na verdade nunca aconteceram. Este ato pode tomar 
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várias formas, algumas das quais parecem absurdas ao observador objetivo. Na negação 
o mecanismo é mais arcaico que o recalcamento, pois o representante pulsional incômodo 
não é recalcado, mas o indivíduo depende dele, recusando-se a admitir que possa se tratar 
de uma pulsão que o atinja pessoalmente. Segundo Bergeret et al.4 com esse mecanismo 
defensivo uma representação pode tornar-se assim consciente, sob a condição de que sua 
origem seja negada.

Na recusa, o individuo tenta eliminar uma representação incômoda, não a apagando ou re-
cusando, mas negando a própria realidade da percepção ligada a essa representação. Não 
há necessidade de recalcamento, a recusa incide sobre a própria realidade, que se tornou 
consciente e não é levada em conta como tal. A recusa é essencialmente um mecanismo 
que se dá nas psicoses e perversões. 4

No caso do Isolamento, Freud 12coloca que consiste em separar a representação incômoda 
do seu afeto. No isolamento, o paciente não esquece os traumas patogênicos, mas perde o 
rastro das conexões e o significado emocional. Os fatos importantes de sua vida perdem o 
significado afetivo, são isolados de sua carga emotiva. 

Bergeret et al4 diz que o isolamento constitui uma forma de resistência frequente no tra-
tamento analítico, por interrupção defensiva do processo associativo, quando ele põe em 
evidência elementos angustiantes. 

Fenichel, Gomes e Menezes15, 16 relatam que há casos em que o paciente tenta impedir todo 
efeito terapêutico de sua análise, realizando-a toda ela “isolada”. O paciente aceita a análise 
enquanto está no consultório, mas ela permanece isolada do resto da sua vida.

No deslocamento a representação incômoda de uma pulsão proibida é separada de seu 
afeto e este é passado para outra representação, menos incômoda, mas ligada à primeira 
por um elemento associativo. O afeto contido em relação a um certo objeto explode contra 
outro objeto.4

Bergeret et al4 diz que o deslocamento trata de um mecanismo muito primitivo e bastante 
simples, ligado aos processos primários. O deslocamento opera habitualmente nas fobias, 
diante do fracasso do recalcamento. O isolamento, nos obsessivos, e o deslocamento nas 
fobias, são complementados pela evitação, destinada a poupar o sujeito a encontrar mes-
mo a representação isolada ou deslocada. 

Na sublimação, o alvo é abandonado em proveito de um novo alvo, valorizado pelo su-
perego e ideal de si mesmo. A sublimação não necessita de nenhum recalcamento. Para 
Bergeret et al4 a sublimação constitui um processo normal, e não patológico, à condição de 
que ela não suprima por si só.

Segundo Cantídio et al17 esses são estágios que sucedem, porém, podem não aparecer 
necessariamente nessa ordem ou alguns indivíduos não passam por todos eles, podendo 
inclusive voltar a qualquer fase mais de uma vez. É um processo particular, onde muitos 
sentimentos estão envolvidos e que dependem de vários fatores, como religiosidade, es-
trutura familiar, cultura, por exemplo.

Entre os mecanismos de defesa abordados anteriormente, Freud 2 aponta como sendo os 
principais, sendo de extrema urgência a compreensão destes aspectos por parte do fisio-
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terapeuta, pois a morte nos ajuda a crescer, mas a morte vivenciada como limite, também 
é dor, perda da função, do corpo, do afeto. 10

Mendes et al18 coloca que a situação de terminalidade existencial afeta diversos campos, 
entre eles a equipe de saúde, sendo prudente utilizar diversos meios para melhorar a co-
municação e suporte psicológico em um momento difícil como este.

Tratando-se da aplicabilidade dessa discussão com relação à Fisioterapia, a literatura é 
unânime ao ressaltar que a carência de estudos voltados à relação do fisioterapeuta com 
pacientes terminais dificulta resultados mais claros, por essa razão, faz-se necessário que 
pesquisas epidemiológicas sejam realizadas, contribuindo para a formação de um corpo 
de conhecimento na área. 1,9 Frente à revisão realizada se pode inferir que existe limitação 
literária em relação ao tema abordado. 

Por fim, nosso intuito não é finalizar este assunto, mas sim levantar novas discussões sobre 
um assunto extremamente importante para a fisioterapia e a comunidade da saúde no geral. 

A atitude dos fisioterapeutas em relação  à morte se apresenta ou é enfrentada com muita 
dificuldade. Talvez um dos motivos desta falta de qualificação frente ao fato abordado nes-
te manuscrito seja a ausência de preparo durante a graduação, como ocorre com outros 
profissionais da saúde. 

Vale salientar, que outro agravante em relação ao profissional fisioterapeuta seja a falta de 
estudos específicos, o que auxiliaria a entender/agir frente a diversas incógnitas e situação 
em relação às perspectivas da morte.   

Por fim, a fisioterapia pode evoluir muito mais nesta questão, sendo que, para isso aconte-
cer, devem-se realizar mais pesquisas sobre este assunto.19
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RESUMO: Introdução: As disfunções sexuais femininas vêm aumentando a cada ano, repercutindo na 
satisfação e qualidade de vida dessa população. A fisioterapia dispõe de alguns recursos para tratar tal pro-
blema. Objetivo: Investigar quais recursos fisioterapêuticos são utilizados nos tratamentos das disfunções 
sexuais femininas. Método: Foi realizada uma revisão sistemática nas bases de dados da Scielo, Pubmed, 
Bireme e Lilacs com as palavras chaves: fisioterapia, disfunções sexuais femininas, dispareunia, vaginismo, 
anorgasmia, cinesioterapia, ginástica hipopressiva, eletroestimulação, biofeedback, terapia manual e cones 
vaginais. Os termos foram pesquisados em dois idiomas, o inglês e o português.  Foram escolhidos artigos 
compreendidos entre 1950 e 2013. Foram utilizados também os seguintes livros: Tratado de Ginecologia; 
Fisioterapia aplicada à ginecologia e obstetrícia e Fisioterapia aplicada à Saúde da Mulher. Resultados: 
Foram encontrados artigos que utilizaram a cinesioterapia, a ginástica hipopressiva, a eletroestimulação, 
o biofeedback, as terapias manuais e os cones vaginais associados ou não, sendo esses utilizados nas 
dispareunias, anorgasmia, vaginismo e na diminuição da lubrificação e libido vaginal. Conclusão: Nesta 
revisão, pode-se constatar que a fisioterapia dispõe de diversos recursos para tratar as disfunções sexuais 
femininas. Dentre eles, destacam-se a cinesioterapia, eletroestimulação, biofeedback, cones vaginais e 
terapias manuais.

Palavras-chave: Disfunção sexual. Cinesioterapia. Eletroestimulação. Biofeedback. Terapia Manual.l.

PHYSIOTHERAPY RESOURCES USED IN THE 

TREATMENT OF FEMALE SEXUAL DYSFUNCTION

ABSTRACT:Introduction : The female sexual dysfunctions are increasing every year , resulting in satisfac-
tion and quality of life of this population . Physical therapy has few resources to deal with such a problem . 
Objective: To investigate which resources are used in physical therapy treatment of female sexual dysfunc-
tion . Methods: We performed a systematic review in the databases of SciELO , PubMed , Lilacs and Bireme 
with keywords : physical therapy , female sexual dysfunction , dyspareunia , vaginismus , anorgasmia , 
Kinesis , gymnastics hipopressiva , electrical stimulation , biofeedback , manual therapy and vaginal cones 
. The terms were searched in two languages   , English and Portuguese . Selected articles were included be-
tween 1950 and 2013 . We also used the following books : Treaty of Gynecology ; Physiotherapy applied to 
obstetrics and gynecology and Physiotherapy applied to Women’s Health. Results: We found articles that 
used the Kinesis , the gym hipopressiva , electrical stimulation , biofeedback , manual therapies and vaginal 
cones or combined , these being used in dispareunias , anorgasmia , vaginismus and decreased libido and 
vaginal lubrication . Conclusion : In this review it can be seen that physiotherapy has many resources to 
treat female sexual dysfunction. Among them, we highlight the Kinesis, electrical stimulation, biofeedback, 
vaginal cones and manual therapies.

Keywords : Physical therapy. Sexual dysfunction. Kinesis. Electrostimulation. Biofeedback. Manual therapy.
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INTRODUÇÃO
A função sexual adequada é um fator importante de satisfação e qualidade de vida geral, 
mesmo assim, a disfunção sexual feminina continua altamente prevalente1. As disfunções 
sexuais interferem tanto na qualidade de vida das mulheres quanto no relacionamento 
com os seus parceiros. É capaz de  influenciar a saúde física e mental e pode ser afetada 
por fatores orgânicos, emocionais  e  sociais. O transtorno de qualquer uma das fases da 
resposta sexual (desejo, excitação, orgasmo e resolução) pode acarretar o surgimento de 
disfunções sexuais2,3. Em 2004, uma revisão sistemática3 sobre disfunções sexuais  femini-
nas  constatou uma prevalência de 64% de mulheres  com disfunção do desejo, 35% com  
disfunção  orgásmica,  31%  de  excitação  e  26% de  dispareunia.  No  Brasil,  uma  ava-
liação4  realizada neste  mesmo  ano  com  1219  mulheres,  observaram que  49%  tinham  
pelo menos  uma  disfunção  sexual, sendo 26,7% disfunção do desejo, 23% dispareunia e 
21% disfunção do orgasmo. A falta de conhecimento e desinformação  sobre  a fisiologia 
da  resposta  sexual, medicamentos,  condições  uroginecológicas  patológicas, problemas 
de ordem pessoal e, conflitos conjugais podem  desencadear  sérios  problemas  emocio-
nais  nas mulheres e consequentemente resultar em algum tipo de disfunção sexual1.

Apesar dos elevados números de ocorrência de disfunção sexual em mulheres como essas 
na literatura vigente, grande parcela destas mulheres não busca ajuda médica, por vergo-
nha, por frustração ou por falhas de tentativas de tratamentos  realizados por profissionais 
não capacitados5. Uma minoria das mulheres tem a  iniciativa  de  falar  sobre  suas  dificul-
dades  sexuais  e apenas uma pequena parcela dos ginecologistas questiona  sobre a  fun-
ção  sexual de  suas pacientes. É possível que dificuldades pessoais do médico em relação 
à própria sexualidade  restrinjam o  seu acesso à  sexualidade das pacientes6. A disfunção 
sexual feminina também está relacionada com a idade, progressiva e altamente prevalente, 
afetando de 30 a 50% das mulheres americanas. O censo populacional americano mostrou 
que 9 ,7% milhões de americanas apresentam desconforto no intercurso e dificuldade de 
atingir o orgasmo. A disfunção  sexual  feminina  é um problema de  saúde pública que 
afeta significativamente a qualidade de vida das mulheres7.

Para o correto diagnóstico da disfunção, faz-se necessário observar uma série de fatores 
como a evolução do quadro, condições do parceiro, características do estímulo sexual, 
levando em consideração o foco, duração e intensidade. Dados como a idade e experiên-
cia sexual da mulher também são importantes para o diagnóstico. É fundamental que se 
tenha uma equipe multidisciplinar, visto que devem ser oferecidos tratamentos medica-
mentosos e terapêuticos8.

Os tratamentos terapêuticos atualmente vêm aumentando o interesse das mulheres, uma 
vez que tem disseminado os benefícios e quebrado estigmas, fazendo com que elas deem 
crédito a novas alternativas3. Assim, a fisioterapia passa a ser um caminho para o trata-
mento das disfunções sexuais9.

Os principais problemas de disfunção sexual feminina que podem ser tratados com a fi-
sioterapia são a dispareunia, ou seja, dores no momento da relação sexual, a anorgasmia 
(falta de orgasmo), o vaginismo, que é a dificuldade de relaxamento da musculatura vagi-
nal no momento da relação e quando há a diminuição da lubrificação vaginal e mesmo da 
libido. O tratamento para as mulheres é realizado dependendo da causa do problema que 
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se apresente. Pode ser em nível vaginal (flacidez da musculatura da vagina) ou do clitóris 
(atrofia ou diminuição circulatória)10.

Em um estudo populacional realizado na Holanda, demostrou que a fraqueza da muscula-
tura do assoalho pélvico (MAP) é um dos fatores de risco para as disfunções sexuais11. O 
desuso, a debilidade e a hipotonicidade dos MAP contribui para a incapacidade orgástica, e 
o treinamento destes tem efeito positivo na vida sexual de mulheres12. A abordagem fisiote-
rapêutica nesse caso pode inserir técnicas simples e de baixo custo como a cinesioterapia, 
eletroestimulação, terapias manuais, Biofeedback e entre outros13.

Tendo em vista todos os benefícios dos recursos fisioterapêuticos para tratar as disfunções 
sexuais de mulheres e a escassez de publicações sobre o tema, surgiu o interesse em rea-
lizar este estudo com o objetivo de identificar as técnicas fisioterapêuticas mais utilizadas 
no tratamento das disfunções sexuais femininas, baseando-se na literatura.

MÉTODO
Foi realizada uma revisão sistemática de literatura de forma qualitativa nas bases de dados 
da Scielo, Pubmed, Bireme e Lilacs, com as palavras chaves: fisioterapia, disfunções sexu-
ais femininas, dispareunia, vaginismo, anorgasmia, cinesioterapia, ginástica hipopressiva, 
eletroestimulação, biofeedback, terapia manual e cones vaginais. Os termos foram pesqui-
sados isolados e associados em dois idiomas, o Inglês e o Português.  Após o levantamento, 
foram selecionados 20 artigos compreendidos entre 2000 e 2013 durante um período de 
três meses. Foram utilizados também os seguintes livros: Tratado de Ginecologia; Fisiotera-
pia aplicada à ginecologia e obstetrícia e Fisioterapia aplicada à saúde da Mulher. Na seleção 
das produções bibliográficas foram observados os seguintes critérios de inclusão: possu-
íssem acesso a texto completo, serem em forma de artigo, dissertação ou tese e em língua 
portuguesa ou inglesa. Foram utilizados artigos de análise qualitativo, quantitativo e revisão 
de literatura. Para a análise do material foi feita uma leitura exploratória, seletiva e analítica. 
Os dados foram organizados em itens, a fim de produzir um texto abrangente e claro sobre o 
assunto pesquisado. Os itens utilizados foram: Cinesioterapia do assoalho pélvico; Ginastica 
Hipopressiva; Eletroestimulação; Biofeedback; Cones Vaginais e Terapia Manual.

RESULTADOS

RECURSOS FISIOTERAPÊUTICOS 

PROPOSTOS

Cinesioterapia do assoalho pélvico 

A cinesioterapia do assoalho pélvico compreende basicamente na realização dos exercícios 
de Kegel, que objetiva trabalhar a musculatura perineal para o tratamento da hipotonia do 
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assoalho pélvico. Kegel14 e Kegel e Powel15 foram os primeiros pesquisadores nos Estados 
Unidos a prescrever exercícios específicos para o fortalecimento dos músculos do assoalho 
pélvico. O objetivo básico dos exercícios para fortalecimento da musculatura pélvica é o re-
forço da resistência uretral e a melhora dos elementos de sustentação dos órgãos pélvicos16.

A cinesioterapia para a musculatura do assoalho pélvico tem papel importante já que pre-
coniza a rearmonização e reeducação da mesma através de contrações isoladas desses 
músculos associadas com posicionamento adequado da pelve e respiração adequada. 
Através de diferentes posturas é possível recrutar de forma mais fácil músculos específi-
cos, aumentando o controle e consciência da mulher17.

O fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico através da reeducação perineal se tem 
revelado apropriado numa série de mulheres com disfunções ginecológicas, constituindo 
a base da terapêutica conservadora18. Os exercícios de cinesioterapia são recomendados 
como terapia de primeira escolha nos tratamentos uroginecológicos, pois oferecem uma 
opção menos invasiva e com baixo risco de complicações12. Essa técnica é uma das formas 
de tratamento mais eficaz para o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico, poden-
do ser aplicada isoladamente ou associada a outras técnicas19. 

Os benefícios dos exercícios de contração voluntária são inúmeros, dentre eles a melho-
ra da percepção e consciência corporal da região pélvica, aumento da vascularização da 
região, aumento da tonicidade e da força da musculatura do assoalho pélvico. Estudos 
ainda apontam que existe uma correlação entre um bom desenvolvimento muscular e a 
intensidade orgástica, sendo que mulheres com uma pressão vaginal menor que 30 mmHg 
podem apresentar disfunção sexual20.

Com os exercícios cinesioterapêuticos do assoalho pélvico, a mulher aumenta sua ca-
pacidade de atingir o orgasmo, visto que há um aumento da propriocepção e a atividade 
fisiológica desses músculos se torna mais coordenada com as contrações, melhorando a 
função da musculatura no ato sexual21.

Ginástica Hipopressiva

A Ginástica Hipopressiva foi proposta como alternativa para o tratamento das disfun-
ções do assoalho pélvico e, dentre suas indicações, encontra-se a melhora da proprio-
cepção dos MAP22,23. 

Esses exercícios são praticados em três fases: 1) inspiração diafragmática lenta e profunda, 
2) expiração completa e, 3) aspiração diafragmática, em que ocorre progressiva contração 
dos músculos abdominais profundos, intercostais e elevação das cúpulas diafragmáticas22-24.

A aspiração diafragmática supostamente promove pressão negativa na cavidade abdominal 
e, reflexamente, ativa os MAP por meio de tração da fáscia abdominal, que é conectada à 
fáscia endopélvica22-24. Assim, essa ativação reflexa dos MAP facilitaria o aprendizado da 
correta contração22.

Ano 4, n° 1,  p. 47-56, out. 2014/ jan. 2015 



51

Eletroestimulação 

A eletroestimulação consiste na colocação intravaginal de um dispositivo de aproximada-
mente 7 cm de comprimento e 2,5cm de diâmetro com frequência de 10 e 50hz, o qual 
promove potentes estímulos elétricos na  região pudenda. Esta técnica é muito eficaz para 
a conscientização do assoalho pélvico e reforço muscular, porém, a corrente elétrica deve 
ser ajustada a um nível em que esta possa ser sentida, mas não ser desagradável para a 
paciente, suficiente para que seja percebida a contração da musculatura pélvica durante 
a estimulação. A eletroestimulação pode ter seu resultado potencializado se associada a 
outras técnicas tais como biofeedback e cinesioterapia25,26.

Essa técnica é um meio utilizado para propiciar a contração passiva da musculatura perine-
al, apresentando grande importância na conscientização da contração desta musculatura 
em pacientes que têm dificuldade de identificá-la. Pode ser realizada por meio de eletrodos 
endovaginais conectados a um gerador de impulsos elétricos, os quais promovem a con-
tração do períneo27. 

Não há relatos de morbidade significante dessa forma de terapia. Efeitos colaterais que são 
comuns com tratamento medicamentoso não acompanham este tratamento, porém alguns 
pacientes relatam algum desconforto ou irritação local. Pacientes com marca-passo (ou 
outros implantes elétricos) devem considerar métodos alternativos de tratamento, base-
ados teoricamente nos riscos elétricos. No entanto, não há nenhuma análise econômica 
dessa terapia28.

A eletroestimulação aplicada por via vaginal, tendo como objetivo uniformizar o tônus 
e a ação muscular, estimulando a função sexual nos casos de inabilidade, diminuição 
de desejo ou excitação, redução ou ausência de lubrificação vaginal e dificuldade de 
alcançar o orgasmo29.

Biofeedback

O biofeedback é um método de reeducação que tem um efeito modulatório sobre o Siste-
ma Nervoso Central através da utilização de uma retroinformação externa como meio de 
aprendizado. Esse método consiste na aplicação de eletrodos acoplados na musculatura 
do assoalho pélvico e musculatura sinergista (glúteo máximo, adutores e abdominais), que 
através de comandos verbais dados pelo fisioterapeuta, orientará os músculos do assoalho 
pélvico excluindo o sinergista. O objetivo do tratamento por biofeedback é de ajudar as 
pacientes a desenvolver maior percepção e controle voluntário dos músculos do assoalho 
pélvico.  Sua contribuição consiste também em garantir a aquisição rápida, precisa, segura 
da participação da paciente em sua reeducação17. 

Cones vaginais

Outra modalidade de trabalhar a MAP foi realizada através da utilização de pequenas cáp-
sulas de formato anatômico, constituindo um conjunto de cinco cones de diferentes pesos 
progressivos, variando de 20g a 70g aproximadamente25-30.

Os cones vaginais buscam efetividade por propiciar um ganho de força e resistência mus-
cular por meio do estímulo para recrutamento das musculaturas  pubiococcígea  e  auxiliar  
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periférica,  que devem  reter os  cones  cada  vez mais pesados  além de proporcionar à mu-
lher uma conscientização da contração do assoalho pélvico, que segundo alguns autores, é 
melhor quando utilizada técnica de contato intracavitário, oferecendo mais resultados que 
a orientação verbal25. Assim, a ação reflexa automática da musculatura do pavimento pél-
vico proporciona uma fisioterapia interna que rapidamente restabelece o tônus muscular 
interessado e promove maior conscientização perineal18.

Terapia Manual

A terapia manual engloba massagem longitudinal, transversa e compressiva, exercícios 
terapêuticos, tração manual e manipulação de tecidos. A massagem é muito efetiva, pois 
promove a normalização do tônus muscular por meio de ações reflexas e mecânicas, e 
ocorre um aumento da circulação sanguínea, da flexibilidade muscular e do fluxo linfático. 
Os exercícios terapêuticos visam ao alongamento muscular, à manutenção da amplitude 
do movimento e a diminuição de espasmos e contratura. A tração manual é usada para 
o alivio da dor, na presença de espasmos musculares e na manutenção de alinhamentos 
anatômicos. Já as manipulações de tecidos consistem no alongamento passivo de tecidos 
musculares visando à recuperação da amplitude de movimento. A experiência da fisiotera-
pia indica exercícios de dessensibilização nos casos de vaginismo e dispareunia. Por meio 
de manobras miofasciais (digitopressão e ou deslizamento) nas regiões de pontos-gatilho, 
procura-se relaxar os MAP para facilitar a penetração29. 

DISCUSSÃO
Atualmente, a fisioterapia vem sendo incluída na equipe interdisciplinar voltada ao trata-
mento das disfunções sexuais das mulheres, através do uso de diversas técnicas como 
eletroestimulação, biofeedback, cinesioterapia e terapias manuais. Contudo, são poucos 
os estudos que abordam os benefícios das técnicas fisioterapêuticas nas principais disfun-
ções sexuais apresentadas por essas pacientes31.

Fisher32 relatou benefícios no tratamento da dispareunia através do uso concomitante de 
cinesioterapia com dilatador vaginal de diversos tamanhos, utilizados de forma gradativa 
e associados à técnica de relaxamento e contração dos músculos do assoalho pélvico, por 
meio de uma expiração profunda, baseando-se \”{na reeducação de contração e relaxamen-
to da musculatura do assoalho pélvico.

Em relação à anorgasmia, Medeiros, Braz e Brongholi33 realizaram um estudo com mulhe-
res orgásmicas e anorgámicas, através da utilização de contração perineal associada ao 
biofeedback, realizada em um circuito de sete exercícios contendo variações de obstáculos 
e através do uso de cones vaginais. Como resultados, os autores relataram  que  tanto  as  
pacientes  orgásmicas  como  as anorgásmicas relataram melhora da satisfação sexual e 
da consciência corporal. 

Em um estudo realizado por Piassarolli et al.34, no qual  avaliaram o efeito do  treinamento 
dos músculos do assoalho pélvico sobre as disfunções sexuais femininas, foi observado 
que as mulheres submetidas ao treinamento apresentaram melhora significativa nos es-
cores da função sexual do questionário Female Sexual Function Index (FSFI) (em todos os 
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domínios e no escore total) e nas amplitudes da Eletromiografia ao longo do tratamento. 
Além disso, todas tiveram aumento da força dos músculos do assoalho pélvico e houve 
melhora das queixas sexuais da maioria delas.

Recente revisão da literatura35 e alguns estudos36 relatam que o tratamento fisioterapêutico 
melhora e potencializa o orgasmo. Bo et al.37, observaram uma redução significativa do 
número de mulheres que apresentavam problemas com a vida sexual e social, após seis 
meses de treinamento do assoalho pélvico com cinesioterapia. Em estudo semelhante, 
Beji et al.38 também verificaram melhora do desejo sexual, do orgasmo e do desempenho 
durante a relação sexual entre mulheres que realizaram a cinesioterapia.

Seo et al.39 utilizaram como  intervenção  para o  vaginismo,  a  eletroestimulação  com  
um  aparelho eletromiográfico  associado  simultaneamente  ao biofeedback,  em 12 mu-
lheres, durante 12  semanas,  em sessões de 15 minutos de duração. As pacientes também 
recebiam dilatadores vaginais de silicone de diversos tamanhos para prática em domicílio 
e foram orientadas a realizar os exercícios de dessensibilizarão da região vulvar e vaginal, 
com oito estágios de progressão, de acordo com a evolução de cada paciente. Como prin-
cipais resultados do estudo, os autores observaram que as mulheres que completaram o 
programa relataram melhora estatisticamente significante da satisfação sexual.

Em concordância, Nappi et al.40, utilizou a eletroestimulação intravaginal em 29 mulheres 
com vaginismo ou dispareunia, durante dez semanas, em sessões semanais de 20 minutos 
de duração, associada às orientações de exercícios para os músculos do assoalho pélvi-
co, que deveriam ser realizados durante 20 minutos,  três vezes por semana, e observou 
melhora na contração e relaxamento da musculatura de assoalho pélvico em todas as 
participantes e diminuição da dor durante a relação sexual na maioria das pacientes com 
dispareunia, e retorno à atividade sexual em 50% das pacientes com vaginismo.

Em estudo com 23 pacientes portadoras de dispareunia, Wurn  et  al.41 demonstraram 
diminuição da dor sexual após  16  semanas  de  tratamento  através  da  realização de 
massagem dos tecidos moles da  região  pélvica  e da musculatura vaginal, com o objetivo 
de liberar áreas com acúmulo de colágeno, os autores  também  referem que as  pacientes  
participantes desse estudo  que  relatavam anorgasmia apresentaram orgasmo após a 
realização desse tratamento.

Em concordância, Rosenbaum35 observou melhora da dispareunia e do vaginismo após 
a realização de técnicas manuais de liberação miofascial em pontos gatilhos da região 
pélvica, exercícios de abordagem comportamental como exercícios de Kegel, biofeedback, 
eletroterapia e termoterapia. Contudo o autor enfoca a importância de um modelo multidis-
ciplinar no tratamento de dores sexuais, uma vez que este é resultado de uma combinação 
de fatores emocionais, relacionais e físicos da musculatura do assoalho pélvico. Por isso, 
é fundamental a abordagem interdisciplinar nessas pacientes.

A forma como o treinamento da musculatura do assoalho pélvico se associa à função 
orgástica e até mesmo à função sexual em geral ainda é especulativa. Acredita-se que o 
fortalecimento dos músculos, principalmente dos isquiocavernosos e bulboesponjosos, 
auxilia na excitação e na facilidade de atingir o orgasmo por terem suas inserções no corpo 
cavernoso do clitóris42. O que também justificaria a melhora da queixa sexual após o trei-
namento é o fato de a resposta orgástica da mulher ser um reflexo sensório-motor que leva 
a contrações dos músculos perineais durante o orgasmo12. 
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O treinamento da MAP também produz um aumento na vascularização pélvica e na sensi-
bilidade clitoriana, o que promoveria uma melhor excitação e lubrificação36. Sabe-se que, 
apesar de não haver na literatura informações sobre modificações químicas e moleculares, 
encontra-se que qualquer treinamento muscular é capaz de promover melhora da função 
muscular com grandes modificações vasculares. Ainda assim, a literatura revela que são 
incertos quais realmente são os fatores de crescimento angiogênicos e suas sinalizações 
que devem estar envolvidas no remodelamento vascular e na melhora da função muscu-
lar43. Ma , Qin36 e Rosenbaum35 também relatam esse aumento do fluxo sanguíneo e da 
mobilidade pélvica, o que potencializa a excitação genital e orgástica.

Com base na literatura, foram observadas várias técnicas fisioterapêuticas para o tratamen-
to de algumas disfunções, como a cinesioterapia, eletroestimulação, biofeedback, cones 
vaginais e terapias manuais. Estas técnicas fisioterapêuticas podem ter diversas finalidades 
e são comumente aplicadas no tratamento da incontinência urinária feminina e masculina 
e no pós-operatório de prostatectomia. No entanto, estes recursos estão sendo aplicados 
nas disfunções sexuais femininas e com resultados satisfatórios em função de estarem 
baseados na reeducação perineal. Entretanto é fundamental que haja uma interação multi-
disciplinar para trabalhar com estas alterações e assim estabelecer um aumento da eficácia 
da terapêutica. Novas pesquisas devem ser estimuladas a respeito do tema, principalmente 
os ensaios clínicos que possibilitem respostas mais substanciais referentes à eficácia e a 
contribuição da intervenção fisioterápica nas disfunções sexuais femininas.
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RESUMO: Introdução: Atualmente, a dislipidemia infanto-juvenil associada a outros agravos não transmis-
síveis como diabete e obesidade representam um grave problema de saúde pública no Brasil. Objetivos: 
Investigar a prevalência de dislipidemia, sobrepeso, obesidade e de glicemia alterada em crianças e adoles-
centes do Núcleo de Amparo ao Menor(NAM) em Natal-RN. Métodos: Estudo transversal realizado com 62 
crianças e adolescentes com idade média de 9,74±3,11 anos inscritos no NAM. Os participantes tiveram a 
altura e o peso medidos, bem como foram submetidos à coleta de sangue periférico em jejum de 12 horas 
para a dosagem da glicemia, colesterol total e triglicerídeos. A análise estatística descritiva foi feita através 
do programa PSPP 0.8.1. Resultados: A média de idade foi de 9,74 anos. A prevalência de hipercoleste-
rolemia foi de 27,41% e a de hipertrigliceridemia de 19,35%. O sobrepeso foi detectado em 16,12% e a 
obesidade em 3,22%. A glicemia alterada foi detectada em 19,44% dos meninos, em 11,53% das meninas 
e houve apenas um caso de diabetes. Conclusão: Os resultados do presente estudo indicaram que é alta 
a prevalência de crianças e adolescentes que apresentam um ou mais indicadores adicionais para risco de 
doença cardiovascular na amostra analisada.

Palavras-Chave: Criança. Adolescente. Dislipidemias. Obesidade 

PREVALENCE OF RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR 

DISEASE IN CHILDREN AND ADOLESCENTS OF 

THE NÚCLEO DE AMPARO AO MENOR

ABSTRACT: Introduction: Currently, the juvenile dyslipidemia associated with other non-communicable 
diseases such as diabetes and obesity represent a serious public health problem in Brazil. Objectives: To 
investigate the prevalence of dyslipidemia, overweight, obesity and altered glucose levels in children and 
adolescents of the Núcleo de Amparo ao Menor (NAM) in Natal -RN. Methods: Cross-sectional study with 
62 children and adolescents with a mean age of 9.74 ± 3.11 years enrolled in the NAM. The participants had 
height and weight measured, and underwent collection of peripheral blood fasting for 12 hours for determi-
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nation of blood glucose, total cholesterol and triglycerides. Descriptive statistical analysis was performed 
using the PSPP 0.8.1 program. Results: The mean age was 9.74 years. The prevalence of hypercholestero-
lemia was 27.41 % and 19.35% of hypertriglyceridemia. Overweight was detected in 16.12% and 3.22 % for 
obesity. The altered glycemia was detected in 19.44 % of boys in 11.53 % of the girls and there was only one 
case of diabetes. Conclusion: The results of this study indicated that there is a high prevalence of children 
and adolescents who have one or more additional risk indicators for cardiovascular disease in the sample.

Keywords: Child. Adolescent. Dyslipidemias. Obesity.

INTRODUÇÃO
As doenças cardiovasculares (DCV) constituem um dos principais problemas de saúde 
pública dos tempos atuais, levando a um aumento significativo de anos perdidos da vida 
produtiva e mortalidade precoce1.

Estudos epidemiológicos mostram que algumas das mudanças que se deram no estilo de 
vida (como por exemplo o sedentarismo e os hábitos alimentares) interferem diretamente 
na saúde da população, sendo responsáveis por várias enfermidades, entre elas a obesida-
de, diabetes, hipertensão arterial e aterosclerose2.

Esse grupo de doenças tem caráter multifatorial, sendo que a prevenção passa pela identi-
ficação e controle dos fatores de risco3. Dentre estes, incluem-se as alterações dos perfis 
lipídico e glicêmico e a obesidade4. Estes fatores tendem a se agregar e, frequentemen-
te, são encontrados em associação no mesmo indivíduo, aumentando a probabilidade de 
eventos cardiovasculares.

As manifestações clínicas da doença arterial coronariana surgem, em geral, na idade adul-
ta. Entretanto, diversos estudos têm demonstrado que a doença aterosclerótica da camada 
íntima-média arterial surge na infância, de forma silenciosa, progredindo significativamen-
te a partir da terceira década de vida 5.

As dislipidemias são os fatores de risco mais importantes para o desenvolvimento da ate-
rosclerose e de suas complicações e têm sido objeto de estudos em crianças e adoles-
centes. Isto se dá tanto pela alta prevalência encontrada nesta faixa etária (um a 19 anos), 
quanto pela identificação de que a colesterolemia na infância é um fator preditor da lipemia 
na idade adulta, sendo a doença arterial coronariana a principal causa de morbimortalidade 
no Brasil5. Para Faria5, a análise da frequência dos fatores de risco cardiovasculares em 
adolescentes constitui uma das vertentes da Medicina Preventiva no mundo, fornecendo 
subsídios para explicar e minimizar os determinantes das mortes por doenças cardiovas-
culares numa população jovem. Há uma tendência mundial para investigar e prevenir as 
dislipidemias, alterando os fatores de risco precocemente, pois a aterosclerose tem início 
na infância e pode ser postergada, quando detectada6.

São poucos os estudos realizados no nosso país para estabelecer os perfis lipídico e 
glicêmico de crianças e adolescentes, mas os que existem demonstraram grande pro-
porção de indivíduos com níveis acima do recomendado. Assim, o objetivo deste estudo 
foi estabelecer a prevalência de dislipidemias, hiperglicemia, sobrepeso e obesidade em 
uma amostra populacional de crianças e adolescentes do Núcleo de Amparo ao Menor 
(NAM) em Natal-RN.
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MÉTODOS
Trata-se de um estudo transversal realizado entre Julho de 2012 e Dezembro de 2013 com 
427 crianças e adolescentes de 1 a 17 anos, de ambos os sexos, cadastradas no NAM, or-
ganização não governamental sem fins lucrativos que oferece abrigo, atividades educativas e 
esportivas, bem como lazer para menores de idade no bairro de Felipe Camarão em Natal-RN.

Para o cálculo amostral, foi utilizada a prevalência de 23,2% de escolares com sobrepeso 
e obesidade da Pesquisa Nacional do Escolar7, erro máximo de 5% e um intervalo de con-
fiança de 95%, acrescidos 10% por possíveis perdas. A amostra final foi de 62 indivíduos.

Os critérios de inclusão foram: Crianças e/ou adolescentes com idade entre 1 e 17 anos de 
ambos os sexos; sem evidência clínica de doença cardiovascular e matriculadas no NAM. 
Os critérios de exclusão foram: menores que apresentassem evidência clínica de doença 
cardiovascular, ou que não retornassem com os resultados dos exames solicitados. Os 
participantes foram incluídos a partir da apresentação do termo de consentimento livre 
e esclarecido assinado pelos pais/responsáveis legais, da medida de altura e peso e da 
entrega dos resultados da glicemia de jejum (GJ), colesterol total (CT) e triglicérides (TG).

Para obtenção dos dados, foi desenvolvida uma ficha para registro, contendo dados de 
identificação (sexo e idade), antropométricos (peso e altura) e bioquímicos (CT, TG e GJ). 

A avaliação de sobrepeso e obesidade foi realizada por meio do índice de massa corporal 
(IMC), utilizando-se o quociente entre o peso (kg) e a altura (m) ao quadrado. Optou-se 
por esse índice por ser de fácil determinação, replicação e alta confiabilidade, não deman-
dando treinamento específico, nem instrumental oneroso, com a vantagem de poder ser 
aplicado no grupo considerado. O peso corporal foi verificado com balança antropomé-
trica, marca Cauduro, capacidade máxima de 150Kg, com variação de 50g. A estatura foi 
medida com o auxílio de um estadiômetro, marca Seca, com capacidade de 2 metros, com 
variação de 0,1cm. O padrão utilizado para diagnóstico nutricional foi o proposto pelo 
National Center for Health Statistics (NCHS), em colaboração com o Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC)8, que define que crianças e adolescentes com IMC ≥ per-
centil 85 e < 95 para a idade e sexo são classificados como tendo sobrepeso ou risco para 
obesidade – opta-se, neste trabalho, pela nomenclatura sobrepeso, que tem sido bastante 
utilizada em publicações nacionais; e aqueles com IMC ≥ percentil 95 para a idade e sexo 
são considerados obesos.

A amostra de sangue foi obtida em jejum de pelo menos 12 horas, para avaliação do CT, GJ 
e TG. A coleta das amostras seguiu normatização do Laboratório da unidade básica de saú-
de de Felipe Camarão para onde todos os participantes foram encaminhados, sendo reali-
zada pelos profissionais da unidade. No seu laboratório, foi realizada a análise bioquímica. 

Os valores de referência adotados foram os propostos para a população brasileira entre 1 
e 19 anos, pelas III Diretrizes 

Brasileiras Sobre Dislipidemias3, que considera colesterol alterado valores maiores ou 
iguais a 170 mg/dl e triglicérides valores maiores que 100 mg/dl para crianças até 10 anos 
e maiores que 130 mg/dl entre 11 e 19 anos. Para a glicemia de jejum, os valores de refe-
rência adotados foram os propostos pelas Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes9, 
que considera glicemia de jejum alterada acima de 100 mg/dl.
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As análises descritivas foram realizadas, utilizando-se o programa PSPP, versão 0.8.1. O 
projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Poti-
guar (UnP) sob parecer consubstanciado número 53848.

RESULTADOS
Foram avaliados 62 crianças e adolescentes com idade média de 9,74±3,11 anos, sen-
do 41,93% (n=26) do sexo feminino e 58,07% (n=36) do sexo masculino. Na população 
estudada, a média e o desvio padrão dos parâmetros analisados foram, respectivamen-
te: 18,27±4 kg/m2 para IMC;151,56±27,7 mg/dl para CT; 76,23±37,61 mg/dl para TG e 
89,47±13,08 mg/dl para GJ. (Tabela1)

Na tabela 2, estão demonstradas as prevalências de sobrepeso e obesidade de acordo 
com o sexo e a faixa etária. Observa-se maior prevalência de sobrepeso (22,56%) no sexo 
feminino e de obesidade (3,22%) no sexo masculino. No total, dez menores (16,12%) 
apresentaram sobrepeso, enquanto dois (3,22%) foram classificados como obesos.

Com relação ao perfil lipídico, o estudo revela que a hipercolesterolemia foi mais preva-
lente entre as meninas (34,6%), enquanto a hipertrigliceridemia predominou nos meninos 
(22,21%). Entre todos os indivíduos, 17 (27,41%) apresentaram nível de colesterol total 
superior a 170mg/dl e 12 (19,35%) nível de triglicérides acima do recomendado para a 
faixa etária. (Tabela 3)

A glicemia alterada (GJ≥100 mg/dl) foi detectada em 7 (19,44%) meninos e em 3 (11,53%) 
meninas, perfazendo na totalidade prevalência de 16,12%. Apenas um (1,61%) caso de 
diabetes foi detectado. (Tabela 4)

Finalmente, a tabela 5 demonstra que 30,64% da população estudada apresenta ao menos 
um fator de risco para DCV e que 24,19% têm dois ou mais dos fatores pesquisados.

DISCUSSÃO
A epidemiologia é enfática quando evidencia na população a presença das doenças cardio-
vasculares como a maior causa de morbimortalidade no mundo. Na população infantil, a 
exposição a esses fatores se acumula e acelera silenciosamente o desenvolvimento para as 
DCV, que geralmente só são diagnosticadas e tratadas na vida adulta. Pesquisas realizadas 
por Bereson e colaboradores10 e Després11 reforçam o início desse processo na infância, 
sendo a doença arterial coronariana a mais diretamente associada a esses fatores de risco.

Quanto aos valores médios obtidos do perfil lipídico das crianças e adolescentes analisa-
das (CT - 151,56 mg/dl e TG - 76,23mg/dl), estes se encontram abaixo dos apresentados 
em estudo de Ribas e Silva12 com relação aos triglicérides, mas acima quando se considera 
o valor médio de colesterol total.

Em várias regiões do mundo, o aumento da prevalência do excesso de peso é notado 
desde a infância. No Japão, em 10 anos, a média do IMC, por idade, aumentou 0,32Kg/m2 
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nos meninos e 0,24Kg/m2 nas meninas13. Como consequência, a prevalência da obesidade 
passou de 6,1% nos meninos e 7,1% nas meninas para 11,1% e 10,2%, respectivamente. 
Esses dados são maiores do que os encontrados em nosso estudo provavelmente devido 
à amostra maior do estudo japonês.

Em relação ao sexo, as mulheres apresentaram predominância no sobrepeso. Nosso re-
sultado é semelhante ao do estudo de Rodrigues e cols.14 em que foi observada maior 
prevalência de sobrepeso em meninas. Em estudos locais, assim como no nosso, Pereira15 
encontrou mais sobrepeso que obesidade em estudantes de escolas públicas, assim como 
Moura Fé16 em escolas privadas, também encontrou mais sobrepeso que obesidade. Final-
mente, nossa taxa de prevalência de sobrepeso (16,12%) foi maior que a encontrada por 
Ribeiro e cols. 17, enquanto a de obesidade (3,22%) foi muito semelhante.

Com base nos critérios recomendados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia3 para crian-
ças e adolescentes, observou-se alta prevalência de dislipidemias: 27,41% dos indivíduos 
com hipercolesterolemia e 19,35% com hipertrigliceridemia. Esses valores foram inferio-
res às taxas de dislipidemias encontradas por pesquisadores brasileiros1,5,6. Estudo ameri-
cano18 demonstrou que 25% das crianças apresentavam colesterolemia acima de 170mg/
dL e, no Brasil, alguns trabalhos também têm mostrado alta prevalência dessa alteração, 
destacando-se o de Gerber e Zielinsky19, no qual se nota frequência de 28% de colesterol 
alto em crianças entre seis e 14 anos, ambos em consonância com nossos resultados.

A glicemia alterada foi mais prevalente em nossas crianças e adolescentes em comparação 
com a mesma população estudada no Brasil nas cidades mineiras de Muzambinho e Ouro 
Preto20,21, o que pode ser explicado pela diferença nos hábitos alimentares entre as crian-
ças e adolescentes de Felipe Camarão em Natal e das cidades mineiras. O hábito alimentar, 
especificamente, não foi pesquisado, mas é conhecida a situação da população estudada 
que vive em um bairro onde as famílias possuem baixa renda e consomem alimentos ricos 
em carboidrato como, por exemplo, macaxeira e farinha.

As dislipidemias, juntamente com o excesso de peso e o diabetes, são consideradas fato-
res de risco primários para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares22. Além disso, 
fatores secundários, como o gênero, a idade e a falta de exercícios físicos aumentam o 
risco de desenvolvimento destas complicações23. Guedes et al24 estudando fatores de risco 
para DCV em adolescentes constataram que aproximadamente 16% deles apresentam pelo 
menos um fator de risco biológico para o desenvolvimento dessas doenças. Romaldini et 
al25, avaliando os fatores de risco para DCV em 109 crianças e adolescentes, identificaram 
que 41% dos participantes apresentavam um a quatro fatores de risco. Esses dados são 
semelhantes aos encontrados nessa pesquisa.

Os resultados do presente estudo indicaram que é alta a prevalência de crianças e adoles-
centes que apresentam um ou mais indicadores adicionais para risco de DCV na amostra 
analisada.Apesar do número reduzido de participantes na pesquisa e do estudo ter se limi-
tado há apenas inscritos no NAM, este estudo foi relevante no sentido de apontar os indica-
dores adicionais de risco para doenças cardiovasculares nessa população e assinalar a ne-
cessidade de políticas públicas de atenção à saúde visando às transformações dos hábitos 
de vida, por meio de ações e abordagens mais específicas na infância e na adolescência.
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Tabela 1- Características antropométricas e bioquímicas de crianças e adolescentes do Núcleo de Amparo 
ao Menor, Natal-RN ,2013 

Total        

(n= 62)

Idade (anos) 9,74 ±3,11

IMC (kg/m2) 18,27 ± 4

Colesterol (mg/dl) 151,56 ± 27,7

Triglicérides (mg/dl) 76,23 ± 37,61

Glicemia (mg/dl) 89,47 ± 13,08

Média± desvio padrão

Tabela 2 - Classificação, segundo sexo, do perfil nutricional de crianças e adolescentes do Núcleo de 
Amparo ao Menor, Natal-RN ,2013

SEXO/IDADE SOBREPESO OBESIDADE

n % n %

Feminino≤10 a 3 11,53 - -

Feminino>10 a 3 11,53 1 -

Masculino≤10 a 2 5,55 1 2,77

Masculino>10 a 2 5,55 1 2,77

TOTAL 10 16,12 2 3,22

Tabela 3 - Classificação, segundo sexo, do perfil lipídico de crianças e adolescentes do Núcleo de Amparo 
ao Menor, Natal-RN ,2013

SEXO/IDADE COLESTEROL ALTERADO TRIGLICERÍDES ALTERADO

n % n %

Feminino≤10 a 6 23,07 3 11,53

Feminino>10 a 3 11,53 1 3,84

Masculino≤10 a 5 13,88 7 19,44

Masculino>10 a 3 8,33 1 2,77

TOTAL 17 27,41 12 19,35
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Tabela 4 - Classificação, segundo sexo, do perfil glicêmico de crianças e adolescentes do Núcleo de 
Amparo ao Menor, Natal-RN ,2013

SEXO/IDADE GLICEMIA ALTERADA (GJ≥100mg/dl) DIABETES (GJ≥100mg/dl)

n % n %

Feminino≤10 a 3 11,53 - -

Feminino>10 a - - 1 3,84

Masculino≤10 a 4 11,11 - -

Masculino>10 a 3 8,33 - -

TOTAL 10 16,12 1 1,61

Tabela 5 - Quantitativo, segundo sexo, dos fatores de risco para doenças cardiovasculares em crianças e 
adolescentes do Núcleo de Amparo ao Menor, Natal-RN ,2013

SEXO/IDADE FATOR DE RISCO = 1 FATOR DE RISCO ≥ 2

n % n %

Feminino≤10 a 7 26,92 5 19,23

Feminino>10 a 3 11,53 3 11,53

Masculino≤10 a 6 16,66 4 11,11

Masculino>10 a 3 8,33 3 8,33

TOTAL 19 30,64 15 24,19
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RESUMO: As Pneumoconioses são doenças pulmonares ocasionadas pela exposição a poeiras minerais, 
das quais, a mais prevalente no Brasil é a silicose. Os trabalhadores da construção civil estão frequente-
mente expostos à poeira da sílica, tendendo a apresentar distúrbios respiratórios. Assim, o objetivo da 
presente pesquisa é verificar as alterações pulmonares em trabalhadores expostos à aerodispersóides 
sólidos em uma obra de construção civil do município de Mossoró-RN. Para isso, realizou-se um estudo 
observacional, descritivo e transversal, onde foram avaliados 20 trabalhadores do sexo masculino, com 
idade média de 30,5±10,8 anos através da Espirometria, Manovacuometria e Peak Flow. Foram observados 
valores de força muscular respiratória e capacidade vital forçada dentro da normalidade, enquanto houve 
redução dos valores de Índice de Tiffeneau e VEF1, apontando para uma tendência ao aparecimento de 
distúrbio ventilatório obstrutivo, possivelmente relacionado ao não uso da máscara de proteção por parte 
dos trabalhadores.

Palavras-Chave: Fisioterapia. Saúde do trabalhador. Riscos ocupacionais. 

EVALUATION OF PULMONARY FUNCTION IN 

WORKERS OF CONSTRUCTION

ABSTRACT: The Pneumoconiosis are lung diseases caused by exposure to mineral dusts, 
of which the most prevalent in Brazil is silicosis. The construction workers are often ex-
posed to silica dust, tending to introduce respiratory disorders. Thus, the objective of the 
present research is to evaluate lung impairment in workers exposed to solid airborne in a 
work of construction at Mossoró-RN. For it was an observational study, descriptive and 
transversal, among 20 male workers, with an average age of 30.5 ± 10.8 years. They were 
evaluated by vital capacity, maximal respiratory pressures and Peak Flow. Were observed 
normal values in respiratory muscle strength and forced vital capacity, while there was a 
lower values in Tiffeneau index and VEF1, suggesting a trend to the mild obstructive venti-
latory disorder that was related to the non-use of protective mask by workers.

Key-words: Physical Therapy. Occupational Health. Occupational Risks.
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INTRODUÇÃO
As pneumoconioses são pneumopatias causadas pela inalação de poeiras em ambiente de 
trabalho que proporcionam alterações radiológicas e déficit da função pulmonar1, 2. Rece-
bem nomenclaturas diversas de acordo com o tipo de poeira inalada: Asbestose (asbesto 
ou pó de amianto), Silicose (sílica), Siderose (ferro), Beriliose (berílio) entre outras2,3. 

No Brasil, a silicose está em primeiro lugar na prevalência das pneumoconioses devido 
aos inúmeros ofícios que expõem os trabalhadores ao contato direto com a sílica, como 
na extração de rochas e atividades das indústrias de cerâmicas4. De acordo com dados do 
Ministério da Saúde, existem mais de 6 milhões de trabalhadores expostos a áreas de risco 
contendo poeira de sílica, onde 4 milhões se encontram na construção civil4,5. É reconhe-
cida na Legislação Brasileira como doença profissional, abrangendo o conceito legal de 
acidente de trabalho5.

Os trabalhadores da área de construção civil podem estar expostos a poeiras finas de sílica 
nas operações como talhar, utilizar marteletes, perfurar, cortar, moer, serrar, movimentar 
materiais, demolição, jato abrasivo de concreto, varredura a seco, limpeza de concreto ou 
alvenaria com ar comprimido6. Quando o indivíduo em seu ambiente de trabalho é exposto 
frequente e continuamente à inalação de partículas de poeira contendo sílica, pode pos-
teriormente apresentar alterações no aparelho respiratório4,7, assim, a elevada quantidade 
de trabalhadores expostos a aerodispersóides acarreta um problema de saúde pública8, 9.

Os indivíduos com pneumoconioses podem apresentar sintomas como tosse crônica, ex-
pectoração e episódios de sibilância e dispneia de esforço, evolui lenta e progressivamen-
te, terminando, nas formas mais graves, por incapacitar totalmente os pacientes para o 
trabalho. Além da sintomatologia descrita, na presença de disfunção das vias aéreas10, no 
entanto, a avaliação da história ocupacional dentro da anamnese ainda não é prática habi-
tual no diagnóstico de doenças respiratórias11.

A investigação de doenças respiratórias ocupacionais pode ser feita através da realização 
de avaliação funcional, aplicação de questionários específicos, exames radiológicos, testes 
de função pulmonar e testes de exercício cardiopulmonar12, 13. Os testes de função pulmo-
nar, como a Espirometria e Manovacuometria  têm um importante papel no diagnóstico de 
alguma alteração funcional ventilatória, na avaliação da gravidade dessa alteração e para a 
demonstração da evolução de um quadro, permitindo uma melhor proposta de tratamento 
para o indivíduo14.

Por determinação legal do Ministério da Saúde e do Ministério do Trabalho, os trabalha-
dores devem ser radiografados anualmente e submetidos a testes espirométricos, a cada 
dois anos, como forma de detectar precocemente as alterações pulmonares12,13, sendo até 
2030, o Programa Nacional da Eliminação da Silicose, traçou como meta a eliminação da 
silicose como problema de saúde pública no Brasil15.

Assim, o objetivo do presente estudo foi verificar as alterações pulmonares em trabalhadores 
expostos à aerodispersóides em uma obra de construção civil do município de Mossoró-RN.
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MÉTODO
Trata-se de um estudo observacional, descritivo e transversal, que foi realizado em uma 
empresa de construção civil da cidade de Mossoró-RN.  A pesquisa foi submetida e apro-
vada pelo Comitê de Ética em pesquisa com seres humanos da Universidade Potiguar sob 
o protocolo 137/2011.

A amostra foi composta por 20 trabalhadores do sexo masculino da construção civil, que 
foram selecionados por conveniência no período de maio de 2011. Os critérios de inclu-
são foram: ser trabalhador de uma obra da construção civil, estar exposto à diretamente 
ou indiretamente a aerodispersóides e concordar com o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE). E o critério de exclusão foi: ter incapacidade de realizar os testes de 
função pulmonar.

Os indivíduos foram submetidos a uma avaliação inicial contendo os dados pessoais e me-
didas antropométricas, e posteriormente foram submetidos a quatro testes respiratórios, 
sendo os três primeiros realizados com o participante sentado em cadeira com encosto, 
com flexão de joelhos e quadril a 90º e cabeça em posição neutra, fazendo uso de clipe nasal:

• Espirometria: É um teste que mensura o volume de ar inalado e exalado por uma 
pessoa em um período de tempo15. O participante foi instruído a repousar por 
5 minutos, posteriormente realizou as manobras: 1)inalação máxima, 2)soprar 
rapidamente, e 3)continuar a soprar longamente por pelo menos 6 segundos. 
Foram avaliadas as variáveis capaci dade vital forçada (CVF), volume expiratório 
forçado no primeiro segundo (VEF1) e Índice de Tiffeneau (VEF1/CVF) através do 
aparelho da marca Clement Clarke Internacional (Espirômetro digital One Flow 
SOFT 1.4).

• Manovacuometria: Trata-se de um teste que avalia as pressões musculares res-
piratórias16. Para mensuração da Pressão Inspiratória Máxima (PImáx) o par-
ticipante foi instruído a exalar todo o ar (até o Volume Residual) e inspirar pro-
fundamente no Manovacuômetro, e para Pressão Expiratória Máxima (PEmáx) 
foi instruído a insuflar os pulmões ao máximo (até a Capacidade Pulmonar Total) 
e expirar profundamente no Manovacuômetro. Foi utilizado o Manovacuômetro 
digital MVD-300 Globalmed, Brasil.

• Avaliação do pico de fluxo expiratório (PFE): Este exame tem a finalidade de 
mensurar a maior medida do pico de fluxo encontrado após a expiração for-
çada17. Os trabalhadores foram instruídos a inspirar profundamente, colocar o 
medidor na boca e em seguida soprar rapidamente e com força. Foi utilizado o 
Peak Flow, Respironics (60-880 L/min).

A análise descritiva dos dados foi realizada através do agrupamento dos dados em médias 
e desvio padrão. A análise estatística foi realizada com a aplicação do teste de normalidade 
de Shapiro-Wilk para identificar a homogeneidade da amostra, onde considerou um nível 
de significância α de 0,05. Para a análise estatística, foi aplicado o programa Statistical 
Package for Social Science (SPSS), Chicago, IL, USA, versão 20.0.
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RESULTADOS
Os 20 indivíduos, todos do gênero masculino, apresentaram idade média de 30,5±10,84 
anos (p=0,076), com altura média de 1,68±6,86m (p=0,916) e peso médio de 78,17±15,84Kg 
(p=0,076), onde se observa uma população de adultos jovens dentro da média.

As profissões encontradas na amostra se distribuem em: servente (40%), mestre de obras 
(10%), pedreiro (10%), ajudante de pedreiro (10%), armador (10%), ajudante de servente 
(5%), técnico em edificações (5%), estagiário (5%) e motorista (5%). Dos avaliados, 25% 
afirmaram ser tabagistas, 20% ex-tabagistas e 55% não possuíam hábitos tabagistas.

Em relação ao questionamento de exposição à poeira ou névoa no ambiente de trabalho, 
vale ressaltar que todos os participantes em algum momento do dia afirmam estar expos-
tos com aerodispessóides e 65% dos trabalhadores afirmam estar expostos diretamente, 
porém apenas 40% destes utilizam máscara de proteção respiratória, e 30% relataram 
queixas respiratórias, como cansaço respiratório, tosse seca, irritação na garganta e con-
gestão nasal.

Os dados colhidos dos testes de função pulmonar podem ser observados na tabela 1, onde 
os valores previstos da Espirometria foram calculados com base no proposto por Pereira et 
al.18, e os da Manovacuometria de acordo com as equações de predição de PImáx e PEmáx 
do sexo masculino na população brasileira proposta por Neder et al.19. Foi observado hete-
rogeneidade na amostra em relação às variáveis VEF1 e Índice de Tiffeneau, sendo também 
as mais reduzidas. 

Tabela 1 - Resultado dos testes de função pulmonar.

Variáveis Média±DP pa

CVF (% previsto) 87,13±17,42 0,693

VEF1 (% previsto) 40,64±15,10 0,003*

VEF1/CVF (%) 48,10±20,14 0,003*

PImáx (% previsto) 91,94±25,19 0,774

PEmáx (% previsto) 92,99±31,46 0,197

PFE (l/min) 500±105,9 0,340

Os dados estão representados por média e desvio-padrão. CVF= Capacidade vital forçada; 
VEF1= Volume expiratório forçado no primeiro segundo; VEF1/CVF= Índice de Tiffeneau; 
PFE= Pico de fluxo expiratório; PImáx= Pressão inspiratória máxima prevista; PEmáx= 
Pressão expiratória máxima prevista. *Teste de normalidade Shapiro-Wilk (p<0,05).

DISCUSSÃO
As doenças respiratórias constituem importante causa de morbi-mortalidade da popula-
ção, contribuindo para o absenteísmo no trabalho, representando em torno de 5% das 
mortes em países em desenvolvimento e que entre 5-15% da população morrem anual-
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mente por doenças de origem respiratórias20. Milhares de novos casos de pneumoconioses 
são diagnosticados anualmente no mundo, no entanto, o Brasil tem poucos dados dispo-
níveis sobre sua ocorrência, o que se deve à falta de grandes estudos epidemiológicos e 
de programas de vigilância à saúde dos trabalhadores, então foi recomendada a criação 
de um programa de vigilância epidemiológica para melhor controle desses ambientes de 
trabalho21. Sendo a silicose  uma doença prevenível, porém incurável que compromete 
significativamente à saúde22. É necessário lembrar que apesar da pesquisa apontar a ten-
dência de doenças obstrutivas em seus pesquisados, demonstra uma tendência maior de 
uma possível doença respiratória no futuro, cabendo às empresas cuidar e minimizar o 
aparecimento das mesmas oferecendo ações entre seus colaboradores a fim de garantir 
uma melhor qualidade de vida e desempenho no seu ambiente de trabalho.

A exposição ocupacional à poeira mineral pode causar afecções no fluxo aéreo às vezes 
superiores às provenientes do tabagismo12. Há uma correlação da limitação do fluxo aéreo 
juntamente com o elevado tempo de exposição a poeiras minerais, gases e fumos reve-
lando então que essa exposição pode estar ligada ao aumento da prevalência de casos de 
DPOC, mesmo em indivíduos não tabagistas11.

Estudo realizado com 100 ex-mineiros de extração de cobre demonstrou que 35% eram 
portadores de Silicose, destacando também que a exposição de Silica no Brasil é mais alta 
do que na população europeia23. Lopes et al. 24 avaliaram 44 trabalhadores não-tabagistas 
expostos a sílica e encontraram distúrbio obstrutivo em 81,8% dos casos. Da mesma 
forma, Zou et al.10 realizaram estudo com 69 mineiros não fumantes, onde observaram 
comprometimento da função respiratória, com redução do VEF1 mesmo nos indivíduos 
assintomáticos. Apesar do presente estudo não excluir os tabagistas da amostra, a redução 
do VEF1 e Índice de Tiffeneau, indica uma propensão dos trabalhadores a uma redução da 
capacidade respiratória.

O índice de Tiffeneau (VEF1/CVF) é um indicador que caracteriza qualitativamente os dis-
túrbios respiratórios25. A redução do VEF1 com preservação da CVF é definido como um 
distúrbio obstrutivo,  subdividindo-se em leve (VEF1/CVF <75%), moderado (VEF1/CVF 
<60%) e grave (VEF1/CVF <40%), já a redução do CVF (<50% do previsto) com a relação 
VEF1/CVF normal se caracteriza como um distúrbio restritivo26. Visto que nesta pesquisa 
os valores de VEF1/CVF se encontram diminuídos, pode-se concluir que os trabalhadores 
tendem a desenvolver distúrbios ventilatórios obstrutivos. Corroborando com essa pes-
quisa, outro estudo brasileiro observou que 61,4% dos trabalhadores expostos à sílica 
apresentaram distúrbio obstrutivo, sendo essa limitação ao fluxo aéreo decorrente das 
broncoestenoses secundárias a fibrose pulmonar, a existência de enfisema centroacinar e 
a presença de linfonodomegalias27.

A disfunção respiratória pode ser graduada em grave através da Espirometria quando CVF 
for inferior a 50% do previsto, e o VEF1 e Índice de Tiffeneau estiver abaixo de 40%13. Nesta 
pesquisa, embora os valores de CVF estejam adequados, os valores de VEF1 apontam para 
disfunção respiratória grave. Este dado está de acordo com outros estudos, que também 
demonstraram maior predominância do fenômeno obstrutivo, podendo ter sido desenca-
deada por outros fatores como: 1) irritação brônquica pela poeira; 2) existência de enfise-
ma como componente da própria pneumoconiose14. Já o PFE está dentro da normalidade, 
semelhante ao observado na literatura em pesquisa com homens na faixa etária de 31-40 
anos, onde a média dos valores obtidos foi 556,3± 63,0L/min28.
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Em relação aos testes de força muscular respiratória, valores de PImáx >80 cmH2O e PE-
máx alta > 90 cmH2O descartam fraqueza inspiratória ou expiratória29. Neste estudo, os 
resultados obtidos apontam para ausência de fraqueza da musculatura respiratória nos 
trabalhadores da construção civil.

Apesar de estar estabelecido que a exposição a poluentes pode comprometer o fluxo aéreo30, 
a maioria dos trabalhadores não faz uso de equipamentos de proteção individual (EPI’S) 
respiratória, e os poucos que utilizam, fazem uso de tamanho inadequado, ou não realizam 
troca periódica5. Nesta pesquisa, apenas 40% dos trabalhadores fazem uso de máscaras de 
proteção, podendo justificar os baixos desempenhos nos teste de função pulmonar, e suge-
rindo que o uso de EPI’S pode prevenir o aparecimento de distúrbios respiratórios.

Nesta pesquisa, foi observada redução dos valores de VEF1 e Índice de Tiffeneau, demons-
trando uma redução da capacidade respiratória com tendência para os distúrbios obstru-
tivos. Acredita-se que o reduzido uso de EPI’s, sobretudo das máscaras de proteção, é o 
fator principal para o aparecimento destes distúrbios.

No entanto, devido à heterogeneidade entre os sujeitos, sugere-se a realização de novos 
estudos que possam elucidar esta ideia e favorecer a implantação de medidas preventivas 
no cotidiano dos trabalhadores, visando à redução da incidência dos distúrbios respirató-
rios nesta população.
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RESUMO: Introdução: A organização do processo de trabalho em equipe, em diferentes níveis de com-
plexidade, é viabilizada pelo sistema de referência e contra-referência dos serviços de saúde. Objetivos: 
O objetivo desse estudo foi analisar os determinantes da referência e contra-referência de pacientes entre 
profissionais de saúde: médicos (GM) e fisioterapeutas (GF) no município de Mossoró-RN. Métodos: A 
pesquisa tem caráter quantitativo. Foi aplicado questionário semiestruturado em amostra de 40 voluntá-
rios, sendo estes subdivididos em 2 grupos: GM (n=20) e GF (n=20). Resultados: O item apontado com 
maior frequência em ambos os grupos para a referência e contra-referência ao tratamento clínico foi o tipo 
de Diagnóstico médico: GM (95%) e GF (90%), e com menor frequência a variável Princípios e diretrizes 
do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo GM (50%) e GF (45%). Para a análise dos determinantes da 
referência e contra-referência a um profissional específico, houve diferença significativa entre os grupos 
(p=0,047) apenas para o fator Relacionamento pessoal (GM=95%; GF=70%). Conclusão: Constatou-se 
que todos os fatores avaliados influenciam a referência e contra-referência entre os profissionais e que o 
Relacionamento pessoal entre os profissionais é mais determinante para a prática da referência médica do 
que para a contra-referência fisioterapêutica.

PALAVRAS-CHAVE: Serviços de Saúde. Sistemas de Saúde. Profissionais da Saúde.

DETERMINANTS OF REFERENCE AND COUNTER-REFERENCE BETWEEN 

PROFESSIONALS: MEDICAL DOCTORS AND PHYSIOTHERAPYSTS

ABSTRACT: Introduction: The organization of teamwork’s process at different levels of complexity is made 
practical by counter-reference and reference system in health services. Objectives: The aim of this study 
was to analyze the determinants of reference and counter-reference between health personnel medical doc-
tors (GM) and physiotherapists (GF) in Mossoró-RN. Methods: This is a quantitative research. They were 
applied semi-structured questionnaires in a sample of 40 volunteers, they are subdivided into two groups: 
GM (n=20) and GF (n=20). Results: The item most frequently noted in both groups to the reference and 
counter-reference to medical therapy was associated with the Medical diagnosis: GM(95%) and GF(90%) 
and less of the variable Principles and guidelines of Unified Health System (UHS): GM(50%) and GF(55%).
To the determinants of reference and counter-reference analysis to a specific career there were significant 
differences between groups(p =0.047) only for the Personal relationship as a determinant factor of the 
reference and counter reference to specific career(GM = 95%; GF= 70%). Conclusion: It was found that all 
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studied factor shave influence over the reference and counter-reference among professionals, and that the 
Personal relationship between professionals is more important in the practice of medical doctors reference 
that for the counter-reference from a physiotherapyst.

Keywords: Health Services. Health Systems. Health Personnel.

INTRODUÇÃO
A atuação interdisciplinar sugere uma permuta de informações e diálogo visando a análises 
de procedimentos entre duas ou mais disciplinas, suscitando interações e um enriqueci-
mento de conduta mútuo que envolve vários especialistas1

.

Um episódio de trabalho interdisciplinar se caracteriza pelo encaminhamento entre profis-
sionais, que consiste no direcionamento do sujeito, junto com seu registro da doença e a 
requisição e guia de prestação de serviço a outra especialidade de atendimento à saúde, 
buscando apropriado aperfeiçoamento no tratamento de sua disfunção2. A organização do 
processo de trabalho em equipe, em diferentes níveis de complexidade, é viabilizada pelo 
Sistema de Referência e Contra Referência dos serviços de saúde3.

A proposta do trabalho em equipe tem sido lançada como estratégia para enfrentar o inten-
so processo de especialização na área da saúde4. Proposta esta consolidada pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), uma vez que este propõe diretrizes que ressaltam a necessidade de 
refletir o trabalho em equipe visando à interdisciplinaridade, colaborando, desta forma, para 
a consolidação da integralidade e de uma assistência fundamentada no conceito amplo de 
saúde5. Portanto, entende-se que não se deve verticalizar o conhecimento e a intervenção 
em aspectos individualizados das necessidades de saúde, mas considerar respectivamente 
a articulação dos saberes e das ações6

.

A fisioterapia é uma profissão relativamente jovem, regulamentada no Brasil apenas em 
1969 enquanto a medicina é uma ocupação tradicional cujo prestígio advém de milênios de 
construção social7,8

.O que torna o médico, geralmente, responsável por coordenar o trata-
mento dos usuários e encaminhá-los para outros profissionais da saúde, quando acredita 
que isso seja necessário, sendo assim é indispensável que o mesmo conheça as evidências 
científicas e clínicas do atendimento fisioterápico em questão2

.

O atendimento fisioterápico, dentro do contexto atual de saúde, corresponde ao próprio 
conceito deontológico no qual: 

A fisioterapia trata de uma ciência da saúde que estuda, trata e previne distúr-
bios cinéticos funcionais, causado por alterações genéticas, traumas ou outras 
doenças adquiridas que venham causar alguma incapacidade9

.

Diante da coordenação médica do atendimento em saúde frente à ampla abordagem do 
atendimento fisioterápico, entende-se que é preciso compreender os elementos que pos-
sam interferir no relacionamento profissional dentro da área da saúde e apontar seus fa-
tores determinantes. O estudo beneficiará a autorreflexão sobre o conhecimento médico 
quanto à atuação da fisioterapia e vice-versa, estimulando a interação no âmbito do traba-
lho em equipe. O estudo também se tornará um artifício para os gestores da área da saú-
de, ajudando-os no reconhecimento da problemática implicada nesta relação, bem como 
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contribuirá para o norteamento de conduta inter-profissional. Essas situações/condutas 
podem ser favorecidas ainda durante o período de formação profissional, sendo base de 
ações e estímulos que possibilitem aos docentes e discentes a prática da interdisciplinari-
dade desde o espaço acadêmico.

Diante do exposto, despertou-se o interesse em analisar os determinantes da referência e 
contra-referência entre profissionais de saúde: médicos e fisioterapeutas no município de 
Mossoró-RN. 

MÉTODOS
O estudo foi realizado no município de Mossoró (RN), no período de julho de 2011 a junho 
de 2012. Para embasamento teórico sobre o tema, realizou-se pesquisa em livros, sites 
oficiais e periódicos indexados nas bases de dados LILACS, MEDLINE E PUBMED, por 
meio das palavras-chave: Serviços de Saúde, sistemas de saúde e profissionais da saúde. 
Considerou-se literatura atualizada relacionada ao tema, sendo selecionadas 14 publica-
ções dos últimos 10 anos, além de bibliografia clássica publicada em anos anteriores. A 
pesquisa apresenta uma abordagem quantitativa, uma vez que busca mensurar os dados 
coletados em campo por meio de questionário semi-estruturado, analisando-os estatisti-
camente e discutindo-os com dados da literatura.

A coleta de dados foi realizada em serviços de saúde pública e privada da cidade de Mosso-
ró (RN), selecionados por conveniência. A amostra (n=40) foi composta por profissionais 
médicos e fisioterapeutas, sendo os mesmos subdivididos posteriormente em dois grupos: 
grupo de médicos, GM (n=20), e grupo de fisioterapeutas, GF (n=20). 

Participaram da pesquisa médicos registrados no Conselho Regional de Medicina (CRM-
-RN) e fisioterapeutas cadastrados no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupa-
cional (CREFITO-1) que atuavam na cidade de Mossoró-RN com situação profissional ativa.

Os critérios de inclusão considerados neste estudo foram: Assinatura do Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido (TCLE), situação regular com o conselho profissional, e 
atuação profissional no município de Mossoró-RN.

Para a coleta de dados, utilizou-se um questionário semi-estruturado contendo questões 
objetivas que abordavam as variáveis independentes e dependentes. O questionário apre-
sentava campos para preenchimento dos dados pessoais e profissionais dos participantes 
da pesquisa como: Titulação, área de atuação, idade, sexo, instituição de trabalho (pública, 
privada ou ambas), tempo de formação profissional, instituição formadora (pública ou pri-
vada). Para a análise das variáveis dependentes, o questionário abordava os fatores que 
influenciam: a) o encaminhamento médico, a fisioterapia/fisioterapeuta e b) os fatores que 
determinavam a contra-referência do fisioterapeuta para o tratamento clínico/médico. Cada 
profissional marcava como opção de resposta, sim ou não, para cada fator.

A primeira variável dependente questionava alguns fatores relacionados à prática da re-
ferência/contra-referência de pacientes ao tratamento clínico sendo um total de 8 itens: 
Orientação institucional; O desejo do paciente de realizar o tratamento; Ambiente com pre-
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sença do outro profissional; A gravidade da doença; Diagnóstico médico; Fracasso no seu 
tratamento; Prevenção de doenças associadas; Princípios e diretrizes do SUS.

Para analisar a segunda variável dependente, foram questionados 6 fatores que apontavam 
alguns determinantes da referência/contra-referência de pacientes a um profissional espe-
cifico da outra categoria profissional: Idade do profissional; Parceria financeira; Tempo de 
atuação do profissional; Especialização do profissional na mesma área; Conduta profissio-
nal; Relacionamento pessoal com o outro profissional.

O recrutamento dos sujeitos foi por conveniência, considerando-se os termos de anuência 
e de consentimento, dos serviços e dos participantes, respectivamente.

Os sujeitos da pesquisa estavam com situação profissional ativa e realizavam atendimento 
clínico na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte, em lugares como: clínicas particulares, 
hospitais estaduais e centros de reabilitações municipais.

O procedimento para interpretação dos dados foi através de estatística descritiva, com 
frequência absoluta e relativa, demonstrados em tabelas. A relação entre as variáveis foi 
analisada por meio do teste exato de Fisher unilateral, usando-se o software SPSS, versão 
17.0, e considerando-se nível de significância de p<0,05. 

Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Potiguar, sob protocolo 
163/2011.

RESULTADOS
O estudo obteve uma amostra de 40 voluntários, no qual GM (n=20) e GF (n=20). Nenhum 
dos sujeitos foi excluído da pesquisa.

Na tabela 1, apresentam-se as características dos sujeitos da amostra quanto às variáveis 
independentes: sexo, idade, instituição formadora, titulação, tempo de formação e institui-
ção de trabalho. 

Tabela 1. Caracterização dos sujeitos da amostra, por meio de frequência absoluta e relativa.

Variáveis GF (n=20) GM (n=20)

n % n %

Sexo

Feminino

Masculino

13

7

65

35

3

17

15

85

Idade (anos)

20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60 ou mais

9

1

-

-

50

45

5

-

-

1

8

6

2

3

5

40

30

10

15
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Instituição formadora

Pública

Privada

3

17

15

85

19

1

95

5

Titulação

Graduação

Pós-graduação

5

15

25

75

-

20

-

100

Tempo de formação

Até 5 anos

6 a 10 anos

11 a 20 anos

Acima de 20

10

7

3

-

50

35

15

-

-

2

11

7

-

10

55

35

Instituição de trabalho

Pública

Privada

Ambas

-

10

10

-

50

50

-

1

19

-

5

95

Verificou-se que no GF (65%), a maioria das participantes eram mulheres, enquanto no GM 
(85%), a maioria eram homens. Em relação à idade, 50% dos fisioterapeutas tinham idade 
entre 20 a 30 anos e 40% dos médicos, de 30 a 40 anos. Quanto à natureza da instituição 
formadora, a maioria dos fisioterapeutas (85%) foi graduada em instituição privada, diferen-
temente do GM, no qual a maioria dos profissionais (95%) se formou em instituição pública.

Dos fisioterapeutas voluntários, 75% eram pós-graduados, enquanto 100% médicos apre-
sentavam essa titulação. Houve prevalência de 50% dos fisioterapeutas com até 5 anos de 
tempo de conclusão de graduação, diferente dos médicos com índice de 55% entre 10 a 
20 anos de formação profissional. Nenhum dos sujeitos do estudo trabalhava apenas em 
serviços públicos, ou seja, tanto no GM quanto no GF todos os participantes tinham vínculo 
com a rede privada ou desenvolviam trabalho paralelo na rede pública e privada de saúde.

Encontram-se, na tabela 2, as variáveis independentes relacionadas às áreas de especialização 
dos profissionais médicos e fisioterapeutas, por meio de frequências absolutas e relativas.

Tabela 2. Distribuição dos fisioterapeutas (GF) e médicos (GM) quanto às especialidades.

Área de especialização GF (n=15) GM (n=20)

n % n %

Ortopedia 3 20 3 15

Cardiovascular 1 6,6 4 20

Terapia Intensiva 3 20 - -

Respiratória 3 20 1 5

Fisiologia do Exercício 2 13,3 - -

Terapia Manual 1 6,6 - -
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Saúde Coletiva 1 6,6 - -

Avaliação Fisioterapeutica 1 6,6 -  -

Infectologia - - 1 5

Urologia - - 1 5

Uroginecologia e Obstetrícia - - 3 15

Pediatria - - 2 10

Neonatologia - - 1 5

Oncologia - - 1 5

Neurologia - - 1 5

Reumatologia - - 1 5

Clínica Médica - 1 5

Constatou-se que as três especializações mais prevalentes no GF eram ortopedia (20%), 
terapia intensiva (20%) e respiratória (20%), já no GM eram cardiologia (20%), ortopedia 
(15%) e uroginecologia e obstetrícia (15%).

Na tabela 3, apontam-se os fatores determinantes que influenciam na referência de pacien-
tes, médico-tratamento fisioterápico e na contra referência fisioterapeuta tratamento clínico.

Tabela 3. Análise dos determinantes da referência e contra referência de pacientes entre os médicos (GM) e 
fisioterapeutas (GF) ao tratamento clínico na área inversa: 

VARIÁVEIS DEPENDENTES
GM (N=20) GF (N=20)

p-valor
SIM NÃO SIM NÃO

Orientação institucional 11(55) 9 (45) 15 (75) 5 (25) 0,16

Desejo do paciente 17(85) 3 (15) 17 (85) 3 (15) 0,66

Ambiente com presença do outro 
profissional 15(75) 5 (25) 13 (65) 7 (35) 0,36

Gravidade da doença 18(90) 2 (10) 18 (90) 2 (10) 0,69

Diagnóstico médico 19(95) 1 (5) 18 (90) 2 (10) 0,50

Fracasso do tratamento 14(70) 6 (30) 17 (85) 3 (15) 0,22

Prevenção de doenças 14(70) 6 (30) 16 (80) 4 (20) 0,35

Princípios e diretrizes do SUS 10(50) 10(50) 11 (55) 9 (45) 0,50

Observou-se que entre todos os fatores descritos, o que mais influenciou a referência 
médico-fisioterapia foi o Diagnóstico médico, quando o médico julgava que o pa-
ciente apresentava indicação para o tratamento fisioterapêutico (95%). Com relação à 
contra referência fisioterapeuta tratamento clínico, os fatores que mais influenciaram 
foram o tipo de Diagnóstico médico e a Gravidade da doença, ambos com frequência 
relativa de 90%. 
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Quanto aos Princípios e diretrizes do SUS, pôde-se observar que este foi o fator que 
menos determinou as condutas profissionais, com pouca influência para a referência 
médico fisioterapia (50%), da mesma forma na contra referência, fisioterapia tratamento 
clínico (45%).

A tabela 4 refere-se aos fatores que influenciam na referência de pacientes, do médico para 
um fisioterapeuta específico e fisioterapeuta médico específico. 

Tabela 4. Análise dos determinantes da referência e contra referência entre médicos e fisioterapeutas a um 
profissional específico da categoria inversa:

VARIÁVEIS DEPENDENTES
GM (N=20) GF (N=20)

p-valor
SIM NÃO SIM NÃO

Idade do profissional 11 (55) 9 (45) 7 (35) 13 (65) 0,17

Parceria financeira 7 (35) 13(65) 10 (50) 10 (50) 0,26

Tempo de atuação do profissional 13 (65) 7 (35) 11 (55) 9 (45) 0,37

Especialização do profissional 18 (90) 2 (10) 16 (80) 4 (20) 0,33

Conduta profissional 18 (90) 2 (10) 18 (90) 2 (10) 0,69

Relacionamento pessoal* 19 (95)  1 (5) 14 (70) 6 (30) 0,04

*Teste exato de Fisher unilateral <0,05

Verificou-se que dentre os fatores pessoais e profissionais, o que mais influenciou para o 
encaminhamento médico-fisioterapia foi o Relacionamento pessoal com o fisioterapeuta, 
com frequência de 95%. E para os fisioterapeutas, o fator que mais influenciou na contra-
-referência foi a Conduta profi ssional do médico, com 90%.

Ressalta-se que dos fatores investigados, o que menos influenciou para a referência mé-
dico-fisioterapeuta foi a Parceria fi nanceira, chegando a 35%. Para os fisioterapeutas, o 
item que apontou ser menos determinante foi a Idade do profi ssional, com 35%, para a 
realização da contra-referência ao médico. 

Houve diferença significativa entre os grupos (p=0,047) apenas para o fator Relaciona-
mento pessoal enquanto determinante da referência e contra-referência a um profissional 
específico, tendo maior prevalência no GM do que no GF (GM=95%; GF=70%).

DISCUSSÃO 
A importância de avaliar os fatores que determinam o encaminhamento médico de um 
paciente à fisioterapia e o retorno deste ao médico, após o tratamento fisioterapêutico, 
se dá, principalmente, devido ao conceito amplo de saúde-doença que envolve, conse-
quentemente, a integralidade das ações e a qualidade da assistência em saúde. De acordo 
com Minayo, a interdisciplinaridade perpassa pela cooperação, ética e bom senso entre os 
profissionais10.
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Observa-se na tabela 3 que a Orientação institucional para a prática de referência e contra-
-referência entre profissionais e/ou serviços interfere nesse tipo de conduta (GM= 55%, 
GF=75%). De acordo com esses dados, pode-se apontar a importância da influência da 
gerência em saúde e como a coordenação dos serviços implica na organização do trabalho 
em equipe e, consequentemente, no acesso ao atendimento.  Dessa forma, quanto maior 
a estruturação da referência e contra-referência nestes serviços, mais significativa será a 
eficiência e eficácia do tratamento11.

O contato físico mais próximo com outro profissional, ou seja, no mesmo Ambiente de tra-
balho, foi considerado importante para a interação com o profissional de outra área, visto 
neste estudo que 75% dos médicos e 65% dos fisioterapeutas consideram essa questão 
como um dos fatores que influenciam na prática da referência e contra-referência.

Outro fator que se mostrou bastante influente foi o Desejo do paciente em realizar um tipo 
de tratamento, sendo que este teve uma significância de 85% para ambas os grupos. Tendo 
em vista que os profissionais levam em consideração as opiniões, desejos e escolhas do 
paciente, aponta-se como estratégia relevante para estimular tal prática, a educação popu-
lar em saúde, orientando-se, assim, a sociedade não só sobre a importância do cuidado 
integral com a saúde, mas a vivência do controle social no SUS, no entanto não foram 
encontrados trabalhos que discutem essa temática específica e relevante.

Tanto a Gravidade da doença como o tipo de Diagnóstico médico foram avaliados de for-
ma contundente por ambos os grupos como fator determinante para o encaminhamento. 
Observou-se que 90% dos médicos e também dos fisioterapeutas consideraram a gravidade 
da doença um fator relevante para a conduta de encaminhamento, e que 95% dos médicos e 
90% dos fisioterapeutas consideram, respectivamente, o diagnóstico médico fator decisivo 
para tal prática. Algumas patologias estão tradicionalmente relacionadas aos tratamentos 
médicos e fisioterapêuticos concomitantemente, em detrimento de outras. Um estudo pré-
vio aponta que há uma relação direta entre a prática de encaminhamento pelos médicos à 
fisioterapia e, a quantidade de pacientes com diagnóstico favorável após a fisioterapia12.

O fracasso da própria Conduta profi ssional, seja o tratamento clínico ou fisioterapêutico, 
obteve resultado como artifício para a referência e contra-referência. Percebeu-se que 70% 
dos médicos e 85% dos fisioterapeutas buscam essa alternativa, com o objetivo de apontar 
novas formas de tratamento ou técnicas que venham trazer um melhor prognóstico para o 
paciente. Porém na literatura, não se encontrou referência sobre esse assunto, não sendo 
possível comparar esse resultado. 

O estudo mostra que a Prevenção de doenças vem se mostrando um forte fator deter-
minante para a referência e contra-referência entre esses profissionais, onde 70% dos 
médicos consideram esse fator, apesar da prevalência no item gravidade da doença ter 
mostrado um índice de 90% entre esses profissionais. Por isso vale ressaltar a importância 
da atuação da fisioterapia dentro do SUS e na Estratégia Saúde da Família, com o objetivo 
de trabalhar em equipe, envolvendo também atividades de forma preventiva13, apesar da 
atividade reabilitadora ainda ser socialmente mais relacionada com a prática fisioterapêu-
tica. Os fisioterapeutas com 80% consideram esse componente relevante para a contra-
-referência ao tratamento clínico.

No que se refere aos Princípios e diretrizes do SUS, metade dos médicos, ou seja, 50% 
responderam que podem influenciar no encaminhamento, já mais da metade dos fisiotera-
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peutas, 65% não consideram esse fator relevante à volta do paciente para o seu local de ori-
gem. O entendimento profissional da garantia e relevância dos princípios e diretrizes do SUS 
ainda é um desafio permanente a ser alcançado na abordagem do atendimento em saúde14.

A Idade do profi ssional influenciou para o GM (55%), diferentemente do GF que foi de 
35%, provavelmente devido ao entendimento do primeiro grupo de que a experiência pro-
fissional é mais provável em indivíduos com mais idade e com maior tempo de formação. 
O estudo de Gomes, Cruz e Cabanelas sobre o estresse ocupacional em profissionais de 
saúde verificou que na instabilidade profissional e na carreira, os profissionais mais no-
vos (até 30 anos) apresentaram mais problemas do que seus colegas mais velhos (31 a 
50 anos; mais de 50 anos)15. Da mesma forma os voluntários do estudo apontaram que, 
o tempo de formação, foi um fator que influenciou para os médicos 65% e para os fisio-
terapeutas 55%. Albuquerque et al dizem que os profissionais que atuam a mais tempo, 
apesar da maior experiência clínica, se envolvem com as atividades rotineiras do trabalho 
e deixam de lado a educação permanente e, por consequência, passam a ser profissionais 
pouco atualizados16. 

A Conduta profi ssional foi o item de segunda maior influência, para os médicos e de 
maior influência para os fisioterapeutas, atingindo 90%, mostrando a importância de uma 
conduta profissional ética. Segundo Bub, pensar sobre nosso caráter de agir e ser pro-
fissional de saúde demanda um conhecimento do que precisa ser realizado como técnica 
e como arte, como também, conhecer as perspectivas éticas que podem fundamentar a 
conduta profissional17. 

O fator Relacionamento pessoal mostrou ser de maior influência para os médicos, com 
95%, no qual Neckel et al relatam que os aspectos centrais na configuração do trabalho 
em conjunto, é manter relações com propósito de conhecer a atuação do outro18. Desta 
forma, os profissionais podem criar ações cujo conteúdo e as finalidades sejam, não 
só para o envolvimento profissional entre a equipe, mas também para o conhecimento 
interpessoal dos mesmos.  

No estudo realizado por Marques na cidade de Tubarão – SC, com nove médicos especia-
lizados em ginecologia, aponta que dentre nove médicos, dois profissionais não tiveram 
o retorno de suas pacientes após encaminhamento para fisioterapia e um profissional não 
realizava nenhum encaminhamento12. Entretanto, seis médicos que tiveram a oportunidade 
de receber seus pacientes após o tratamento fisioterápico, e quatro médicos, ao realizar 
uma nova avaliação, constataram um aproveitamento de 100%. Isso mostra que ambos os 
estudos se apresentaram satisfatórios no que diz respeito à eficácia da referência e contra-
-referência entre médicos e fisioterapeutas para o tratamento em saúde.

Um estudo realizado por Borges et al., onde foram avaliados os recursos e o reconheci-
mento da fisioterapia oncológica nos hospitais públicos do Distrito Federal, com 30 fisio-
terapeutas, 44 pacientes e 45 médicos, mostrou não existir ainda um modelo para trata-
mento de pacientes oncológicos e que os médicos não encaminham pacientes com câncer 
para o tratamento fisioterapêutico, pela ausência desse serviço nos hospitais e pelo des-
conhecimento dos benefícios ocasionados por essa terapia19. Nesse estudo, o Ambiente 
profi ssional com presença do serviço de fisioterapia foi citado como fator determinante 
por 75% dos médicos.
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A amostra contida no estudo foi de características heterogêneas, considerando-se o ser-
viço público e privado de saúde, desta forma, ressalta-se que ao realizar um estudo se-
melhante, selecione a amostra de forma homogênea, para melhor observação dos fatores 
apresentados nesta pesquisa no campo da saúde pública.

Constatou-se que todos os fatores avaliados influenciam a referência e contra referência 
entre os profissionais, seja para o tratamento clinico ou a um profissional da outra área, e 
que o relacionamento pessoal entre os profissionais é mais determinante para a prática da 
referência médica do que para a contra referência fisioterapêutica.

Vale destacar que os principais determinantes da referência médico-fisioterapeuta foram 
o tipo de diagnóstico médico e o relacionamento pessoal. E para a contra referência 
fisioterapeuta-médico foram o tipo de diagnóstico médico, a conduta profissional e a 
especialidade do profissional. Esses fatores determinantes foram preponderantes aos 
princípios e diretrizes do SUS que consideram entre seus princípios a integralidade do 
atendimento em saúde.

Dessa forma, pôde-se constatar que a prática da referência e contra referência de pacientes 
entre profissionais de saúde médicos e fisioterapeutas no município de Mossoró-RN apre-
senta-se mais consolidada em específicas áreas de atuação profissional, perpetuando a vi-
são de trabalho em equipe já, tradicionalmente, relacionada ao tipo de diagnóstico médico.
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RESUMO: A pele é uma importante via de aplicação de fármacos. A camada mais externa da pele, o extrato 
córneo é a primeira porção protetora que dificulta a permeabilidade de substâncias. Métodos físicos como o 
peeling ultrassônico, a ionização e a eletroporação podem facilitar a entrada de substância na pele. O obje-
tivo do estudo foi observar os efeitos do peeling ultrassônico, a ionização e a eletroporação associado com 
cosméticos na pele.  MÉTODOS: Foram utilizados 6 animais da linhagem Wistar divididos aleatoriamente em 
3 grupos com 2 animais cada (um grupo controle, um grupo tratado com Peeling Ultrassônico mais Fluido 
Nano Gold e um outro grupo tratado com Dermoroller mais Sérum Anti-wrinkle), e tratados por 10 dias con-
secutivos. Os dados foram analisados qualitativamente. RESUTADOS: As análises histológicas mostraram 
uma redução na camada córnea no grupo submetido ao Peeling Ultrassônico, mas no grupo da Ionização 
com o Fluido Nano Gold houve um aumento da epiderme. CONCLUSÃO: Observou-se um aumento de fibro-
blastos com neoformarção de colágeno no grupo tratado com o Dermaroller mais o sérum Anti-Wrinkle.

Palavras-chaves: Ionização. Eletroporação. Cosméticos.

TRANSDERMIC TRANSPORT BY PORTABLE DEVICES: ANOTHER WAY 

TO APPLY COSMETICS, IN VIVO ASSAY

ABSTRACT: The skin is an important route of drug application. The outer most layer of skin, the stratum 
cornea is the first protective portion that hinders the permeability of substances. Physical methods such 
as ultrasonic peeling, ionization and electroporation can facilitate the entry of substance in the skin. The 
aim of the study was observed the ultrasonic peeling, the ionization and electroporation effects associated 
with cosmetics in the skin. METHODS: Six Wistar animals were used and divided randomly into 3 groups 
of 2 animal seach (a control group, a treated group with ultrasonic peeling plus Nano Gold fluid and another 
group treated with Dermoroller plus Anti-wrinkle Serum). The treatment lasted 10 days consecutive. The 
data were analyzed qualitatively. RESULTS: The Histological analyzes showed a reduced in the cornea stra-
tum and an increase of the epidermis in the group treated with ultrasonic peeling plus ionization and Nano 
Gold fluid. CONCLUSION: It was observed an increase in the fibroblasts with neoformation of collagen in 
the treated group with the Dermaroller plus serum anti-wrinkle.

Keywords: Ionization. Electroporation. Cosmetics
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1. INTRODUCTION
The skin is an important route of administration of drugs, and in the previous years there 
has been a significant increase in the studies for the development of specific formulations 
for such purpose. However, just some molecules can cross the skin levels. For example, 
when the potent lipophilic substance permeates the skin by passive diffusion, it can have a 
therapeutic benefit. So, this type of the transport is slow and it requires a latency of hours.1

The outermost layer of skin, the cornea stratum is first protective portion. The function of 
it is to prevent water loss and avoid, to a certain extent, the entry of foreign bodies such 
as microorganisms, harmful physical agents and chemicals products including medicines. 
This layer contains only 20% water and therefore is a barrier extremely lipophilic2-3.

The hard step of the dermal absorption is the permeation through the cornea stratum,4 
which because of that characteristics is the main barrier to transport molecular, allowing 
the passage of lipophilic molecules of low molecular weight and only small quantity5. Due 
to the limitations imposed by cornea stratum, the most part of hydrophilic substances and 
with intermediate or high molecular weight shows reduced permeability cross the skin6-7.

To facilitate the permeation of substances through the skin, there are many physical 
methods and devices that can help this process such as ultrasonic peeling, ionization 
and electroporation8.

The ultrasonic peeling promotes a cleaning in general, is nothing more that permanent 
disposal of a contaminant from substrate, which may be the surface of any object. To ac-
complish cleaning, you must have a job to remove contaminants, breaking their chemical 
bonds, overcome the force of electrical attraction and Van der Waals, ensuring that removal 
is permanent, preventing that the electric force would be redeposited to the contaminan-
tes8. Thus, the cleaning of a substrate is not an easy task, especially if the need for cleaning 
is high, if the contaminants are chemically inert, if the object to be cleaned have holes or 
cavities and cannot undergo abrasion, chemical or mechanics. In the ultrasonic cleaning 
systems, the work to remove and keep contaminants away from the substrate (usually with 
chemical help) is performed by the phenomena of the propagation of high-intensity sound: 
cavitation and transfer time. The macroscopic manifestations of those phenomenon in the 
cleaning process are: the dispersion and an increased dissolution of solid and liquid films, 
erosion, fatigue and the degradation of contaminants and the eliminating of air bubbles in 
the cavities9-10. This way, it tries to reduce the excess waste and keratin of skin of the cornea 
stratum to facilitate the permeation of substances.

Iontophoresisis a technique to promote permeation used widely. It is the combinations of 
an electric continue current or electric alternating current with topical drug, which enhan-
ces the transdermal release through the cornea stratum, increasing the therapeutic efficacy 
of many treatments. A drug with positive polarity, for example, it should be placed in a 
positive electrode to repel the like charges to put the drug to into in the skin toward the 
site wished, when electrical current is triggered11. There are several clinical applications of 
Iontophoresis as transdermal transport12-13.

Electroporation is another type of physical permeation promoter that consists in the use of 
short pulses (microseconds to milliseconds) of high voltage 100-1000 V/cm, which goes to 
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beyond the membrane barrier providing for a structural rearrangement of this membrane, 
and making it highly permeable to exogenous molecules14. This structural rearrangement 
creates temporary aqueous channels (pores) due to application of electric field15-16.This 
phenomenon is a non-invasive process, reversible and not alter the biological structure or 
target cell function17.

The electric field used in the electroporation process is obtained normally by applying ten-
sion pulses between two electrodes, in which there is a suspension of cells (in vitro) or a 
region of a tissue of a patient (in vivo), and it has the effect changing the potential difference 
across the lipid double layer. When this transmembrane potential reaches critical intensity, 
the electroporation started, and the permeates area is increased by the duration of the vol-
tage pulse and the frequency of repetition18.

Platinum Anti Wrinkleis a multiaction serum used for the treatment of premature aging and 
expression lines. This consists mainly of Copper Tripeptide 1 (GHK-Cu) a peptide expres-
sion promotes cell growth factors,more regularly collagen synthesis, elastin, proteoglycans, 
glycosaminoglycans production and anti-inflammatory and antioxidant responses19-20 Ace-
tyl Hexapeptide 8 (Argireline®) a synthetic peptide that is especially marketed as a compo-
nent of eye care products and patterned from the N-terminal end of the protein SNAP-25 that 
inhibits SNARE complex formation and catecholamine release21 and Platinumnanospheres.

Nano Gold Fluid is another multi fluid action topical application, indicated to promote cell 
renewal.This consists of various peptides and vitamins, being its main components Gold 
nanospheres, application to the skin has shown positive effects on low blood-flow skin ul-
cers, findings showed a significant improvement in mouth legions and skin ulcers with no 
adverse reactions observed22. Copper Tripeptide 1 (GHK-Cu) and Ceramide 3 are the most 
abundant ceramide in healthy human and important factor in maintaining the hydration and 
skin barrier23-24.

Due toall these possibilities of fluids and permeation, this study aimed to observe the 
effects of ultrasonic peeling, the ionization and electroporation associated with the 
cosmetics in the skin.

2. METHODS
This is an experimental study, the research population was Wistar rats (Rattos norvegicos 
albinus) males. The study sample consisted of 6 animals weighing between 250 g and 
300g, coming from the vivarium of Universidade Potiguar (UnP).

All rats were fasted for 12 hours, and then the rats were anaesthetized with Zoletil 50, in-
tramuscularly in the left quadriceps at a dosage calculated according to the animal weight 
(50 to 75 mg/kg).

It was performed shaving the back of the animals 3x5 cm² (LXA) and divided randomly in to 
three groups with two animals each: a control group without treatment, a group with Label-
le®, ultrasonic peeling system (view Figure 1) plus 3 drops of Nano Gold fluid associated 
with ionization and a group with the pen Dermaroller® (view Figure 2) in average intensity 
associated with 3 drops of Platinum Anti Wrinkle serum. Ten applications were performed 
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once daily in the morning for 10 days, with an exposure time of 3 minutes each procedure. 
On the day 11, the animals were sacrificed in CO2 chamber and with drew an area of   2x2 
cm² biopsy histology analyses.

The data were analyzed qualitatively.

The statistical analysis was made by the test t student with �=10%.

3. RESULTS
According to the analyzes of the Figures 1 and 2 it is possible to compare groups looking to 
the epithelial tissues, particularly in relation to the cornea stratum. In the control group (view 
Figure 3) as there was not intervention not only the cornea stratum, but also everything is 
normal. In the treated group (view Figure 4) that received the ultrasonic peeling plus Nano 
Gold fluid there was a decrease in the thickness of the cornea stratum by the breaking of 
chemical bonds and the proper action of “cleaning”9. In this increase of lenses was not 
observed any changes in the use of ionization plus Nano Gold fluid.

Figure 1. - Labelle®(Ultrasonic 
Peeling System)      

Figure 2. - Dermaroller® Pen 
(Portable Electroporation System)
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Figure 3. - Photomicrograph HE 40x: normal 
epidermis and presence of cornea stratum.

Figure 4. - Photomicrograph HE 40x: 
Thin epidermis with less cornea stratum 

due to use of ultrasonic peeling.

On a larger increase was observed as shown in the images below an increase in the 
thickness of the epidermis in the control group (view figure 5) compared with the tre-
ated group with Ultrasonic Peeling plus Nano Gold fluid (view figure 6) that may have 
occurred due to the use of Nano Gold fluid and again the decrease of the cornea stratum 
previously described.

Figure 5. Photomicrograph HE 400x: normal 
epidermis and presence of stratum cornea.

Figure 6. - Photomicrograph HE 400x: Thick 
epidermis with less cornea stratum due to use 

of fluid Nano Gold plus ultrasonic peeling

In the figures below, comparing the control group (Figure 7) with the group treated with the 
Dermaroller® plus Platinum Anti-wrinkle Serum (Figure 8). It can notice a large number of 
fibroblasts with collagen neoformation in the treated group, electroporation facilitated the 
entry of Platinum Anti-wrinkleSerum17,18 activating the neoformation of collagen making the 
skin stronger after 10 treatment sessions.
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Figure 7. Photomicrograph HE 
100x: Presence of collagen normal 
tissue, group without treatment.

Figure 8. - Photomicrograph HE 100x: 
Presence of fibroblasts and collagen 
neoformation after 10 sessions of 

Dermaroller plus serum Anti-wrinkle

By increasing the images on 400x is clear the presence of larger number of fibroblasts in 
the group treated with the Dermaroller plus Platinum Anti Wrinkle Serum (view Figure10) 
compared with the control group (view Figure 9), what can improve the skin appearance 
due to fibroblastic activity with the treatment maintenance.

Figure 9. Photomicrograph HE 
400x: Presence of minor amount of 

fibroblasts in the group control.

Figure 10. - Photomicrograph HE400x: 
Presence of much fibroblasts in the 
group treated with Dermaroller plus 

Platinum Anti Wrinkle Serum.

The result does not show significance in the statistical analysis, but it may be considered 
the suitable variations described.

4. DISCUSSION
The ultrasonic peeling is able to promote a reduction in the thickness of cornea stratum, 
making thinner and, thereby it decreases the barrier of permeation of substances.

Electroporation has proven to be a promising method to transport substances across the 
skin. The technique allows the carrying of macromolecules with different polarity (hydro-
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philic or lipophilic) and also it provides synergistic combinations with other techniques 
such as iontophoresis.

This research shows that, despite of the advances in electrical behavior, the influence of 
physicochemical characteristics of the substances and of the formulation, there is still the 
lack of conclusive studies on the permeation/ retention skin, the time required for the subs-
tance permeates and the concentrations obtained in the skin layers and underlying tissues.

The Nano Gold fluid and the Platinum Anti Wrinkle Serum showed effects on the skin, but 
more studies should be done regarding the different types of skin, because besides the 
complications of penetration of substances in the skin, there are many types of epithelia 
that depends of morphological conditions (thickness and photo type), which may or not 
derail the study.

The portable devices can be another way to apply cosmetics in the skin. But more studies 
should be done to make the physiology of the substances clear through them.

It is suggested further studies with isolated substances of high ionic power and low mole-
cular size in different types of skin to display the permeation and their effects in the skin. In 
time, it will possible in new studies to specify separate aspects of the skin like fiber elastic 
and other structures, despite the fact that there were this limitation in the research, inclu-
ding the small sample.
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RESUMO: Introdução: A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é causada pelo Vírus da Imuno-
deficiência Humana (HIV), porém, nem todas as pessoas que são infectadas pelo HIV manifestam a AIDS. 
Apesar dos esforços de pesquisadores, ainda não foi possível desenvolver uma vacina que pudesse inibir 
o efeito do vírus, mas existem medicamentos que inibem os seus sintomas no organismo, aumentando 
assim o tempo e a qualidade de vida dos portadores. A baixa informação sobre o HIV/ AIDS e as condições 
de indivíduos soropositivos podem influenciar negativamente na forma de pensar da população, gerando 
preconceitos contra os portadores do vírus e comprometendo sua convivência saudável no ambiente social 
em que estão inseridos? Objetivo: Assim, analisando o perfil de alunos de uma instituição particular de 
ensino superior buscou-se analisar se os estudantes da mesma apresentam pensamentos preconceituosos 
sobre pessoas portadoras do HIV. Metodologia: A pesquisa realizada teve caráter quantitativo sendo um 
estudo observacional descritivo e exploratório. Aplicou-se um questionário com 21 perguntas fechadas 
aos alunos do campus universitário. Para avaliar o objetivo do presente trabalho, abordaram-se apenas 
questões relativas aos conhecimentos sobre HIV e acerca dos soropositivos. Resultados: Os resultados 
mostraram baixos índices de opiniões preconceituosas em relação aos portadores do HIV, porém essa pe-
quena incidência é evidenciada pelo fato de alguns universitários terem uma insuficiência de informações 
sobre essa doença e sobre os métodos preventivos. Conclusão: Assim, é necessário repensar sobre essa 
doença, afinal, os direitos não podem ser barrados, devendo ser ampliados, pois a humanidade precisa de 
mais tolerância, solidariedade, empatia e humanização nesta causa.

ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA SÍNDROME 

DA TENSÃO PRÉ-MENSTRUAL EM 

MULHERES JOVENS E ADOLESCENTES
OLIVEIRA, Rafânia Santos de; • LÓCIO, Rafaella de Lima; SILVEIRA, Andreza Cruz; • BARBOSA, Yasmim Fernandes; 
PASCOAL, Giorgia Penereiro

RESUMO: Introdução: Síndrome da Tensão Pré-Menstrual (STPM) é um conjunto de sinais e sintomas 
presentes na mulher, durante a metade do ciclo menstrual, onde os mesmos provocam também alterações 
comportamentais, sendo eles: irritabilidade, aparecimento de acnes, dor lombar, entre outras. Objetivo: 
Prevenir e reduzir tais sintomas, utilizando métodos fisioterapêuticos no dia-a-dia das jovens e adoles-
centes que vivem no âmbito da comunidade. Metodologia: Trata-se de uma intervenção realizada com 
16 jovens e adolescentes mulheres, com idades entre 9 e 17 anos, moradoras do bairro Bom Pastor e 
frequentadoras do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). Foram realizadas orientações e de-
monstrações de exercícios, alongamentos, técnicas de relaxamento e orientações alimentares, que sejam 
úteis para prevenir ou reduzir os sintomas apresentados na STPM proporcionando resultados significativos 
e benéficos. Resultados: O projeto de intervenção foi concluído de forma construtiva e benéfica para as 
jovens, assim como, para os acadêmicos do curso de Fisioterapia que puderam vivenciar a troca de expe-
riências. Foram colhidos, pelas participantes, depoimentos de resultados benéficos, como, diminuição de 
retenção corporal, melhora da disposição, melhora do aspecto da pele e melhora do estresse. Conclusão: 
Conclui-se que, é importante a mulher ter seus cuidados desde cedo, para que futuramente a mesma não 
venha ter problemas mais graves, devido a STPM, e também destacando a atuação da Fisioterapia, em 
novos métodos aplicados na saúde da mulher.
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A IMPORTÂNCIA DO PROJETO 

VIVÊNCIAS E ESTÁGIOS NA REALIDADE 

DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

(VER-SUS) PARA A FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL MULTIDISCIPLINAR: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA
AMORIM, Amanda Raíssa Neves de; • SOARES, Ingrid Luara de Oliveira; • SOUTO JÚNIOR, João Álvaro dos Passos; 
QUEIROZ, Pâmella Costa; • FERNANDES, Ivanna Trícia Gonçalves; • CARVALHO, Ranulfo Fiel Pereira Pessoa de.

RESUMO: Introdução: O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado na constituição de 1988 e defende a saú-
de como um direito de todos e dever do estado dentro dos princípios de Universalidade, Equidade e Integra-
lidade. Esse sistema necessita de profissionais preparados para atuar com competência na área de saúde 
pública, questão trabalhada nos serviços por meio do desenvolvimento de programas de educação continu-
ada. Dentre outros projetos se destaca a Vivência e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde (VER-
-SUS), projeto criado pelo Ministério da Saúde que visa capacitar os acadêmicos e futuros profissionais 
para a vivência das conquistas e desafios inerentes ao cotidiano do SUS, bem como aprofundar a discussão 
crítica sobre gestão, atenção à saúde, educação, controle social e trabalho em equipe. Objetivo: Demons-
trar e discutir os resultados encontrados nas comunidades abordadas no projeto. Metodologia: O trabalho 
é caracterizado como relato de experiência constituído a partir da vivência no projeto “Vivências e Estágios 
na Realidade do Sistema Único de Saúde” no estado do Rio Grande do Norte (VER-SUS/RN), no período 
de 14 a 23 de Julho de 2014 na cidade de Maxaranguape/RN, composto por 12 acadêmicos de diversos 
cursos da área da saúde. Resultados: Após a coleta de dados constatou-se que os usuários mostram-se 
satisfeitos, pois dispõem de uma grande rede de serviços de saúde ofertados, além de boas condições 
na educação, saneamento básico, lazer, ambiente e etc. Algumas das queixas da população foi a falta de 
segurança, aumento do índice de drogadição, alcoolismo, exploração sexual e a falta de esclarecimento so-
bre certos temas. Conclusão: Após a vivência, foi relatada pelos viventes uma maior observação sobre os 
eixos e os limites dos serviços oferecidos, proporcionando reflexões acerca da multidisciplinaridade. Isso 
permite com que os viventes adquiram experiências de um novo espaço de aprendizagem, que é o cotidiano 
das redes e sistemas de saúde. A inserção dentro do planejamento e realidade de saúde de um município, 
a assistência à saúde e articulação entre as esferas focam uma visão sólida sobre o SUS. Os acadêmicos 
sentem-se inseridos em um processo de aproximação das políticas de saúde a formação acadêmica, sen-
sibilizando e mobilizando profissionais em formação para uma atuação ativa de compreensão e construção 
do SUS. A visão ampla e o fortalecimento de um olhar crítico construtivo passam a se tornar viáveis para 
o estímulo na formação de trabalhadores para o SUS, comprometidos eticamente com seus princípios e 
diretrizes, se entendendo como agentes sociais e políticos capazes de promover transformações.

CONDUTA FISIOTERAPÊUTICA PROTOCOLADA 

PARA PACIENTE COM QUADRO DE 

LESÃO MEDULAR: RELATO DE CASO
MARCONDES, Francisco; • VIEIRA, Aracele Gonçalves; • FREITAS JÚNIOR, José Humberto Azevedo de; • FERNANDES, 
Laura Maria de Morais.

RESUMO: Introdução: A lesão da medula espinhal (LME) resulta em significativas manifestações clínicas 
incapacitantes e permanentes, como a impossibilidade de andar, geradas por insuficiência parcial ou total 
do funcionamento da medula espinhal, decorrente de lesão que afeta a sua integridade anatômica. Objetivo: 
O objetivo desta pesquisa é baseado na busca de um protocolo de fisioterapia, fazendo a atuação em cima 
da reabilitação de um paciente com quadro clínico de lesão medular. Metodologia: Paciente F.P.A., do sexo 
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feminino, 57 anos, Casada, apresenta lesão medular. Em relato a paciente forneceu a informação histórica 
da doença, constando que há cinco anos anterior ao início do tratamento fisioterapêutico lhe ocorreu um 
acidente doméstico o qual provocou uma lesão medular comprometendo o membro inferior esquerdo. 
Resultados: Os resultados caracterizaram uma melhora dentro do esperado na conclusão do tratamento 
referido para o quadro de lesão medular. A LME é um evento gerador de grande imprevisibilidade, pois 
mudanças físicas irreversíveis resultam em incapacidades funcionais importantes abaixo da zona lesada, 
devido à interrupção da passagem de informação. Conclusão: A fisioterapia é de grande importância na 
reabilitação de pacientes com alterações no nível neurológico, pois, o tratamento engloba também os qua-
dros musculoesqueléticos dos pacientes, o que necessita de um suporte maior.

INVESTIGANDO PACIENTES COM 

POLINEUROPATIA: UMA ABORDAGEM 

MULTIPROFISSIONAL SOBRE O 

CUIDADO DE SUAS LIMITAÇÕES
COSTA NETO, Joel Florêncio da; ROCHA, Ingrid Tatiane; • OLIVEIRA, Ismael Vinicius de;  • CÂMARA, Gislainy Luciana 
Gomes.

RESUMO: Introdução: A polineuropatia se caracteriza pelos distúrbios e lesões traumáticas que levam a 
um comprometimento das raízes nervosas espinais e nervos periféricos. Podem atingir em determinados 
estágios as regiões motoras e sensitivas, ou seja, é a disfunção simultânea de muitos nervos periféricos 
em todo o corpo. A polineuropatia possui muitas causas diferentes, entre elas: reações auto-imunes, subs-
tâncias tóxicas, câncer, deficiências nutricionais e diabetes, demonstrando assim que na prática clínica o 
mais difícil não é o reconhecimento de uma polineuropatia, mas sim a descoberta da sua etiologia. Dentre 
as manifestações clínicas, as mais relevantes na polineuropatia são o formigamento, a parestesia, dor 
tipo queimação e incapacidade de sentir vibrações ou o reconhecimento da posição dos MMSS, MMII 
e das articulações, gerando-se uma instabilidade na marcha e do movimento coordenado dos braços. 
Muitos pacientes com polineuropatia também apresentam anomalias do sistema nervoso autônomo, o 
qual controla funções automáticas no corpo (p.ex., batimentos cardíacos e função intestinal). Objetivo: 
Nesse contexto, objetiva-se analisar a importância dos profissionais de saúde na reabilitação e cuidado 
desses pacientes, visando um tratamento adequado de acordo com as necessidades de cada indivíduo e a 
etiologia da doença. Metodologia; Foi realizada uma pesquisa de revisão bibliográfica, com os descritores 
multiprofissionalidade e polineuropatia, nas bases de dados SCIELO, BVS e LILACS, foram colhidos 12 
artigos, assim, fazendo então a análise dos textos que teve como base o referencial teórico para elaboração 
do estudo. Resultados: A eficácia do tratamento depende da correta identificação da etiologia, entretanto, 
mesmo nos melhores centros especializados, muitos casos permanecem desconhecidos. O tratamento da 
polineuropatia consiste de medidas gerais de apoio, melhora da dor e fisioterapia. Portanto, espera-se que 
haja um esclarecimento sobre o assunto para que se possa oferecer uma vida melhor e mais saudável para 
esses pacientes. Conclusão: Assim, faz-se necessário que os profissionais da saúde conheçam a doença, 
o comportamento desses indivíduos, além das suas estruturas anátomo-fisiológicas que estão sendo aco-
metidas pela patologia para promover uma melhor qualidade de vida e vitalidade a esses pacientes.

ASPECTOS ÉTICOS NO CUIDADO 

A PORTADORES DE HIV/AIDS
SANTOS, Adriana Paz dos; • MORAIS, Dalila Mota Queiroz; • NEGREIROS, Kássia Pereira de; • PEREIRA, Lanna Vanes-
sa; • SILVA, Maria Luana da; • SILVA, Janiny Lima e

RESUMO: Introdução: O cuidado aos indivíduos portadores de HIV/ AIDS trata-se de um tema muito dis-
cutido na literatura, mas que ainda merece atenção por seu impacto social e clínico. Os estudos documen-
tam que o cuidado aos afetados caracteriza-se como discriminatório pelos profissionais, principalmen-
te pela preocupação com o contágio. Objetivo: Dessa forma, esse estudo teve como objetivo analisar a 
questão ética multiprofissional nos cuidados a portadores de HIV/AIDS. Metodologia: A partir disto, foi 
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realizado um estudo transversal de caráter quantitativo, desenvolvido com 74 profissionais de um hospital 
público estadual especializado, referência em doenças infecto-contagiosas, localizado no município de 
Mossoró-RN. A análise foi feita a partir da aplicação de um questionário semi-estruturado, com questões 
sobre caracterização profi ssional, conhecimento sobre ética e aplicação da mesma no ambiente de traba-
lho. Resultados: De acordo com o questionário aplicado, 83%  dos participantes se consideram-se éticos, 
14% parcialmente éticos, 3% não respondeu. Ao serem questionados se já teria deixado de agir com ética 
no ambiente de trabalho, 65% relataram nunca ter deixado de agir com ética no ambiente de trabalho, 
33% disseram que poucas vezes, 1% afirmou que muitas e de 1% não se obteve resposta. Em relação 
aos demais profissionais, 70% relatou que consideram os outros profissionais da equipe parcialmente 
éticos, 24% consideram os colegas éticos, 4% não consideram os colegas éticos e 2% não respondeu. 
Foi perguntado, caso fosse necessário se o mesmo confiaria no sigilo profissional para fazer ou indicar os 
serviços do hospital a um amigo ou familiar para exames e tratamento, 69% dos servidores informaram 
que, se necessário, confiaria sim, já 30% informaram que não confiariam e de 1% não se obteve resposta. 
Conclusão: Percebeu-se que houve julgamento positivo relacionado a conduta pessoal, no entanto o julga-
mento relacionado a equipe mostra um  alto índice de implicações éticas, comprometendo a indicação do 
serviço. Assim, sugere-se, a capacitação da equipe multiprofissional frente aos aspectos éticos no cuidado 
a portadores de HIV/AIDS. 

COMPARAÇÃO DE APTIDÃO 

FÍSICA E FUNCIONAL DE IDOSOS 

INSTITUCIONALIZADOS E DOMICILIARES
SOBRAL, Alex Fabiano Soares; MELO, Daniela Vanessa Araújo; SILVA, Elivânia Severina da; PIMENTA, Luciana Camila 
Martins; VEIRA, Lo-huama Carlos; MORAIS, Nickson Melo de.

RESUMO: Introdução: No idoso a sua qualidade de vida e seu envelhecimento podem ocorrer de forma 
diferente, onde é definida por aspectos culturais, éticos, religiosos e pessoais, podendo influenciar na 
vida cotidiana de idosos domiciliares e institucionalizados, afetando assim a sua funcionalidade. Objetivo: 
Comparar a percepção da qualidade de vida e da funcionalidade dos idosos domiciliares e institucionaliza-
dos. Metodologia: Para esse artigo foi realizada uma pesquisa básica observacional, descritiva de caráter 
transversal, aplicando o questionário MIF (Medida de Independência Funcional), WHOQOL-OLD e o TAFF 
(Teste de aptidão física funcional) em um universo de 20 participantes idosos acima de 60 anos, com foco 
em dois locais, na Igreja Batista Regular da Fé, na cidade de Mossoró/RN e no Abrigo Amantino Câmara, 
na cidade de Mossoró/RN. Resultados: Na aplicação do MIF pôde ser observado que em um mesmo am-
biente há níveis de funcionalidade bem diferentes, com uma distância significativa entre o menos funcional 
e o mais funcional. Percebeu-se que não houve uma significante diferença na funcionalidade entre idosos 
institucionalizados e domiciliares. No TAFF os percentuais atingidos foram considerados medianos tanto 
em idosos domiciliares quanto em institucionalizados. Porem em alguns testes os idosos domiciliares so-
bressaíram em relação aos idosos institucionalizados como no teste de sentar e alcançar os pés que avalia 
a flexibilidade, pode-se observar que os idosos institucionalizados impetraram os resultados em que 30% 
dos avaliados não conseguiram realizar o teste, 30% dos avaliados não atingiram o percentil mínimo para 
o teste e 20% dos avaliados atingiram percentil até 30 para o teste, foi totalizado em percentil para esses 
idosos de 170 pontos. Já os idosos domiciliares conseguiram alcançar os resultados de: 50% dos avaliados 
não conseguiram atingir o percentil mínimo do teste e 30% dos avaliados atingiram percentil até 30 para o 
teste, foi totalizado em percentil para esses idosos 235 pontos, com isso pode ser observado que os idosos 
domiciliares alcançaram um resultado bem maior, de acordo com o percentil do teste. Já no teste de flexão 
de antebraço que avalia força, obteve-se nos idosos institucionalizados os resultados onde 30% dos ava-
liados atingiram o percentil 10 para o teste, 20% dos avaliados atingiram o percentil 5 para o teste e 20% 
dos avaliados atingiram o percentil maior que 30 para o teste, foi totalizado em percentil para esses idosos 
170 pontos. Já para os idosos domiciliares alcançaram os resultados de: 20% dos avaliados atingiram o 
percentil 5 para o teste, 20% dos avaliados atingiu o percentil 10 e 20% dos avaliados atingiram o percentil 
25 para o teste, foi totalizado em percentil para esses idosos 135 pontos. Conclusão: Pôde ser observado 
que os idosos institucionalizados alcançaram melhor resultado, de acordo com o percentil do teste.
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TRATAMENTO FISIOTERÁPICO ATRAVÉS 

DO MÉTODO DE THERA SUIT EM 

CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL
ANDRADE, Emanuela Kryssia Façanha; • CASTRO, Juliana Ramiro Luna

RESUMO: Introdução: A paralisia cerebral (PC) é uma patologia que afeta o cérebro imaturo e interfere na 
maturação e desenvolvimento cerebral. Uma das principais causas da PC é a asfixia perinatal, ocasionado 
por diminuição da oferta de oxigênio durante o parto causando lesões cerebrais irreversíveis. O paciente 
acometido pela PC apresenta alterações motoras, posturais, cognitivas e de coordenação. A fisioterapia é 
um dos tratamentos, mais relevantes para estes pacientes, promovem as alterações de reflexos, bloqueios 
das contraturas e deformidades. É um método atual em que o tratamento baseia -se no  método Thera 
suit, o qual consiste em uma órtese suave, proprioceptiva e dinâmica conectada por cordas elásticas que 
trabalham melhorando o tônus muscular, a resistência e a estimulação tátil e vestibular, equilíbrio e coorde-
nação. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi identificar, através de revisão bibliográfica, as contribuições 
do método de Thera suit no tratamento do paciente portador de PC. Metodologia: Foram encontrados, em 
bases de busca científica como Scielo, Pubmed e BVS, cerca de 24 mil artigos sobre PC e apenas 7 sobre 
Thera Suit. Estes passaram por uma rigorosa seleção onde ao final restaram 17 artigos, os quais condiziam 
à temática proposta deste trabalho, eram mais atuais e de relevância científica. Resultados: Dos vários 
artigos analisados, a maioria destacou a importância do método Thera suit no tratamento fisioterápico 
no paciente portador de PC. Todos mostraram que este método é bastante eficaz em todo o processo de 
decisão do desmame. Conclusão: Embora o método de Thera suit seja comprovado ainda é pouco utilizado, 
necessitando de maior divulgação. Reforçam a necessidade de padronização das técnicas utilizadas, com o 
intuito de fortalecer os estudos baseados em evidências através de artigos científicos.

VIVÊNCIAS E ESTAGIO NA REALIDADE 

DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

EM ALTO DO RODRIGUES-RN: 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
SOUSA, Camila Medeiros; BARRETO, Amanda Spínola; • RODRIGUEZ, João Paulo de Sá; ANJOS, Rodrigo Barbosa; 
PINTO, Helena Kelly Soares de Rubim Costa; • ARAÚJO, Francisca Rêgo Oliveira

RESUMO: Introdução: O VER-SUS (Vivência e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde) é um 
estagio de vivência, ofertado pelo Ministério da Saúde que permite aos estudantes universitários experi-
mentarem um novo espaço de aprendizagem que é o cotidiano de trabalho das organizações e serviços 
de saúde, assim, qualificando-se para atuação no sistema único de saúde (SUS). Esta vivência ocorreu no 
município de Alto do Rodrigues no estado do Rio Grande do Norte, ao todo foram selecionados doze uni-
versitários, foram dez dias de vivência onde os estudantes tiveram a oportunidade de vivenciar a realidade 
dos seguintes serviços: Unidades Básicas de Saúde, Hospital Municipal, CRAS, Lixão, Pocilga, Feira Livre, 
Mercado Municipal, Academias da Terceira Idade, Escola, Programa VigiÁgua, vivenciaram ações de saúde 
como “O dia da saúde do homem”, além de visitarem os Equipamentos de Lazer da Cidade. Conheceram 
ainda o Rio Piranhas-Açu que é utilizado, para fins de consumo doméstico e ferramenta de lazer. Objetivos: 
Compartilhar conhecimento adquirido em vivência; Compreender o conceito ampliado de saúde; Favorecer 
a discussão de campo e núcleo de saberes e da integralidade da atenção em saúde. Metodologia: Trata-se 
de um relato de experiência do VER-SUS RN, onde relatamos todas as etapas que constituem o estagio 
de vivência do SUS, sendo estas: Seleção de facilitadores e viventes, vivências, rodas de debates diárias, 
sistema de saúde e construção de relatórios individuais. Resultados: Na realização de nossas vivências 
nos deparamos com algumas dificuldades, tais como: falta de saneamento básico, falta de articulação 
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entre os níveis primários, secundários e terciários de saúde, falta de preparação profissional e inexistência 
de comunicação intersetorial. Por outro lado, encontramos boa estrutura de serviços oferecidos a popu-
lação, profissionais comprometidos, além de, vivenciar o SUS de diversas maneiras entendendo assim a 
saúde de forma mais ampliada. Conclusão: O VER-SUS proporciona um melhor entendimento a respeito 
do funcionamento das redes de atenção à saúde e dos sistemas de saúde. Assim como contribui para que, 
estudantes tenham contato com um cotidiano de trabalho que engloba diversas áreas de conhecimento, 
possibilitando assim uma formação mais qualificada.
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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.
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