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APRESENTAÇÃO 

 

O Curso de graduação em Fisioterapia das Faculdades INTA teve o seu início no ano 

de 2008 e sua turma pioneira formou-se em dezembro de 2012. Nesta graduação a disciplina 

de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é subdividida em três disciplinas: TCC I, no oitavo 

semestre (onde o estudante elabora um projeto de pesquisa); a disciplina de Pesquisa em 

Fisioterapia no nono semestre (onde o estudante apresenta o seu projeto para uma banca 

composta por três docentes) e a disciplina de TCC II (na qual o estudante apresenta o relatório 

final da sua pesquisa).  

Os estudantes podem apresentar o seu TCCII na modalidade artigo ou monografia. O 

artigo, de acordo com normas do Regimento de TCC da Instituição, tem que ter sido aceito 

para publicação ou publicado no decorrer de sua graduação. Em ambos os casos, tanto o 

artigo quanto a monografia necessitam ser apresentado para uma banca composta pelo seu 

professor orientador e mais dois docentes com titulação mínima de especialista. 

Este livro é o resultado da produção de artigos realizados pelos estudantes do décimo 

semestre em 2012, como atividade obrigatória da disciplina de TCCII. Para atender à 

demanda do corpo docente e discente do curso, que optaram por produzir artigos na disciplina 

de TCCII, foi proposto pela Instituição que os mesmos fossem compilados em uma 

publicação em forma de livro. Cada artigo foi elaborado individualmente pelo discente sob a 

orientação de um docente do curso. Os artigos abordam temáticas relativas à fisioterapia e 

suas diversas técnicas, áreas de atuação, especialidades, dentre outros inúmeros assuntos. 

 Os artigos que compõem este livro, em sua maioria, utilizaram como metodologia a 

revisão integrativa de literatura, porém alguns são provenientes de pesquisas com seres 

humanos. A revisão integrativa de acordo com Mendes, Silveira e Galvão (2008) em seu 

artigo intitulado “Revisão integrativa: método de pesquisa para a Incorporação de evidências 
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na saúde e na enfermagem” define revisão integrativa como um método que permite a análise 

de pesquisas relevantes que dão suporte para a tomada de decisão e a melhoria da prática 

clínica. Os mesmos autores subdividem em seis etapas: identificação do tema elaboração da 

questão de pesquisa; estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos/busca 

na literatura; definição das informações a serem extraídas dos estudos 

selecionados/categorização dos estudos; avaliação dos estudos incluídos na revisão 

integrativa; interpretação dos resultados e apresentação da revisão/síntese do conhecimento. 

 A revisão integrativa de literatura apresenta um papel importante na busca de 

evidências científicas em meio à literatura específica de determinada área, que possa servir 

como base para auxiliar na prática clínica. Esta necessidade é sentida por todos os 

profissionais de saúde que atuam em todos os níveis de atenção, no sentido de pautarem a sua 

prática em evidência científica, promovendo desta maneira a indissociabilidade entre a 

pesquisa científica e a prática clínica. 

  Reconhecendo a importância de estimular os acadêmicos do Curso de Fisioterapia se 

aproximarem do universo da pesquisa, é que se propõe através de um trabalho final de 

conclusão de curso, que os mesmos tenham minimamente vivenciado esta experiência, para 

que a partir desta, possam buscar novas experiências em pesquisa, bem como divulgá-las e 

aplicá-las em sua prática clínica. 

 A escolha do título Fisioterapia Múltiplos Olhares foi realizada pelo colegiado do 

Curso, dada à diversidade de temas enfocados em cada artigo. Foram várias as tentativas de 

categorização dos artigos elaborados e duas ideias: categorizá-los por especialidades ou por 

níveis de atenção à saúde? Mas em ambas as situações, não abrangeriam cem por cento do 

que foi produzido. Por fim, optamos por apresentá-los em ordem alfabética.   

Este livro constitui-se o fruto de uma experiência coletiva e inédita para a maioria dos 

docentes e discentes do Curso de Fisioterapia das Faculdades INTA, visto que muitos 

docentes tiveram a sua primeira experiência como orientadores de trabalhos de conclusão e os 

estudantes como orientandos. Ressaltamos que é de inteira responsabilidade dos autores, 

sobretudo dos orientadores, a garantia da autenticidade e qualidade dos artigos produzidos. 

Para uma primeira experiência, nos orgulha poder torná-la pública e esperamos que possa ser 

útil a estudantes e profissionais da área, que buscam atualizarem-se constantemente. 

 

Profa. Me. Jorgiana de Oliveira Mangueira 
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RESUMO: Sabe-se que a dor que a parturiente sente durante o processo de trabalho de parto 

e parto é desencadeada por vários fatores sendo único para cada mulher, o que faz não poder 

ser comparada. Este estudo teve como objetivo averiguar a existência de trabalhos nacionais 

publicados nos bancos de dados on-line sobre o trabalho do fisioterapeuta no parto, nos 

últimos cinco anos. Foram pesquisados os artigos que tinham como temática os benefícios 

sobre a atuação fisioterapêutica no trabalho de parto. Foi realizada uma revisão integrativa, no 

período entre outubro e novembro de 2012, através do levantamento bibliográfico que ocorreu 

na Biblioteca Virtual em Saúde na base de dados caracterizada como Literatura Latino-

Americana em Ciências da Saúde (LILACS) e na Scientific Electronic Library Online 

(SciELO). Para o levantamento dos artigos, foram utilizados os descritores em ciências da 

saúde (Decs): fisioterapia, parto, fisioterapeuta, trabalho de parto. Foram adotadas critérios de 

inclusão e exclusão para seleção dos trabalhos. Inicialmente foram encontrados 14 artigos 

com os descritores mencionados, contudo, depois da análise e utilizado o critério de exclusão, 
foram utilizados cinco artigos para os resultados abaixo. Ao concluir esta pesquisa foi 

possível observar que a atuação do fisioterapeuta no trabalho de parto ainda é contemporânea, 

o que faz com que esta ação ainda não seja usada em todas as maternidades. Contudo, os 

resultados mostraram que as técnicas utilizadas produzem eficácia no alivio da dor durante o 

trabalho de parto. 

Palavras-chave: Fisioterapia; Gravidez; Dor. 
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ABSTRACT: It is known that the mother feels pain during labor and delivery is triggered by 

several factors and is unique to each woman, which makes it can’t be compared. This study 

aimed to investigate the existence of papers published in national databases online about the 

work of the physiotherapist in childbirth in the last five years. We searched articles that had as 

its theme the benefits of physiotherapeutic procedures in labor. We performed an integrative 

review, between October and November 2012, through the literature that occurred in the 

Virtual Health Library in the database characterized as Latin American Literature on Health 

Sciences (LILACS) and Scientific Electronic Library Online (SciELO). To survey items were 

used descriptors in health sciences (Decs): physiotherapy, childbirth, physiotherapist, labor. 

Were adopted criteria for inclusion and exclusion selection of papers.Inicialmente found 14 

articles with the descriptors mentioned, however, after review and used the exclusion criteria 

were used five articles for the results below. By completing this survey it was observed that 

the role of the physiotherapist in labor yet is contemporary, what makes this action is still not 

used in all hospitals. However, the results showed that the techniques produce efficacy in 

relieving pain during labor. 

Keywords: Physiotherapy; Pregnancy; Pain.   

 

INTRODUÇÃO 

A saúde que é um direito constitucional de todo o cidadão brasileiro, dentro deste 

âmbito o Ministério da Saúde criou especificamente para as mulheres o Programa de 

Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) que funcionou como Programa de Atenção à 

Saúde da Mulher, desde sua implantação, até 2004, quando, em 28 de maio de 2004, o então 

ministro da Saúde, Humberto Costa, lançou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 

da Mulher (PNAISM) com princípios e diretrizes, construídas a partir da proposição do SUS, 

respeitando as características da nova política de saúde (BRASIL, 2004). Com uma política 

direcionada às mulheres, fica instituído então, que toda mulher tem direito a uma gravidez 

saudável e a um parto seguro.  

No entanto, as políticas de esclarecimento e de educação em saúde vêm cada vez mais 

promovendo a orientação às mulheres para o parto natural. Iniciando com o acompanhamento 

do pré-natal adequadamente, mas sempre ficando em alerta tanto o médico quanto a paciente 

que se, no momento do parto, houver necessidade, o obstetra pode optar pela cesariana. No 

que se refere às assistências pré-parto e ao parto, observa-se que uma das grandes 

preocupações dos profissionais de saúde é a assistência mais intensiva para estas mulheres, 

como a realização das consultas do pré-natal, os encaminhamentos, se necessário ao dentista, 

as visitas domiciliares e o serviço de fisioterapia, principalmente no último trimestre da 

gravidez, pois é quando o corpo da mulher sofre as consequências do peso obtido durante 
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todo o período da gravidez. A transformação da mulher em mãe não depende de cultura, 

padrões ou religiões, sociais, emocionais e afetivos. De acordo com Mott (2006) o corpo da 

mulher está programado para a reprodução da espécie desde o inicio dos tempos, contudo as 

práticas e os costumes que abrangem o nascimento e o parto têm se diversificado ao longo do 

tempo e nas variadas culturas. Marques (2011) chama a atenção sobre o processo fisiológico 

que envolve o parto e ressalta que para o parto progredir de forma natural é preciso que a 

mulher apresente a força de contração uterina suficiente, que tenha mobilidade pélvica e um 

adequado encaixe do feto, todos estes fatores concomitantemente. A ausência de um desses 

fatores trará dificuldades durante o trabalho de parto e o nascimento. Outro fator mencionado, 

que Marques (2011) chama de quarto fator, é a posição materna que complementa os 

anteriores e que se integra à ocorrência do parto natural, uma vez que tem relação direta com 

a contração uterina, o encaixe do feto, a mobilidade da pelve e o efeito da força de gravidade. 

Baracho (2007), já entende de uma forma mais simplificada e ressalta que o trabalho de parto 

é um simples processo o qual leva a expulsão do feto pelo útero. Contudo, esta pesquisadora 

afirma que o que dá início a todo esse processo ainda é desconhecido, pois existem diversas 

teorias que divergem sobre o tempo de vida da placenta e/ou de alguma resposta que é dada 

pelo fato do feto ter tamanho aumentado.  

No entanto, para iniciar o trabalho de parto, o processo passa por três acontecimentos: 

ruptura do saco amniótico, surgimento de sangramento ou surgimento de contrações que se 

tornam cada vez mais fortes e rítmicas. Desta maneira, a atuação do trabalho do fisioterapeuta 

no processo de parto é de bastante importância, contudo essa prática só acontece, 

normalmente, em hospitais escolas. Mas, a valorização do trabalho do profissional 

fisioterapeuta na assistência à mulher em trabalho de parto vem crescendo e tornando-se de 

importante no alivio da algia, na progressão da dilatação do colo uterino, que irá viabilizar a 

saída do bebê; nas orientações quanto à respiração e a força que a mulher deve utilizar 

adequadamente e o posicionamento dela durante o parto propriamente dito. Sescato (2008) 

refere que os cuidados não-farmacológicos nos dias de hoje, vem sendo a primeira opção para 

a substituição, na medida do possível, dos analgésicos e anestésicos, durante o trabalho de 

parto e parto no que se refere ao alívio da dor à parturiente. Para Mamede (2007), fatores 

como a ansiedade e o medo, a preparação e o suporte que é oferecido durante o trabalho de 

parto e parto influenciam na dor que a parturiente sente e é única para cada mulher. De acordo 

com Ferreira (2011), é diferente a abordagem de uma grávida que fez acompanhamento com o 
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fisioterapeuta durante a gestação de outra em que o primeiro contato com este profissional 

ocorre apenas durante o parto. Compreende assim, que seja preciso o estabelecimento de um 

vínculo entre a parturiente e o fisioterapeuta, para criar um elo de confiança, diminuir as 

reações de defesa no que se refere ao estresse do momento e estimular a grávida a buscar 

novos movimentos e posturas durante o primeiro período de parto. 

Baracho (2007) infere sobre a importância do fisioterapeuta saber identificar, no 

momento do trabalho do parto, a altura do pólo cefálico (Planos de De Lee) e dilatação 

pélvica (Planos de Hodge). O plano de De Lee ajusta a descida do bebê. Esse ajustamento é 

realizado na avaliação da distância entre os dedos, por ser difícil a sua aferição em centímetro, 

variando de negativo (-1, -2 e -3), para positivos (1, 2, 3). Quando está nos planos negativos, 

o pólo cefálico está alto e móvel, já quando se encontra nos positivos, o pólo cefálico já se 

encontra fixo e mais perto da saída do bebê; já o plano de Hodge gradua a dilatação pélvica. 

Ferreira (2011) ao referir sobre o objetivo da fisioterapia no trabalho intraparto diz que é o de 

abreviar o tempo do período de dilatação, para que este torne-se mais tranquilo, mas também 

preparar o períneo para o momento do período expulsivo, pois é necessário e importante que 

no processo do parto haja o relaxamento da musculatura do assoalho pélvico de forma 

progressivamente. 

 

METODOLOGIA 

  Trata-se de uma Revisão Integrativa, que segundo Mendes; Silveira; Galvão (2008) é 

o método mais amplo de revisão bibliográfica. Carvalho (2007) afirma que a pesquisa 

bibliográfica é uma atividade para consultar e localizar várias fontes que trazem informações 

escritas, para coletar os dados, os quais podem ser gerais ou específicos e referentes a uma 

determinada temática.  

Para Lima (2007) os referenciais teóricos reforçam, esclarecem, demonstram, 

justificam e explicam o fenômeno que está sendo pesquisado e que precisa ser explorado para 

que seja dada a credibilidade no que está sendo produzido no âmbito da produção acadêmico-

científica, tendo como foco a reunião de autores, qualificados para a discussão da questão que 

tenham sido publicado os conteúdos da fundamentação de uma discussão teórica. 

O levantamento bibliográfico ocorreu na Biblioteca Virtual em Saúde na base de 

dados caracterizada como Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS) e na 

Scientific Electronic Library Online (SciELO). 



23 
 

Para o levantamento dos artigos, foram utilizados os descritores em ciências da saúde 

(Decs): fisioterapia, parto, fisioterapeuta, trabalho de parto. 

Foram adotadas critérios de inclusão e exclusão para seleção dos trabalhos. Os 

trabalhos inclusos foram artigos originais, publicados nos últimos cinco anos, em periódicos 

nacionais que estavam no banco de dados da referida biblioteca, que abordassem as 

competências do fisioterapeuta para atuar na atenção primária à saúde. Foram excluídos os 

artigos sem possibilidade de acesso, os repetidos, os de língua estrangeiras, e os que 

apresentavam apenas o resumo e que foram publicados há mais de cinco anos. 

Inicialmente foram encontrados 14 artigos com os descritores mencionados, contudo, 

depois da análise e utilizado o critério de exclusão, foram utilizados cinco artigos para os 

resultados abaixo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quadro 1: Descrição dos Artigos selecionados de acordo com o título, autor (s), ano de 

publicação e tipo de estudo. 

 ARTIGOS AUTORES ANO  TIPO DE 

ESTUDO 

A
rt

. 
1
 Atuação fisioterapêutica para 

diminuição do tempo do 

trabalho de parto: revisão de 

literatura 

Kariny Fleury Canesin1 

Waldemar Naves do Amaral 

FEMINA | Agosto 2010 | vol 38 | nº 8 

2010 Revisão de 

Literatuta 

A
rt

. 

2
 

Abordagem fisioterapêutica no 

pré-parto: proposta de 

protocolo e avaliação da dor 

Amanda de Souza Castro 

Ana Carolina de Castro 

Adriana Clemente Mendonça 

2011 Estudo 

Descritivo 

A
rt

. 
3
 

Uso da bola suíça no trabalho 

de parto 

Lia Mota e Silva, Sonia Maria Junqueira 

Vasconcellos de Oliveira, Flora Maria 

Barbosa da Silva, Marina Barreto 

Alvarenga 

2011 Estudo 

Descritivo 

A
rt

i.
 4

 

Efeito da via de parto sobre a 

força muscular do assoalho 

pélvico 

Angélica Mércia Pascon Barbosa, Lídia 

Raquel de Carvalho, Anice Maria Vieira 

de Camargo Martins, Iracema de Mattos 

Paranhos Calderon, Marilza Vieira 

Cunha Rudge 

2009 Estudo cliníco de 

corte transversal 

A
rt

.5
 

O fisioterapeuta como 

profissional de suporte à 

parturiente 

Gabriela Zanella Bavaresco 

Renata Stefânia Olah de Souza 

Berta Almeica 

José Hugo Sabatino  

Mirella Dias 

2011 Revisão 

Bibliográfica 

 

O estudo de Canesin e Amaral (2010) sugerem que a atuação fisioterápica durante o 

trabalho de parto o favoreça, no entanto, há estudos que mostraram não haver diferenças entre 
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eles. Sendo assim, não há como definir técnicas específicas para que se possa favorecer o 

trabalho de parto, mas o desafio dos profissionais da área da saúde ainda é reduzir a lacuna de 

expectativas das parturientes. 

Ressaltam estes pesquisadores que como medida não-farmacológica é utilizada a 

eletroestimulação nervosa transcutânea (TENS), que segundo eles é comprovadamente 

segura, facilmente aplicável, não-invasiva e de baixo custo. Outra técnica que pode ser 

utilizada como analgesia é a massagem local, que minimiza o estresse emocional e a dor e 

maximiza o efeito do relaxamento com o toque. Desta maneira, os melhoramentos conferidos 

pela fisioterapia são: minimização dos sintomas de desconfortos da gravidez, controle da 

ansiedade e depressão, menor tempo de evolução do trabalho de parto e menor índice de 

indicação de parto cesárea (CANESIN; AMARAL, 2010). 

O estudo de Castro; Castro e Mendonça (2011) teve como objetivo avaliar os efeitos 

da abordagem fisioterapêutica no pré-parto e propor um protocolo de intervenção baseado na 

escala visual analógica (EVA) de dor. Realizou um estudo experimental com amostra de 10 

gestantes com idade média de 22,8 anos, internadas que estavam na primeira fase do trabalho 

de parto. Concluíram que mesmo não alterando o comportamento da dor quantitativamente, 

eles observaram que a fisioterapia contribui para uma melhor evolução do trabalho de parto, 

diminuindo a ansiedade e aumentando a segurança materna. A dor ocorre em função das 

contrações e dilatação uterina, sendo, portanto, inevitável Silva et al., (2011) teve como 

objetivo principal caracterizar o uso da bola suíça no processo de assistência ao parto e 

identificar as características do emprego desta ferramenta na assistência à parturiente pela 

profissional enfermeira obstétrica. 

Os resultados do estudo destes pesquisadores revelaram uma ampla utilização do uso 

da bola suíça, especialmente nos Centros de Partos Normais, que foi unânime, e nos Centros 

Obstétricos, foi usada em 40,9%. Esta ferramenta de uso fisioterapeutico foi indicado, de 

acordo com a pesquisa de Silva et al., para promover a descida da apresentação fetal, para o 

relaxamento, para a progressão do parto, para exercitar o períneo, para o alívio da dor, 

benefícios psicológicos e movimentação materna.  Ao estudar o trabalho de Barbosa et al., 

(2009) verificou-se que o objetivo foi analisar a influência da via de parto sobre a força 

muscular do assoalho pélvico. Metodologicamente foi nomeado de um estudo clínico de corte 

transversal, para avaliar a força muscular do assoalho pélvico (FM-AP) pelo teste da 

avaliação da força do assoalho pélvico (AFA) e uso do perineômetro em mulheres primíparas. 
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Foi delimitada a idade entre 20-30 anos e o período do pós-parto de 4-6 meses. Os 

pesquisadores concluíram que o parto vaginal enfraquece a força muscular do assoalho 

pélvico de mulheres primíparas quando comparado com os casos de mulheres que foram 

submetidas à cesárea e com as nulíparas, que são as mulheres que já pariram mais de uma vez. 

Bavaresco et al., (2011) realizou um trabalho bibliográfico que tratou do fisioterapeuta 

como profissional de suporte à parturiente. Referiram sobre o controle da algia no trabalho de 

parto e no parto, bem como sobre a prevenção do sofrimento como algumas das metas da 

equipe obstétrica, que trabalha para a garantia da mulher um parto seguro e satisfatório. Para 

os pesquisadores existem vários recursos que podem ser usados pelo fisioterapeuta no 

momento em que toma parte da equipe obstétrica e tem como foco proporcionar confiança, 

alívio da dor e conforto à parturiente durante o processo do trabalho de parto. Bavaresco et al., 

(2011) referem que outras ferramentas somam-se como suporte fisioterapêutico, tais como: 

banhos, massagens, crioterapia, técnicas respiratórias, posições verticais, deambulação e a 

neuroeletroestimulação transcutânea (TENS).  

Em outro estudo, realizado anteriormente, Bavaresco (2009), referiu sobre a 

importância do fisioterapeuta no processo do parto ativo, uma vez que este é um profissional 

que dispõem de técnicas e de conhecimentos que assessoram no suporte da parturiente de 

maneira segura e eficiente, respeitando a individualidade da mulher, mas que se utilizam de 

métodos que não usam fármacos e proporcionam o alívio da dor e promovem o relaxamento. 

Uma das principais ações que deve ser realizada pela equipe obstétrica no momento do pré-

parto até o parto é o alivio da dor da mulher e motivar para que ela controle as emoções. 

Sabe-se, no entanto, que não é fácil, principalmente, quando se trata do primeiro filho. Tudo é 

novo. Sescato (2008) refere que para a realização de ações e cuidados fisioterapêuticos é 

preciso que a parturiente seja uma orientação durante o trabalho de parto por parte da equipe, 

mesmo que ela já tenha sido orientada durante o pré-natal ou em outro momento. Silva (2011) 

também reforça sobre a orientação e discussão dos métodos não-farmacológicos para o alívio 

da dor durante trabalho de parto e parto. Contudo ressalta que deve ser oferecido desde o 

início da gravidez. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os trabalhos estudados mostraram a importância do trabalho realizado pelo 

profissional fisioterapeuta no que diz respeito as ações não-farmacológicas para o alivio da 
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dor, e para a preparação e o incentivo para o parto normal, não deixando de esclarecer os 

benefícios que são obtidos com as posturas ativas e que através desta proporcionam os 

benefícios corporais.  

Foi verificado que as técnicas e as posturas que são utilizadas pelos fisioterapeutas e 

adotadas pelas parturientes estão se mostrando cada vez mais eficazes, o que favorece a 

inclusão dos profissionais fisioterapeutas na equipe multidisciplinar. 

Sabe-se que o papel do fisioterapeuta durante o trabalho de parto é mais do que as 

orientações que são oferecidas no período do pré-natal. A necessidade de acompanhar a 

grávida durante todo o período gravídico e parto se dá na tentativa de já ir corrigindo posturas 

antiálgicas, aliviando tensões, mostrando o melhor posicionamento para que seja usado 

durante o parto, incentivando o relaxamento dos músculos do assoalho pélvico e oferecendo 

um maior conforto para a parturiente. 
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RESUMO: No Brasil, é observado um alto índice de recém nascidos (RN’s) pré-termos com 

idade gestacional inferior a 37 semanas. Após a criação das UTINs, a maior preocupação era a 

de melhorar a sobrevida dos recém-nascidos sem elevar o número de complicações. Partindo 

desse preceito, pode-se afirmar que a fisioterapia respiratória é uma especialidade que vem 

progredindo bastante por conta do trabalho de profissionais que têm como objetivo um 

atendimento especializado para os RNs de alto risco. O presente estudo tem como objetivo 

analisar a literatura já existente sobre a eficácia da fisioterapia respiratória na Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal através de uma revisão integrativa das publicações científicas de 

2001 a 2012, os dados foram coletados na Biblioteca Virtual em Saúde (LILACS, MEDLINE 

e COCHRANE LIBRARY), utilizando como descritores: Fisioterapia respiratória; eficácia; 

UTIN. A busca originou 45 artigos, que, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão, 

resultou em 12 artigos completos. A análise dos dados mostrou a utilização adequada das 

técnicas, suas indicações, contraindicações, efeitos adversos e os possíveis benefícios. 

Concluindo, assim, a importância e a eficácia da fisioterapia respiratória para os RNs dentro 

das UTINs. Ressalta-se ainda que a pequeno número de artigos encontrados, caracteriza a 

necessidade de novos estudos a cerca da temática abordada. 

Palavras-chave: Fisioterapia respiratória; eficácia; UTIN. 

ABSTRACT: In Brazil, it is observed a high rate of newborns (RN's) preterm infants with 

gestational age less than 37 weeks. After the creation of NICUs, the main concern was to 

improve the survival of newborns without increasing the number of complications. Based on 

this provision, it can be stated that physiotherapy is a specialty that has progressed enough 

due to the work of professionals who aim to specialized care for high-risk newborns. This 

study aims to analyze the existing literature on the effectiveness of physiotherapy in the 

Neonatal Intensive Care Unit through an integrative review of the scientific literature from 

2001 to 2012, data were collected on the Virtual Health Library (LILACS, MEDLINE and 

COCHRANE LIBRARY), using as descriptors: respiratory therapy; effectiveness; NICU. The 

search yielded 45 articles, which, according to the inclusion and exclusion criteria, 12 resulted 

in complete articles. Data analysis showed the proper use of the techniques, indications, 

contraindications, side effects and potential benefits. In conclusion, therefore, the importance 

and effectiveness of physiotherapy for RNs within NICUs. It is also noteworthy that the small 

number of articles found, characterizes the need for new studies about the theme. 

 

Keywords: Respiratory therapy; effectiveness; NICU. 

 

 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, é observado um alto índice de recém nascidos (RN’s) pré-termos com idade 

gestacional menor que 37 semanas, este fato eleva a mortalidade infantil, causando assim uma 

problemática grande de saúde pública. Os pré-termos que demonstraram complicações peri ou 

pós-natais, geralmente sofrem aumento do risco de mortalidade podendo apresentar baixo 

peso ao nascer, distúrbios neurológicos, hipóxia neonatal e alterações respiratórias. Nas 
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Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), a morte é uma realidade muito presente e contra a 

qual se luta de toda forma (CARVALHO et al. 2001). 

 Contudo o acompanhamento da criança e do recém-nascido de alto risco é uma 

especialidade recentemente estabelecida na maior parte dos países desenvolvidos. No Brasil, 

as primeiras manifestações para o trabalho de fisioterapia nas unidades de terapia intensiva 

neonatal (UTINs) deram início durante a década de 80. De início, após a criação das UTINs, a 

maior preocupação era a de melhorar a sobrevida dos recém-nascidos sem elevar o número de 

complicações. Partindo desse conhecimento, pode-se dizer que a fisioterapia é uma 

especialidade da área da saúde que vem progredindo por conta do trabalho de profissionais 

que têm como objetivo um atendimento especializado para os RNs de alto risco. 

(VASCONCELOS, ALMEIDA, BEZERRA, 2011, p.66). 

Em relação às doenças do trato respiratório, apesar de todos os avanços, as mesmas 

afecções ainda continuam sendo uma das principais causas da morbi-mortalidade durante o 

período neonatal, principalmente nos recém-nascidos pré-termo (RNPT), os quais, por conta 

da imaturidade pulmonar, permanecem por prolongados períodos sob suporte ventilatório e/ou 

oxigenoterapia, tornando-se suscetíveis às complicações da própria ventilação mecânica, o 

que acaba por dificultar o prognóstico destas crianças. (NICOLAU, FALCÃO, 2007). 

Em relação ao sistema respiratório, os RNPT apresentam as costelas horizontalizadas, 

instabilidade e redução da expansibilidade torácica durante a inspiração, podendo ocasionar 

uma respiração paradoxal, o que acaba elevando o trabalho respiratório, gerando assim uma 

redução da capacidade residual funcional. Neste sentido, a fisioterapia pneumofuncional tem 

como principal objetivo prevenir complicações pulmonares, manter as vias aéreas pérvias e 

melhorar a função respiratória nas doenças que acometem o período neonatal. (RIBEIRO, et 

al, 2007). 

Ou seja, o progresso desenvolvimento da fisioterapia, associada com a medicina 

neonatal, faz com que os recursos fisioterapêuticos sejam melhorados, respeitando-se as 

singularidades do RNPT e tornando possível conseguir um elevado padrão de eficiência no 

tratamento intensivo, tendo como objetivo o de reduzir a morbidade neonatal, o tempo de 

hospitalização e os custos hospitalares, favorecendo o prognóstico e uma melhora na 

qualidade de vida futura destas crianças. Portanto, é indispensável que o fisioterapeuta tenha 

fundamentação teórica e prática para a correta avaliação e aplicação dos recursos 
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fisioterapêuticos disponíveis, aprimorando assim a assistência neonatal (NICOLAU, 

FALCÃO, 2007). 

Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar a literatura já existente 

sobre a eficácia da fisioterapia respiratória na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal através 

de uma revisão integrativa no período de 2001 a 2012. 

 

METODOLOGIA 

A coleta de dados do presente estudo foi realizada através de levantamento 

bibliográfico nas bases de dados virtuais, e pelas experiências vivenciadas pelos autores 

pesquisados. 

Uma das melhores maneiras de iniciar um estudo é através de uma pesquisa 

bibliográfica, buscando-se semelhanças e diferenças entre os artigos encontrados. (Brevidelli, 

De Domenico, 2008). 

A revisão integrativa resume literaturas teóricas ou empíricas, fornecendo subsídios 

que possibilitam uma melhor compreensão de fenômenos particulares. Desse modo, apresenta 

o estado da ciência e contribui para o desenvolvimento da pesquisa. (Whittemore, Knafl, 

2005). 

De acordo com Mendes (2008) Esse método tem a finalidade de reunir e sintetizar 

resultados de pesquisas sobre um delimitado tema ou questão, de maneira sistemática e 

ordenada, contribuindo para o aprofundamento do conhecimento do tema investigado. 

Para o levantamento dos artigos na literatura, realizou-se uma busca na base de dados 

BVS (Biblioteca Virtual de Saúde), durante o período de setembro de 2012 a novembro de 

2012. 

Foram utilizados para a pesquisa dos artigos os seguintes descritores e suas 

combinações nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola: “UTI”, “neonato” e “Fisioterapia”, 

as quais foram cruzadas com: “fisioterapia respiratória”, “UTI neonato”, “óbito” e 

“prevenção”. Foram encontrados quarenta e cinco artigos, doze no banco de dados da 

LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), trinta e um na 

MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) e dois na biblioteca 

COCHRANE LIBRARY. Destes, foram selecionados doze artigos para desenvolver a 

pesquisa. 
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Após a leitura dos resumos, utilizaram-se como critérios de inclusão artigos na integra 

durante o período de 2001 à 2012 publicados em inglês, português e espanhol; artigos que 

abordassem a temática referente à Fisioterapia respiratória dentro da UITN e artigos 

publicados e indexados nos referidos bancos de dados nos últimos onze anos: LILACS E 

MEDLINE. A análise foi desenvolvida através de fichamentos dos artigos selecionados por 

temática de acordo com o quadro apresentado nos resultados e discussões. 

Foram excluídos os artigos que não versassem sobre a temática abordada, artigos 

repetidos, incompletos, resenhas, monografias, anais de congressos e artigos que não 

estivessem dentro do período citados nos critérios de inclusão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir da análise dos textos selecionados, serão apresentados no quadro a baixo os 

resultados da pesquisa levando-se em consideração: autor, o ano de publicação, titulo, tipo e 

objetivo de estudo. Quanto ao ano de publicação foi encontrado um artigo no ano de 2001, 

três artigos de 2005, dois de 2007, um de 2008, um de 2009, um de 2010, um de 2011 e dois 

de 2012. Demonstrando que a partir do ano de 2005 houve uma sequência de publicações a 

respeito da temática abordada. 

Quanto aos tipos de estudos, foram classificados como: revisão integrativa 

(JOHNSTON et al 2012); Transversal retrospectivo (RIBEIRO et al 2007, LANZA et al 

2010, LAGO et al 2005); Coorte (CHALFUN et al 2009, VASCONCELOS et  al 2011); 

revisão de literatura(NICOLAU, FALCÃO 2007); longitudinal retrospectivo (NICOLAU et al 

2008); qualitativo (BARBOSA et al 2005, KLOCK, ERDMANN 2012) e descritivo 

retrospectivo (BRANDÃO et al 2005, CARVALHO et al 2001). 

Quadro 1: Lista de características dos artigos utilizados na pesquisa  

AUTORES 

 

ANO TÍTULO TIPO DE 

ESTUDO 

OBJETIVO 

JOHNSTON, C. 

et al . 

2012 I Recomendação brasileira 

de fisioterapia respiratória 

em unidade de terapia 

intensiva pediátrica e 

neonatal 

Revisão 

Integrativa 

Elaborar recomendações que 

orientem aos Fisioterapeutas 

técnicas respiratórias dentro de 

uma UTI neonato. 

RIBEIRO, A. P. 

et al   

 

2007 Atuação da Fisioterapia 

sobre o tempo de internação 

dos neonatos pré-termo 

acometidos por distúrbios 

respiratórios na UTI 

neonatal do hospital 

universitário São Francisco 

Transversal 

retrospectivo de 

caráter 

quantitativo 

Comparar o tempo de 

internação dos prematuros que 

Apresentam distúrbios 

respiratórios, atendidos ou não 

pela fisioterapia na UTIN do 

HUSFP 
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de Paula 

CHALFUN G., et 

al 

  

2009 Fatores associados à 

morbidade respiratória entre 

12 e 36 meses de vida de 

crianças nascidas de muito 

baixo peso oriundas de uma 

UTI neonatal pública 

Coorte Estimar a morbidade 

respiratória em prematuros de 

muito baixo peso entre 12 e 36 

meses de vida e verificar a 

associação da morbidade 

respiratória com fatores 

neonatais e pós-neonatais. 

NICOLAU C. 

M.; FALCÃO M. 

C. 

 

2007 Efeitos da fisioterapia 

respiratória em recém-

nascidos: análise crítica da 

literatura 

Revisão de 

literatura 

Analisar criticamente a 

literatura a respeito dos efeitos 

da fisioterapia respiratória em 

recém-nascidos. 

Nicolau C. M. et 

al 

 

2008 Avaliação da dor em recém-

nascidos prematuros durante 

a fisioterapia respiratória 

Estudo 

longitudinal 

prospectivo de 

uma série de 

casos 

Avaliar a presença de dor 

durante a fisioterapia 

respiratória em prematuros 

submetidos à ventilação 

mecânica. 

BARBOSA M. 

D. et al  

 

2005 Análise situacional do 

atendimento ambulatorial 

prestado a recém-nascidos 

egressos das unidades de 

terapia intensiva neonatais 

no Estado do Rio de Janeiro 

Qualitativo Discutir a situação da 

assistência às crianças egressas 

das 

Unidades de Terapia ntensiva 

Neonatais (UTIN) em cinco 

unidades em diferentes regiões 

do Estado do Rio de Janeiro 

BRANDÃO M. 

B. et al 

2005 O óbito em crianças com 

diarréia aguda e choque em 

UTI 

Estudo 

descritivo, 

retrospectivo, 

não controlado 

Descrever características 

clínicas e epidemiológicas de 

crianças com diarréia aguda e 

choque, admitidas em UTIN, e 

comparar a evolução clínica 

entre os grupos óbito e 

sobrevida, identificando fatores 

associados ao óbito. 

VASCONCELO

S G. A. R de, et 

al 

2011 Repercussões da fisioterapia 

na unidade de terapia 

intensiva neonatal 

Coorte 

retrospectiva 

Avaliar o impacto e os 

benefícios da intervenção do 

fisioterapeuta no desfecho dos 

recém-nascidos internados na 

unidade de terapia intensiva 

neonatal (UTIN) do Hospital 

Agamenon Magalhães (HAM), 

da cidade de Recife, PE 

LANZA F. de C. 

et al  

2010  

A vibração torácica na 

fisioterapia respiratória de 

recém-nascidos causa dor? 

Transversal Avaliar a dor em recém-

nascidos pré-termo (RNPT) 

submetidos à fisioterapia 

respiratória em Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal. 
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KLOCK P. et al 2012 Cuidando do recém- nascido 

em UTIN: convivendo com 

a fragilidade do 

viver/sobreviver à luz da 

complexidade 

Qualitativo Compreender o significado do 

ser e do fazer o cuidado para os 

enfermeiros em uma UTIN de 

um hospital geral do sul do 

Brasil, construindo um modelo 

teórico explicativo. 

LAGO P. M. L. 

et AL 

2005 Limitação de suporte de vida 

em três unidades de terapia 

intensiva pediátrica do sul 

do Brasil 

Transversal e 

retrospectivo 

Avaliar os modos de morte e 

fatores associados à limitação 

de suporte de vida em três 

unidades de terapia intensiva 

pediátrica do sul do Brasil. 

CARVALHO P. 

R. A.; et AL 

2001 Modos de morrer na UTI 

pediátrica De um hospital 

terciário 

Estudo 

Retrospectivo 

Avaliar o modo de morrer dos 

pacientes da UTI Pediátrica 

(UTIP) do Hospital de Clínicas 

de Porto Alegre (HCPA) no 

período de um ano e identificar 

os limites terapêuticos nos 

cuidados intensivos desses 

pacientes. 

 

Fisioterapia na UTI Neonatal 

Sobre os artigos encontrados analisou-se a recente chegada da fisioterapia nas UTIs 

neonatais, levando os outros profissionais à percepção sobre a importância da atuação do 

fisioterapeuta na higienização brônquica e também na prevenção de agravos nos recém-

nascidos (RNs) de alto risco, colaborando com a equipe multiprofissional. 

Segundo Ribeiro et. al. (2007) os pré-termos que apresentam complicações peri ou 

pós-natais geralmente sofrem aumento do risco de morte podendo apresentar hipóxia 

neonatal, distúrbios neurológicos, baixo peso ao nascer e alterações respiratórias.  

Outros fatores como pneumonia neonatal, o uso de ventilação mecânica e alteração na 

função pulmonar demonstraram uma importante repercussão na incidência de morbidade 

respiratória no primeiro ano de vida de crianças nascidas pré-termos (CHALFUN et. al, 

2009). 

A morbidade respiratória é um fator ainda muito encontrado em RN de muito baixo 

peso com idade gestacional baixa, muitas vezes ocasionada por pneumonias, sendo essa 

mesma, o fator de risco de maior magnitude da associação da morbidade respiratória. 

Segundo Johnston et. al, (2012) é recomendado para a segurança dos pacientes e a 

eficácia das técnicas, avaliar antes, durante e após sua aplicação, no mínimo três dos seguintes 

parâmetros: sinais vitais (frequência respiratória, saturação de pulso de oxigênio- SpO2 e 

frequência cardíaca); pressão alveolar e seus índices derivados ; pressão arterial sistêmica não 
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invasiva e gasometria arterial; complacência dinâmica e resistência de vias aéreas; 

características demográficas; volume corrente inspiratório e expiratório; volume expiratório 

forçado; pico de fluxo expiratório (PFE) e relação do pico de fluxo inspiratório (PFI)/PFE; 

pressão inspiratória máxima e parâmetros da ventilação mecânica (VM). 

A fisioterapia respiratória vai ter como objetivos dentro da UTIN a manutenção e 

ganho de volumes pulmonares, que entra uma variedade de técnicas para evitar ou tratar as 

atalectasias com otimização da troca gasosa e diminuição do trabalho respiratório. As 

manobras de reexpansão objetivam um incremento do volume pulmonar através do aumento 

do gradiente de pressão transpulmonar por diminuição da pressão pleural ou por aumento da 

pressão intra-alveolar. 

Quanto ao posicionamento ao leito, recomenda-se posicionar crianças enfermas ou 

lactentes sob ventilação mecânica e com grave doença do trato respiratório em posição 

PRONA elevada com coxins de gel nos ombros e nos quadris. Crianças com doenças 

respiratórias apresentam melhora da oxigenação quando submetidas em posição PRONA, o 

resultado inicia-se nas primeiras 2 horas após o posicionamento e se mantém durante as 12 

horas depois. Não se recomenda a posição PRONA durante o processo de desmame da 

ventilação mecânica em crianças, lactentes e RN (JOHNSTON et. al., 2012). 

Os recém nascidos, lactentes e crianças devem ser monitoradas na posição PRONA 

durante a VM para evitar a extubação não planejada, deslocamento de cateteres, cânulas 

intratraqueal e sondas vesicais ou gástricas. 

Com relação às técnicas de desobstrução das vias aéreas, essas evitam, previnem e 

tratam obstruções causadas pela presença de secreção, ajudando na redução dos parâmetros da 

VM, evitando atalectasias e infecções pulmonares. A percussão torácica não é recomendada 

para os RNs imediatamente após a extubação, assim como as crianças com fibrose cística 

submetidas à anestesia e intubação intratraqueal no pré-operatório não podem ser submetidas 

a técnicas de desobstrução de vias aéreas como vibração e/ou drenagem postural 

(JOHNSTON et. al, 2012). 

Já as técnicas de fisioterapia respiratória reexpansiva terão como objetivo o ganho de 

volumes pulmonares, manutenção desses volumes, diminuição do trabalho respiratório e 

otimização das trocas gasosas. As mesmas irão trabalhar por meio de aumento do gradiente de 

pressão transpulmonar ou por aumento na pressão intra-alveolar. 
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 De acordo com Johnston et. al., (2012) as técnicas de reexpansão pulmonar como as 

compressões torácicas seguida de liberação lenta da caixa torácica são recomendadas para 

RNs pré-termos, pois a mesma vai diminuir o tempo de VM, de suplementação de oxigênio e 

acaba por diminuir o tempo de internação hospitalar. Essas técnicas de reexpansão pulmonar 

são contra indicadas em alguns casos como: RN de extremo baixo peso, pacientes com 

hipertensão pulmonar persistente, cardiopatia congênita com pneumonia, pneumotórax, 

prematuridade extrema, pós-operatório de algumas cirurgias, aumento da pressão 

intracraniana e a síndrome da aspiração do mecônio.  

Alguns dos RN, lactentes e crianças têm dificuldade de tossir, muitas vezes 

ocasionadas por doenças respiratórias crônicas ou agudas, atalectasias ou até doenças 

neuromusculares.  

O reflexo da tosse faz parte do mecanismo de defesa das vias aéreas, pode ser 

controlado de forma mecânica ou voluntária. A tosse assistida de modo manual por meio da 

compressão do abdômen ou do tórax em sincronia com a tosse (feita pelo paciente) aumenta o 

PFE, auxiliando assim na expectoração do muco. É recomendável para crianças com doenças 

neuromusculares e doenças respiratórias agudas ou crônicas que estejam com excesso de 

secreção nas vias aéreas com dificuldade de expectoração e/ou atelectasias pulmonares. Os 

principais efeitos adversos da técnica são: distensão abdominal, elevação do refluxo 

gastroesofágico, hemoptise, desconforto torácico e/ou abdominal, alterações cardiovasculares 

agudas (como bradicardia) e pneumotórax. 

Para a segurança do paciente e do profissional faz-se necessário a avaliação detalhada 

de todos os parâmetros citados no inicio dos resultados, no inicio, durante e após os 

atendimentos, assim poderá ser visto a evolução do paciente e a eficácia das técnicas adotadas 

para cada tipo de patologia. 

A fisioterapia respiratória poderá ser benéfica quanto maléfica e que, para diminuir ou 

abolir os malefícios, faz necessário ser realizada por profissional capacitado e especializado 

na área neonatal, que verifique a real necessidade da intervenção. Por outro lado, a utilização 

de recursos fisioterapêuticos inadequados e a sua consequente influência na estabilidade 

clínica podendo elevar a vulnerabilidade do neonato de alto risco a condições adversas. 

(NICOLAU, FALCÃO, 2007). 

Segundo Vasconcelos, Almeida, Bezerra, (2011) há estudos em que se denota que a 

fisioterapia respiratória está ficando cada vez mais integrada nos serviços de UTIN, pois é um 
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tipo especial de atendimento. A prática fisioterapêutica faz parte da assistência 

multidisciplinar aos RN pré-termo sob cuidado intensivo e tem como objetivo o de prevenir e 

diminuir as complicações respiratórias ocasionadas pela própria prematuridade e da VM, 

melhorar a função pulmonar de modo a facilitar as trocas gasosas e, assim, promover uma 

evolução clínica favorável. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados evidenciaram a gama de técnicas e manobras desenvolvidas e aplicadas 

apenas pelo fisioterapeuta, suas indicações e contraindicações, possíveis repercussões, 

benefícios e malefícios das técnicas.  

Nos artigos analisados foi possível evidenciar uma interferência positiva dos 

profissionais da fisioterapia com maior permanência dentro das UTIN, apresentando 

repercussões benéficas e levando em consideração o tempo de internação e tempo de VM.  

No entanto, os benefícios das técnicas devem ser avaliados cuidadosamente, já que os 

artigos são reduzidos além de apresentarem pequenas amostras, nem todos os artigos são 

diretamente relacionados aos benefícios das técnicas. Torna-se necessário o desenvolvimento 

de pesquisas dentro dessa área, a elaboração de artigos científicos que visem principalmente 

avaliar o risco-benefício das manobras e técnicas, em especial naqueles que necessitam mais 

(com menor peso ao nascer). 

Os RN necessitam de um cuidado extremo, sendo necessário todo um trabalho 

multidisciplinar para a compreensão do caso clínico, o dever que cada um pode desenvolver, 

trabalhando assim de uma maneira holística o cuidar de um paciente visando sempre a 

melhora na qualidade de vida desse paciente. 

Assim, o fisioterapeuta está ganhando seu lugar no mercado e nas UTIN. Esse fato 

demonstra a relevância para os RN e para o sistema de saúde, pois poderá reduzir as despesas 

hospitalares e garantir a rotatividade dos leitos da UTIN. 
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RESUMO: Intrdução: Amplo destaque tem-se oferecido as medidas não farmacológicas, 

entre elas vem-se destacando as técnicas de atividade física regulamente, sendo a mesma uma 

ferramenta essencial para se obter uma melhor qualidade de vida. Literaturas verificaram 

diminuição da morbidade e mortalidade, diante de patologias do sistema cardíaco, em sujeitos 

treinados fisicamente, apresentando benefícios importantes no subgrupo de hipertensos. 

Metodologia: Apresenta-se por uma revisão bibliográfica sistemática. O presente estudo 

mostra pesquisas relacionadas com experimentos e com caráter quantitativo com hipertensos 

numa intervenção relacionada com treinamentos aeróbicos e treinamentos resistidos, sendo 

que dando uma importância maior para estudos que se refiram a hipertensos classificados em 

grau II e grau III, já que são os alvos do estudo. Uns dos primeiros procedimentos para a 

construção dessa revisão foi a busca on-line na base de dados SCIELO, que se iniciou no 

começo do mês de março do ano de 2012, que por sua vez, localizou 26 estudos. Resultados: 

Depois de encontrar os devidos artigos para a representação do presente estudo, os mesmos 

foram revisados, com o propósito de transformar essas respostas em analises e assim, verificar 

possíveis resultados dos métodos não farmacológicos, que são os exercícios físicos tão 

conceituados por autores, e que ao mesmo tempo deixa a desejar, ocorrendo assim 

divergências entre os mesmos ao se falar sobre qual terapia é mais adequada e benéfica para o 

controle dessa síndrome hipertensiva que afeta a maioria da população mundial. 

Considerações Finais: Conclui-se que, apesar dessa terapia não farmacológica ter 

contribuído para a reabilitação desses hipertensos, ainda encontra-se obscuros estudos que 

envolva hipertensos de grau II e grau III nesse tipo de protocolo de treinamentos, indicando 

assim, que novos estudos investiguem e apresentem trabalhos experimentais, para assim, 

mostrar qual a conduta melhor para qualidade de vida desses hipertensos.  

Palavras-chave: Hipertensão, Treinamento Aeróbico, Treinamento Resistido.  
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ABSTRACT: Ample emphasis has offered non-pharmacological measures, among them 

comes up highlighting the techniques of physical activity regularly, the same being an 

essential tool to achieve a better quality of life. Literatures found to decrease morbidity and 

mortality, before the cardiac system diseases, in physically trained subjects, showing 

significant benefits in the subgroup of hypertensive patients. Methods: This article presents a 

systematic literature review. The present study shows searches related to experiments and 

quantitative character with a hypertensive intervention related to aerobic training and 

resistance training and by giving greatest importance to studies which refer to hypertensive 

with grade II and grade III, as are the targets of the study. One of the first procedures for the 

construction of this review was to search the online database SCIELO, starts in march of 

2012. Results: After finding the appropriate articles for the representation of the present 

study, they were reviewed, with the aim of transforming these responses in analysis and these 

verify possible results of non-pharmacological methods, which are the physical exercises as 

conceptualized by authors and that while it is lacking, these occurring differences between 

them when talking about which therapy is most appropriate and beneficial for control of 

hypertensive syndrome that affects most of the world population. Conclusions: This study 

conclude that although nonpharmacological therapy that have contributed to the rehabilitation 

of those people with hypertension is still unclear studies involving hypertensive grade II and 

grade III in this type of training protocol that further studies investigating and present 

experimental work shows that the conduct better quality of life for those peoples with 

hypertension.  

Keywords: Hypertension, Aerobic Training, Resistance Training.  

 

 

INTRODUÇÃO  

No trajeto epidemiológico, a hipertensão arterial sistêmica (HAS) apresenta lugar 

destacado, pois a mesma estabelece como um dos importantes fatores de risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares inclusive até o final de 1940, raramente se 

conhecia sobre a HAS, e não existiam modos uniformizados e notificados para o conceito 

dessa patologia como um problema de saúde pública, sendo que apenas em 1970, deu-se 

importância para o conhecimento da HAS e então evidenciada como um enigma para a saúde 

populacional, quando ao mesmo tempo já eram claros os sinais de grande agravo dessa 

doença diante do alto índice de mortes causadas por problemas cardíacos (CALISTA, 2008). 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma enfermidade de alto índice na população 

adulta, sendo que a mesma prevalece no Brasil oscilando entre 22% e 44% (SPINATO, 2010).  

O processo clínico dessa doença é lento, apresenta alguns fatores de risco e, quando 

realizada a terapia correta , traz para o individuo grave complicações de saúde, que podem ser 

passageiras ou permanentes. Apresenta para a sociedade como um elevado custo econômico, 

exclusivamente pelo fato de está associada a outros agravos, como acidente vascular cerebral 
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(AVC), doença arterial coronariana, déficits cardíaco, renais e patologias vasculares. A 

mesma possui características crônica e silenciosa, fazendo com que haja um impedimento 

desses portadores detectarem o problema. Tornando-se assim uma patologia “cruel” por sua 

invisibilidade, danificando assim, a qualidade de vida dos mesmos. Portanto como 

consequência, e evidenciada internações hospitalares e processos técnicos de grande 

complexidade, induzindo ao absenteísmo no local de trabalho, mortes, e aposentos antes do 

previsto, envolvendo assim a má qualidade de vida de comunidades mais precárias. 

(TOLEDO, 2007).  

Segundo o III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial a HAS é um ente clinico 

multifatorial e conhecida como síndrome com caracterização de índices pressóricos elevados, 

e interligado com disfunções metabólicas, hormonais e elementos tróficos (hipertrofia 

cardiovascular) (CALISTA, 2008).  

Amplo destaque tem-se oferecido as medidas não farmacológicas, entre elas vem-se 

destacando as técnicas de atividade física regulamente, sendo a mesma uma ferramenta 

essencial para se obter uma melhor qualidade de vida. Literaturas verificaram diminuição da 

morbidade e mortalidade, diante de patologias do sistema cardíaco, em sujeitos treinados 

fisicamente, apresentando benefícios importantes no subgrupo de hipertensos (SPINATO, 

2010).  

A diminuição dos níveis pressóricos em repouso pelo exercício pode ser ocasionada 

por forma crônica ou aguda. As diminuições da PA na fase crônica provem de uma atividade 

física sistematizada, apresentando o método aeróbico como o mais eficaz. Sendo que na fase 

aguda essa redução é apresentada nos minutos ou horas subsequente ao exercício, por uma 

resposta fisiológica designada de hipotensão pós-exercício (HPE).  

Esse efeito hipotensor possui uma importante relevância médica, especialmente em 

portadores de hipertensão, pois pode induzir como um hipotensor não farmacológico. Apesar 

das diversas pesquisas envolvendo o efeito hipotensor, ainda permanecem duvidas quanto as 

variantes propostas a essa resposta hipotensora (CASONATTO, 2009).  

A diminuição da pressão diastólica em 2mmhg pode reduzir patologias e óbitos que 

estejam integradas a hipertensão, o que comprova que treinamentos aeróbicos concedem para 

os hipertensos um efeito benéfico para sua qualidade de vida (CIOLAC, 2004).  

O efeito dos treinos aeróbicos e resistidos diante dos níveis tensionais ainda são 

elementos de pesquisa em todo o mundo. Diante desse problema que vem sendo evidenciado 
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em vários estudos, com o propósito de analisar a população de hipertensos, dentre os treinos 

físicos planejados e supervisionados, analisando o exercício físico convencional, que é 

vastamente citada pelas diretrizes médicas (BARROSO, 2008).  

O exercício aeróbico diminui a PA em 75% em hipertensos, estando como um 

elemento primordial em uma reabilitação não farmacológica agindo na sua prevenção e 

tratamento. O treinamento físico na sua terapia tem como propósito diminuir a morbidade e 

mortalidade, o que pode ser adquirido com alterações dos graus do treino e os hábitos da vida 

diária associado com a terapia medicamentosa. Como também, outras mudanças como, a 

redução de gordura corporal, do sódio e consumo de bebidas alcoólicas, essas são outras 

medidas para se obter controle da PA em normotensos a redução da PA sistólica e diastólica 

vai a cerca de 8 a 10mmHg e 3 a 5mmHg respectivamente. Sendo que, em hipertensos, essa 

queda e de aproximadamente 18 a 20mmHg na sistólica e de 7 a 9mmHg na diastólica, sendo 

que a HPE tem mais magnitude das 24 horas após treino físico, com maior efeito em 

hipertensos (PONTES, 2010).  

Avaliações recomendam que modificações no estilo de vida como, por exemplo, uma 

pessoa sedentária que passa a ter um estilo de vida ativo tem uma expectativa de vida de 

2,15% anos. Pesquisas controladas demonstram que indivíduos que participam de 

treinamentos físicos reduzem em 25% do risco de óbito (GUEDES, 2010).  

Após uma única sessão de treino físico, pode apresentar a HPE. Esse resultado tem 

elevada importância no quadro clinico dos hipertensos. Mesmo que existam vários conceitos 

sobre esse tema, ainda está escassa uma analise mais especifica sobre o efeito do mesmo, 

comparando os diferentes treinamentos (ANUNCIAÇÃO, 2010).  

Neste sentido, o presente artigo objetivou-se identificar através de estudos 

experimentais a eficácia do treinamento aeróbico e treinamento resistido em hipertensos 

classificados em grau II e III, tendo como ênfase, compara-los e avalia-los, e a partir dos 

resultados verificarem qual das duas terapias tem efeito mais eficaz para esses hipertensos.  

 

METODOLOGIA  

Apresenta-se por uma revisão bibliográfica sistemática, pois é uma prática moderna e 

que avalia um conjunto de elementos ao mesmo tempo, como também é concomitantemente 

utilizada para se diagnosticar provas cientificas interventivas na área da saúde (ATALLAH, 

1997).  
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O presente estudo mostra pesquisas relacionadas com experimentos de caráter 

quantitativo com hipertensos numa intervenção com treinamentos aeróbicos e treinamentos 

resistidos, sendo que, dando uma importância maior para estudos que se citassem hipertensos 

classificados em grau II e grau III de risco, já que são os alvos do estudo. Uns dos primeiros 

procedimentos para a construção dessa revisão foi a busca on-line na base de dados SciELO 

(Scientific Electronic Library Online), que se iniciou-se no começo do mês de março do ano 

de 2012. Para a busca das pesquisas foram utilizados, separadamente, os termos, Treinamento 

aeróbico, treinamento resistido associado ao termo Hipertensão em citações no título ou no 

resumo que por sua vez, foram localizados 26 estudos que desses, apenas 09 atenderam aos 

critérios para compor as referências do presente estudo.  

Os critérios de inclusão dos artigos foram: 1)estudo randomizado, de caráter 

intervencional, analítico e com abordagem quantitativa 2) intervenção composta por 

treinamentos aeróbicos e treinamentos resistidos 3) monitorização pós-treinamento 4) 

publicação em Português 5) referencial teórico do ano de 2002 até 2012 6) amostra composta 

por hipertensos, ou seja, média de PA do grupo estudado fosse maior ou igual a 140mmHg 

para a pressão arterial sistólica (PAS) ou 90mmHg para a pressão arterial diastólica (PAD) 7) 

inclusão das variáveis dos treinamentos como: intensidade, volume e duração 8) efeito pós-

treinamento. Estudos que apresentaram experimentos com modelos animais, respostas da PA 

durante o exercício, amostra normotensa/pré-hipertensa, revisão de literatura, diagnostico de 

doença arterial coronariana, diabetes ou outros distúrbios metabólicos foram excluídos da 

pesquisa. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Depois de encontrar os devidos artigos para a representação do presente estudo, os 

mesmos foram revisados, com o propósito de analisar as respostas dos estudos, e assim, 

verificar os possíveis resultados dos métodos não farmacológicos, que são os exercícios 

físicos tão conceituados por autores, e que ao mesmo tempo deixa a desejar, ocorrendo assim 

divergências entre os mesmos ao se falar sobre qual terapia é mais adequada e benéfica para o 

controle dessa síndrome hipertensiva que afeta a maioria da população mundial. Por esse 

motivo, foram revisados 26 estudos, sendo que apenas 09 compuseram para a nossa análise 

literária e que tiveram como seleção os autores do quadro abaixo. No quadro abaixo estão os 

artigos selecionados para a presente pesquisa. 
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PAS: Pressão arterial sistólica; PAD: Pressão arterial diastólica; PAM: Pressão arterial média; FC: 

Frequência cardíaca; DP: Duplo produto; M: Masculino; F: Feminino; Vo² máximo: Volume máximo 

de Oxigênio; RFC: Reserva de frequência cardíaca; CVM: Contração voluntária máxima; 1-RM: 1- 

Repetição máxima; EIC: Exercício de intensidade constante; EIV: Exercício de intensidade variada; 

GTR: Grupo de treinamento resistido; GC: Grupo controle; GT: Grupo treinado; GNT: Grupo não 

treinado GE: Grupo experimental; G1: Grupo 1; G2: Grupo 2.  
.  

Mediano et. al.(2005) ao realizar um experimento com hipertensos de ambos os sexos 

em uma intervenção realizada com equipamentos que requerem graus de resistência com 60 

minutos por sessão, e protocolos de treinamentos executados de forma aleatória em sessões de 

1 série ou 3 séries de 10 repetições em um monitoramento pós exercício com intervalos de 10 

minutos durante 1 hora, evidenciou alterações benéficas em relação a sessão realizada com 3 

séries.  

Os resultados demonstraram redução consistente na pressão arterial sistólica (PAS) 

durante todo o percurso da monitorização, ocorrendo também essa queda na pressão arterial 

diastólica (PAD) nos 30 e 50 minutos, o que não é muito visto quando se fala em estudos com 

terapias realizadas com pesos para hipertensos, já na sessão composta por 1 série o mesmo 

não ocorreu, pois não houve queda significativa para PAS e nem para PAD em repouso.  

Essas implicações vão de encontro com um estudo mais recente efetuado por Canuto 

et. al. (2011), pois o mesmo ao trabalhar com hipertensas, com treinamentos de resistência e 

com volumes menores em dois grupos separadamente divididos, em sessões de 2 séries de 16 

repetições para um grupo, e o outro em 2 séries de 18 repetições, não encontrou qualquer 

alteração em relação a PA desses hipertensos mas ao analisar a intensidade, notou-se 

tendência à diminuição dos níveis médios da PAS e PAD no grupo que realizou o treinamento 

de leve intensidade quando comparado com o treino de alta intensidade.  

Entretanto apesar dos resultados mostrarem a influência dos volumes, Canuto et. al. 

(2011) expressou em seu estudo que essa ausência da HPE, aconteceu também, devido à 

intensidade do treinamento executado ou seja, a ocorrência dos treinos terem maior trabalho 

isotônico ou isométrico pode ter contribuído para a resposta do pós-exercício ou também, 

pode ser esclarecido pelo fato do experimento ter ocorrido em idosas hipertensas, pois se 

sabe, que na medida em que o corpo envelhece, o organismo fica mais propenso a ter 
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dificuldades circulatórias como, artérias mais rígidas e arteríolas mais grossas em relação à 

luz vascular, proporcionando assim, uma maior resistência vascular e adicionalmente 

bloqueando respostas aos agentes vasoconstritores e vasodilatadores.  

Vale ressaltar que os tempos de avaliação da PA foram idênticos para os dois autores, 

descartando assim, a possibilidade do período de monitorização ter influenciado nos efeitos 

pós-terapia. Contudo, pode-se dizer que o volume do treinamento teve grau de influência nas 

respostas pressóricas dos mesmos, pois treinamentos com volumes menores não evidenciou 

benefícios, como uma hipotensão prolongada. Vale mencionar que o estudo de Canuto et. al. 

(2011) foi de extrema importância para a presente pesquisa, já que existiam hipertensas com 

grau II de hipertensão, sendo que foi o único estudo que mencionou a classificação da 

hipertensão perante os demais e consequentemente enriqueceu e nos mostrou que 

treinamentos resistidos com volumes menores não iriam mudar o padrão da PA dos mesmos.  

Já Costa et. al. (2010) ao contrário dos dois estudos anteriores, ao realizar 

treinamentos com volumes menores em hipertensas, composta por duas séries, uma série 

experimental (SE), que realizava 1 sessão de 2 séries de 10 a 15 repetições durante 40 minutos 

e a outra como série controle (SC), que não realizava nenhuma atividade física, com 

monitorização basicamente igual aos outros dois estudos anteriores, sendo que ao invés de 

intervalos de 10 minutos Costa et al. (2010) acrescentou mais 5 minutos para obter a 

hipotensão dos mesmos. No entanto, mesmo com intervalos maiores, os resultados foram 

significantes, já que ocorreram reduções na PAS e na pressão arterial media (PAM) nos 15 

aos 60 minutos e nos 15 aos 30 minutos na PAD na sessão que efetuou a terapia.  

Terra et. al. (2009) ao utilizar o mesmo treino em hipertensas em intensidades variadas 

de 60%, 70% e 80%, e sessões de 3 séries de 12,10 e 8 repetições, mostrou em seu estudo 

diminuições nos padrões das PA pós intervenção, já que, sucedeu queda de 10,5mmHg na 

PAS e de 6,2mmHg na PAM e DP (DP – parâmetro essencial para analisar a sobrecarga 

cardíaca ao se realizar um programa de treinamento resistido), no entanto ao se avaliar os 

parâmetros da PAD e FC os mesmos não ocorreram alterações significativas para a pesquisa 

nos dois grupos analisados, tanto para o grupo do treino resistido (GTR) e grupo controle 

(GC).  
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Essas evidências vão se divergindo diante do estudo realizado por Mediano et. al. 

(2005) já que ao realizar o mesmo volume nos hipertensos, o mesmo visualizou diminuições 

mesmo que não consistente na PAD.  

Não se pode deixar de expor que Terra et. al. (2009) revelou as intensidades dos 

treinamentos. Já Mediano et. al. (2005) deixou a desejar, pois não expôs o mesmo. Mais uma 

importância ao se falar do estudo de Terra et. al. (2009) foi o tempo de monitorização, pois o 

mesmo teve como ênfase, analisar a PA 48 horas após intervenção, evitando assim, o efeito 

agudo pós-exercício com o propósito de investigar a potência do efeito hipotensor nesses 

hipertensos que por sua vez pendurou por horas, pois após o tempo proposto havia reduções 

nos níveis pressóricos dos mesmos, que consequentemente devido a essa resposta, a pesquisa 

alcançou um elevado patamar de segurança ao se falar de reabilitação com a prescrita 

intervenção.  

No entanto Cunha et. al. (2006), ao concretizar um estudo com hipertensos, sem 

especificação dos sexos com treinamento aeróbico, por 45 minutos em intensidades 

constantes (IC) de 60% da Reserva de Frequência Cardíaca (RFC) e intensidades variadas 

(IV) de 50% e 80% da RFC, em uma monitorização pós-treino durante 120 minutos, 

evidenciou queda na PAS nas duas intensidades, sendo 19mmHg pós exercício de IC e 

18mmHg pós exercício de IV, sendo que é essa redução ocorreu nos 5 aos 60 minutos de 

repouso, já na PAD essa queda foi de 9mmHg dos 5 aos 30 minutos pós exercício IC, não 

sendo constatado o mesmo pós exercício de IV.  

Agora ao se falar da PAM essa redução aconteceu em ambas intensidades, pois a 

queda nos níveis foi de 13mmHg durante os primeiros 30 minutos pós IC e de 10mmHg nos 

5, 15 e 60 minutos pós IV, expressando queda dos níveis maiores que 5mmHg. Contudo a 

partir desses dados, pode-se dizer que os benefícios foram ainda maiores para essas 

hipertensas idosas, já que, indicações foram apresentadas, sugerindo que diminuição de 

apenas 5mmHg na PA, reduz em 40 % acidente vascular encefálico (AVE) e 15% de infartos 

cardíacos. Entretanto ao se analisar a FC, mais uma vez, não trouxe respostas significativas, 

pois ocorreu o aumento nos 15 minutos pós-exercício IC e nos 30 minutos após exercício IV.  

Essas respostas tiveram pontos positivos, pois gerou uma mudança na classificação 

hipertensiva no GTR, de pré-hipertensão para normal, favorecendo aos mesmos, a redução 

dos riscos cardiovasculares.  
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Segundo Cunha et. al. (2006) um dos motivos para a hipotensão pós-exercício foram 

às alterações das intensidades durante o programa de treinamento. É provável que esse 

modelo diferencie dos treinos resistidos não periodizados, mais, entretanto, são 

imprescindíveis estudos que confirmem essa teoria.  

As intensidades variadas independentemente do tipo de treinamento tanto no estudo de 

Terra et. al. (2009) como no de Cunha et. al. (2006) evidenciou reduções importantes em 

relação a PA dos respectivos hipertensos, demonstrando assim, a eficácia das intensidades 

variadas no tratamento dos hipertensos.  

Em um trabalho concluído por Battagin et. al. (2010) com intensidades progressivas e 

variadas de 50%,60% e 70% da Contração Voluntaria Máxima (CVM – maior carga, que o 

indivíduo desloca sem compensações) em hipertensos, durante 2 semanas executadas em 

séries não descritas de 10 repetições, em análise de três (3) grupos musculares revelou 

alterações imediatamente ao término do exercício e nenhuma nos 5 minutos de repouso, já 

que a avaliação da PA foi realizada assim que terminava a terapia e nos 5 minutos de 

recuperação.  

As alterações dos níveis da PAS mais elevadas imediatamente ao término do 

exercício, ocorreu em todos os grupos musculares avaliados, em especial e com mais 

intensidade nos músculos extensores de joelhos, sendo que nem nos 5 minutos de repouso 

esses níveis diferenciaram já na PAD, nenhuma alteração foi identificada pós-terapia.  

Segundo o autor, esse efeito pode ser esclarecido pelo fato do grupo muscular extensor 

de joelhos mostrar maior massa muscular em relação a os outros, sendo que ele iria apresentar 

maior fluxo de sangue na área, geraria maior volume diastólico final e também aumentaria o 

debito cardíaco que consequentemente ocasionaria o aumento da PA. Em decorrência dos 

dados obtidos nesse estudo, pode-se dizer que o protocolo de treinamento utilizado nesses 

hipertensos medicados foi seguro, já que, não ocorreram alterações na PAD, indicando, 

portanto a prática dessa terapêutica com as devidas intensidades referidas.  

Os treinamentos aeróbicos e resistidos realizados em uma sessão são também 

utilizados para a reabilitação desses hipertensos, mas não tão vistos quando exploradas nas 

bases de pesquisas. 
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Pois apenas dois estudos foram encontrados e apoiados pelos autores Simão et al. 

(2008) e Rêgo et al. (2011), em metodologias experimentais realizadas durante 60 minutos 

cada atendimento, em um período de quatro meses por Simão et al. (2008) e 

aproximadamente cinco meses por Rêgo et al. (2011) , sendo que no estudo de Simão et al. 

(2008) a amostra foi com hipertensos do sexo masculino divididos em dois grupos, que se 

descreveram por grupo treinado (GT) e o outro, grupo controle (GC).  

Em se falando do protocolo, o exercício aeróbico obteve intensidades de 50% e 60% 

da RFC, já o resistido mostrou 2 séries de 8 a 12 repetições, sem descrição da sua devida 

intensidade . No entanto, ao se chegar aos efeitos pós-treinamento, pode ser visualizada 

diminuições em relação à PAS de 9% e de 2,2% na PAD no GT, sendo que o GC não ocorreu 

o mesmo.  

Ao contrário de Simão et al. (2008), o estudo de Rêgo et al. (2011) trabalhou com 

mulheres hipertensas com intensidades de leve a moderada percebidas pela a escala de Borg, 

que por sua vez, evidenciou alterações significantes na PAS e PAD ao se comparar os 

intergrupos no pré e no pós exercício, já ao se chegar na comparação dos intragrupos foi 

verificada essas reduções tanto na PAS quanto PAD no grupo experimental (GE), já no GC 

como no estudo anterior não ocorreu alterações. O tempo de monitorização não foi descrito no 

estudo, portanto não pode ser esclarecido se o tempo teve alguma consequência nos 

resultados.  

Oposto aos outros estudos que não intensificaram o tempo de monitorização a não ser 

o do estudo de Terra et al. (2009), que analisou a PA após 48 horas, Simão et al. (2008), 

verificou a PA após 72 horas pós – treino, evitando assim também, o efeito agudo pós 

atividade física, essas duas pesquisas contribuíram para obtenção de resultados mais validados 

perante os demais, pois foram diagnosticadas hipotensões duradouras nos hipertensos pós 

programa físico, que incidiu em respostas favoráveis diante do método terapêutico como 

também no tempo de monitoramento, inclusive no estudo de Simão et al. (2008), que essa 

hipotensão pendurou as 72 horas, sem elevações nos níveis da PA.  

Dessa forma, os autores determinaram que programas de treinamentos físicos parecem 

influenciar nas respostas hipotensivas em hipertensos controlados por medicamentos, uma vez 

que, os efeitos mostrados por Simão et al. (2008) e Regô et al. foram muito idênticos. Sendo 

que no estudo de Simão et al. (2008), foram identificadas maiores diminuições nos valores da 
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PAS, e sendo o autor, um dos motivos para essa ocorrência pode ter sido o tempo da amostra, 

que por sua vez durou 16 semanas.  

São mencionados por descritores que as respostas agudas na PA, são exibidas devidas 

aos exercícios resistidos e também por consequência das variáveis apresentadas no protocolo 

de treinamento tais como: intervalos entre um exercício, massa muscular envolvida, posição 

do corpo, técnica do treino e números de séries, etc. Entretanto as respostas na PA em relação 

às atividades crônicas são contraditórias e escassas. Mas com relação às amostras, dos 

respectivos estudos mostrados indicaram que a intensidade do exercício e o volume podem 

influenciar em efeitos hipotensores nos hipertensos medicamentados.  

Outro fator observado foi a forte relação do Índice de Massa Corpórea (IMC) e a PAS, 

pois ouve indicações de que valores elevados na PAS ocorrem devidos o aumento de IMC e 

PAD. Essas respostas só apontam confirmações evidenciadas em estudos epidemiológicos 

que abordam os efeitos que acontecem após um modo de vida ativo e\ou a prática de 

programas de treinamentos físicos em hipertensos, com o propósito de minimizar os ricos 

decorrentes da hipertensão ou até prevenir as consequências do sedentarismo e do 

envelhecimento.  

Depois de todos os estudos verificados, tanto o treinamento aeróbico quanto o 

resistido mostraram um grande fluxo de amostras, mas ao se pesquisar nas bases literárias 

encontramos um estudo experimental, elaborado por Lisboa et al. (2007) com apenas um (1) 

hipertenso, que por sua vez, resultou em reduções na PAS, PAD e DP, mas ao se tratar da FC, 

mais uma vez, não foram diagnosticados alterações.  

No entanto, foram utilizados exercícios resistidos durante 60 minutos, com 

intensidades de 50 a 80% da carga máxima, em uma monitorização após 5 minutos de 

recuperação. Esse tempo de avaliação disposto pelo autor resultou em discordância com a 

maioria dos estudos da tabela, pois os mesmos verificaram a PA em tempos de monitorização 

mais longos.  

Por outro lado, vale relembrar que não ficou muito distante ao se comparar com o 

tempo de monitorização da pesquisa de Battagin et al. (2010), pois o mesmo analisou a PA 

nos 5 minutos pós exercício, e que os mesmos mostraram reduções pressóricas importantes 

para os devidos estudos. Foi indispensável o estudo de Lisboa et al. (2007), pois mostrou 

respostas satisfatórias e indispensáveis para problemas hipertensivos, independentemente da 

quantidade da amostra.  



50 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente artigo verificou que nos estudos podem ser visualizadas reduções 

significativas e até magnitude da duração da hipotenção na PAS, principalmente logo após 

treinamento aeróbico como também diminuições importantes na PAD. Ao analisar a PAM em 

ambos os treinamentos, mais uma vez o exercício aeróbico apresentou como uma terapia 

eficaz, pois ao comparar a monitorização pós-exercício, o mesmo mostrou níveis menores, 

como 13 mmHg pós treino aeróbico e 6,2mmHg no pós treino resistido. Contudo o 

treinamento resistido não deixa de ser uma terapia essencial para o controle desses 

hipertensos, já que após-exercício com peso ocorreu também reduções nos níveis na PAS e 

PAD, sendo que essa redução já não foi tão consistente quanto à do treino aeróbico. Mas vale 

ressaltar que ao avaliar os parâmetros FC em todos os estudos que tinham o objetivo de 

avalia-los não foi encontrada qualquer alteração significativa pós-terapia.  

Diante de todos esses dados coletados, pode-se dizer que existem alguns estudos na 

presente tabela que deixam vagos ao se falar das variáveis dos exercícios, pois na maioria das 

vezes, os artigos não demonstravam todos os parâmetros, ocasionando assim, duvidas sobre 

os resultados. Vale ressaltar que o propósito do presente artigo, era expor hipertensos 

classificados com grau II e grau III de risco, e que ao pesquisar nas bases de dados, apenas um 

(01) estudo foi encontrado, revelando assim, a escassez de estudos trabalhados com esses 

graus de hipertensão utilizando esses tipos de intervenção.  

Conclui-se que, apesar dessa terapia não farmacológica ter contribuído para a 

reabilitação desses hipertensos, ainda encontra-se obscuros estudos que envolva hipertensos 

com grau II e grau III nesse tipo de intervenção. Portanto é imprescindível, que novos estudos 

experimentais sejam realizados para realmente identificar qual intervenção e mais congruente 

para esses dois graus de hipertensão.  
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RESUMO: O termo amputação pode ser definido como sendo a retirada, geralmente 

cirúrgica, total ou parcial de um membro. Apesar de amputação ser uma palavra temida, cujo 

significado é o de terror e mutilação, e pode trazer várias consequências, ela deve ser encarada 

não como o início de uma nova vida. Com ela surgiu a necessidade de substituir a região 

perdida pela prótese. A ansiedade de recompor a perda é comum, mas não se deve pular 

etapas. A aplicação de procedimentos fisioterapêuticos interfere diretamente no resultado final 

da reabilitação. O objetivo desta pesquisa foi realizar uma revisão crítica dos trabalhos que 
identificam a importância da fisioterapia em pacientes pós - prótese de membros inferiores. A 

busca pela literatura ocorreu na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nos meses de outubro de 

2012 e novembro de 2012. As bases de dados de literatura científica e técnica consultadas na 

Literatura Latino-Americana e de Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), no período de outubro a novembro de 2012, 
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considerando as publicações dos últimos onze anos, período de 2000 a 2011. Dos artigos 

encontrados cinco atenderam ao critério de inclusão e puderam ser analisados. A partir dos 

resultados encontrados, pode-se concluir que a fisioterapia é de fundamental importância na 

reabilitação deste paciente, pois com um tratamento adequado é possível alcançar 

independência e o retorno à vida social e profissional.  

Palavras-chave: Amputação, Prótese de Membro Inferior, Reabilitação.  

 

ABSTRACT: The term amputation can be defined as the removal, usually surgical, all or part 

of a limb. Although amputation is a dreaded word, whose meaning is the horror and 

mutilation, and can bring many consequences, it should not be seen as the beginning of a new 

life. With it came the need to replace the lost region by the prosthesis. The anxiety recover the 

loss is common, but one should not skip steps. The application of physical therapy procedures 

directly affects the final outcome of rehabilitation. The objective of this research was to 

critically review the work that identify the importance of physiotherapy in patients after - 

lower limb prosthesis. The search for the literature occurred in the Virtual Health Library 

(VHL) in October 2012 and November 2012. The databases of scientific and technical 

literature consulted in the Latin American and Caribbean Health Sciences (LILACS) and 

Scientific Electronic Library Online (SciELO) in the period October-November 2012, 

considering the publications of the last eleven years , from 2000 to 2011. Articles found five 

met the inclusion criteria and could be analyzed. From the results, we can conclude that 

physiotherapy is of fundamental importance in the rehabilitation of this patient, because with 

proper treatment can achieve independence and a return to social and professional life.  

 

Key Words: Amputation; Prosthesis Lower Limb; Rehabilitation. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A amputação é uma palavra derivada do latim, com o seguinte significado: ambi = ao 

redor de/ em volta de putattion= podar/ retirar. Podemos defini-la como sendo a retirada, 

geralmente cirúrgica, total ou parcial de um ou mais membros (CARVALHO, 2003, 

VASCONCELOS, 2009).  

Amputações de membros inferiores são tão antigas quanto a própria humanidade. Os 

primeiros registros de amputação são datados dentre 3500 e 1800 a.C., com relatos de uma 

guerreira, que com um membro inferior amputado na guerra, confeccionou uma prótese em 

ferro e retornou à batalha.  (CARVALHO, 2003).  Essa técnica tem evoluído muito, foram 

desenvolvidos componentes pré-fabricados e padronizados, o que possibilita uma melhor 

reabilitação funcional, com participação efetiva do fisioterapeuta. 

Diante desta abordagem podemos ver que as causas mais comuns de amputação: 

vasculopatias periféricas, traumáticas, tumorais, infecciosas, congênitas e iatrogênicas. De 

acordo com Carvalho et al  (2009), o diabetes, o trauma e os tumores malignos são 

responsáveis por mais de 90% das amputações de membros inferiores. Analisamos que essas 
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patologias na maioria dos casos os pacientes são amputados por não terem escolhas, mas pelo 

grau de comprometimento do membro. 

De acordo com Souza et. al. (2004), é importante que os pacientes tenham consciência 

dos procedimentos ocorridos na amputação, pois são atos de restauração de um órgão e não 

uma mutilação. Tornando importante o trabalho dos profissionais envolvidos na reabilitação 

do paciente para a estimulação do mesmo buscando uma recuperação. 

A perda de um membro é um problema sério, difícil de ser encarado e assimilado. A 

maioria dos pacientes apresenta alterações não só do ponto de vista estético e funcional, como 

também, psíquicos e sociais de longa duração (WARMUZ, 2004). A amputação não deve ser 

considerada como um fim, e sim como o início de uma nova fase, que tem como maior 

objetivo desenvolver a dignidade e funcionalidade do paciente (CARVALHO, 2003). 

No início, o paciente achará uma monstruosidade e um corpo estranho, mas poderá 

encarar por outro lado, ver que a vida ainda tem muitos recursos para lhe proporcionar uma 

boa qualidade de vida, um bom recomeço, uma nova fase de vida, aliviando todas suas perdas, 

angustias e sofrimentos. (BOCOLINI, 2001, CALDAS, 2008). 

O paciente passará por uma série de adaptações, reabilitações, alterações psíquicas e 

sociais com uma longa duração, mas terá assistência necessária para enfrentar a realidade 

vivenciada, que a partir da compreensão terá outra qualidade de vida e será bem integrado à 

sociedade.  Apresentará uma boa autonomia, deambulação e adaptação à prótese, verá que é 

um individuo normal, com muitas funcionalidades e não sentirá uma pessoa mutilada, sem 

nenhuma função e perspectiva de vida, será inserido um maior grau de função profissional 

com mais eficiência para serem alcançados seus objetivos e desafios. (VASCONCELOS, 

2009; WARMUZ, 2004; BOCOLINI, 2001; JEREMIAS, 2003).   

O tratamento global e integrado do paciente determinará o êxito de todo o trabalho 

reabilitacional programado. O objetivo final é capacitar o paciente ao maior aproveitamento 

de suas potencialidades de forma que ele possa ser independente nas atividades diárias da 

vida. Para isso, inclui-se o tratamento do coto (sem dor), com boa força muscular, sem edema 

e, portanto, apto para receber o soquete protético. Para o bom planejamento, o tratamento 

deve conter aspectos farmacológicos, fisioterápico na fase pré, durante e após a colocação da 

prótese e psicossocial. Para que a reabilitação possa ser considerada mais completa deve ser 

seguida do uso da prótese (BOCOLINI, 2000). 
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Os direitos dos deficientes não se tornaram efetivos sem uma ação concreta da 

sociedade. Já foram feitas algumas observações para tratar da intervenção social em defesa da 

efetivação desses direitos.  

A conquista dos direitos humanos não se caracterizou pelas facilidades nem pela 

simplicidade, mas pela luta, pelo desenvolvimento da consciência social e pela descoberta 

crescente da complexidade e diversidade implícitas na condição humana e na vida em 

sociedade. O caminho realmente é difícil e complexo, mas as conquistas têm ainda mais valor, 

também por esta razão. 

Essa temática torna-se relevante para os profissionais de saúde e pacientes amputados, 

pois possibilita uma visão ampla e aprofundada da realidade cotidiana. Assim como evidencia 

medidas eficazes no programa de reabilitação desses pacientes.  

Tivemos como objetivo identificar a importância da fisioterapia em pacientes pós - 

prótese de membros inferiores em produção científica no período de outubro e novembro de 

2012. 

 

MÉTODOS 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, a fim de deduzir generalizações sobre 

questões substantivas, a partir de um conjunto de estudos diretamente influenciados sobre 

essas questões. Tais revisões incluem exame das pesquisas para discutir hipóteses, sugestões 

para novas questões teóricas e identificação de uma pesquisa necessária (GANONG, 1987). 

A revisão integrativa é um método de exame específico que resume literaturas 

empíricas ou teóricas para fornecer uma compreensão mais abrangente de um fenômeno 

particular. Assim, tem o potencial de apresentar o estado da ciência, contribuir para o 

desenvolvimento da teoria, e tem aplicabilidade direta à prática e à política (WHITTEMORE, 

2005). 

Para ser considerada uma pesquisa, a revisão de literatura deve seguir o mesmo rigor 

da pesquisa primária. Nesse sentido, para esta revisão, foram consideradas as fases de 

pesquisa: identificação do problema e objetivo da pesquisa; pesquisa da literatura com foco 

sobre o tema a ser estudado; avaliação dos dados aplicando critérios de inclusão e exclusão; 

análise dos dados extraído das fontes primárias as características da amostra e método, que, 

no caso, foi qualquer referência ao conceito da atuação da fisioterapia em pacientes pós-
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prótese de membros inferiores. Como última fase, temos a apresentação da síntese, que retrata 

a construção dos conceitos e seus fatores relacionados (WHITTEMORE, 2005). 

A busca pela literatura ocorreu na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nos meses de 

outubro e novembro de 2012. As bases de dados de literatura científica e técnicas consultadas 

foram: Literatura Latino-Americana e de Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific 

Electronic Library Online (SciELO). Foram selecionadas essas bases de dados considerando-

se o interesse em conhecer a construção desse conhecimento na América Latina, onde a 

atuação da fisioterapia pós uso de prótese. Os descritores foram selecionados a partir da 

terminologia em saúde consultada nos Descritores em Ciências da Saúde (DECS - BIREME); 

são eles: " fisioterapia", "amputação" e "reabilitação”; estes, por sua vez, foram relacionados 

com o descritor "fisioterapia". Inicialmente, a busca considerou as publicações dos últimos 

onze anos; porém, optou-se pelo período de 2000 a 2011, que deu maior amplitude ao estudo 

e resultou em 19 estudos: 9 da base de dados LILACS e 10 das referências na base da 

SciELO. 

Após a leitura dos resumos, segundo pertinência e consistência do conteúdo, foram 

observados os seguintes critérios de inclusão: estudos disponíveis na íntegra, em open acess, 

de 2000 a 2011, publicações originais, nas línguas portuguesa, espanhola e inglesa, que 

adotaram uma abordagem quantitativa, considerando o objetivo do estudo e o protocolo de 

revisão elaborado previamente. Foram critérios de exclusão: artigos repetidos, artigos não 

acessíveis em texto completo, resenhas, anais de congresso, artigos de opinião, artigos de 

reflexão, editoriais, artigos que não abordaram diretamente o tema deste estudo e artigos 

publicados fora do período de análise. Ao todo, foram excluídos 14 artigos (04 da base de 

dados LILACS e 10 da base SciELO). Assim, após essa fase, iniciou-se a análise de cinco 

estudos completos. 

Foi elaborado um quadro para organização da análise dos artigos contendo os itens: 

tipo de publicação, ano, fonte, autores, título, tema, método e objetivo. No que se refere a 

atuação da fisioterapia no trabalho de pós prótese de membros inferiores, a análise se fez em 

termos qualitativos, sumarizando os dados para formar as categorias – a fatores associados à 

amputação e fatores associados à reabilitação. Os resultados foram discutidos e sustentados 

com outras literaturas pertinentes.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da análise dos textos selecionados, tem-se quanto ao tipo de publicação que os 

cinco artigos, apresentados no Quadro I, são resultados de pesquisas e, todos são nomeados 

pelos editores como originais. 

Com respeito ao ano de publicação, um artigo foi publicado em 2004, um artigo foi 

publicado em 2005, um artigo em 2007, um artigo em 2009, um artigo em 2011. 

Quanto ao tipo de estudo: estudo quantitativo (1,2), estudo descritivo (4,5), estudo 

transversal e corte (3,4), estudo exploratório (5), estudo observacional (5), estudo longitudinal 

(5). 

Quadro 01- Artigos selecionados sobre fatores associados a fisioterapia, amputação e 

reabilitação segundo autores, ano de publicação, titulo, tipo e objetivo de estudo. 

 
AUTORES ANO TÍTULO DE 

ESTUDO 

TIPO DE 

PESQUISA 

OBJETIVO 

Rubia Caldas Umburanas, Ângela 

Dubiela, Cássio Silva Pereira, 

Vanessa Cristina Novak 

2004 Amputação de 

Membro Inferior: 

Perfil dos Pacientes 

do Serviço de 

Reabilitação Física da 

Unicentro – Projeto 

Órtese e Prótese 

Estudo 

Quantitativo 
Delimitar o perfil dos 

pacientes amputados 

em membros inferiores 

atendidos no Serviço 

de Reabilitação Física 

da Unicentro. 

Oliveira Madalena Vilagra, José 

Mohamud 
2005 Independência 

Funcional e 

Satisfação em 

Pacientes com 

Amputação 

Transfemural 

Corte 

Transversal, 

Caráter 

Quantitativo e 

Explorativo 

Analisar a satisfação e 

o grau de 

independência 

funcional em 

indivíduos portadores 

de amputação 

transfemural de 

diferentes níveis e sua 

relação com uso da 

prótese 

Marco Antonio Prado Nunes 2007 Apoio Social e 

Qualidade de Vida 

em Individuos 

Submetidos à 

Amputação de 

Membros Inferiores 

Estudo 

Transversal 

Medir o apoio social 

das pessoas que foram 

submetidas a 

amputação de membros 

inferiores e verificar a 

influência que exerce 

sobre a qualidade de 

vida dessas pessoas. 

Identificar as 

características 

socioeconômicas, 
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demográficas e clinicas 

desses indivíduos. 

Verificar A utilização 

de reabilitação nesse 

grupo de doentes. 

Valdemar Meira de Oliveira, 

Demostenes Moreira 

2009 Prevalência de 

amputados de 

Membros Inferiores 

atendidos no Hospital 

da Vila São José 

Bento 

Estudo 

Descritivo e 

Transversal 

Detectar fatores 

associados a 

amputação de 

extremidades inferiores 

Tiago Brasileiro de Vasconcelos, 

Elisângela Araújo Barbosa, Núbia 

Caroline da Paz Olivério, Roberto 

Araújo Enéas, Vasco Pinheiro, 

Diogenes Bastos, Érica Porto 

Xavier 

2011 Avaliação da 

Qualidade de Vida de 

Pacientes Amputados 

Transtibiais 

Unilaterais Antes e 

Após a Protetização. 

Descritivo, 

Observacional, 

Longitudinal. 

Avaliar a qualidade de 

vida de pacientes 

amputados transtibiais 

unilaterais antes e após 

a protetização 

 

Fatores Associados à Amputação 

Para Warmuz (2004), os pacientes apresentaram alterações no ponto de vista estético e 

funcional, psíquicos e sociais por longos tempos que são difíceis de serem encarados. 

Portanto Carvalho (2003) relata não ser um fim e sim o inicio de uma nova fase com objetivos 

de desenvolver a dignidade e funcionalidade do paciente. 

Segundo Lianza (2001) relata que a utilização da prótese oferece uma melhor imagem 

corporal, ajudando nas atividades de vida diária melhorando a sua qualidade de vida. 

No entanto, Carvalho et al (2009) em sua abordagem afirma que as causas mais 

comuns de amputações de amputações são as patologias periféricas, traumáticas, tumorais, 

infecciosas congênitas e iatrogênicas, os diabéticos e os tumores malignos são responsáveis 

por 90% das amputações de membros inferiores.   

O tratamento global depende do trabalho de reabilitação programado, capacitação e 

potencialização nas independências de vida diária, tratando o coto sem dor, sem edema, com 

boa força muscular, apto a receber a prótese. No entanto Vasconcelos et al, relata que o 

paciente sofrerá algumas adaptações na realidade vivenciada e alterações psíquicas e sociais. 

Mas terá uma boa assistência e melhor qualidade de vida, apresentando boa autonomia e 

deambulação, assim tendo uma melhor perspectiva de vida, com um grande grau profissional, 

maior eficiência, objetivos e desafios alcançados, afirma Bocolini (2001). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da literatura pesquisada, pode-se concluir que os pacientes com amputação de 

membros inferiores, apresentam um ótimo prognóstico funcional, e que a fisioterapia é de 

fundamental importância na reabilitação deste paciente, pois com um tratamento adequado é 

possível alcançar independência e o retorno à vida social e profissional.  

Conclui-se logo, que a dificuldade e alterações causadas por uma amputação nos dias 

de hoje, não implica em perda de uma vida ativa, e sim no recomeço de uma vida nova, com 

uma nova rotina, que pode ser vivenciada como a de uma pessoa normal. 

 Portanto, a partir das conclusões descritas, a busca sobre as melhores formas de 

reabilitação do paciente amputado, por meio de pesquisas científicas específicas, deve ser 

incentivada, sobretudo pela importância do tema e abrangência do problema. 
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5. A INFLUÊNCIA DA FISIOTERAPIA EM PACIENTES COM LOMBALGIAS: 

UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

THE INFLUENCE OF PHYSICAL THERAPY IN PATIENTS WITH BACK PAIN: AN 

INTEGRATIVE REVIEW 

Fátima Aliciane do Nascimento 

Acadêmica do Curso de Fisioterapia das Faculdades INTA 

Jorgiana de Oliveira Mangueira 

Fisioterapeuta, Profa. Mestre do Curso de Fisioterapia das Faculdades INTA 

 

RESUMO: A lombalgia é um dos problemas mais comum da sociedade, sendo causada por 

diversos fatores. Esta disfunção é tida como uma doença que afeta 80% dos indivíduos em 

algum momento de suas vidas. O tratamento da lombalgia é complexo, preciso e minucioso 

quando comparados a maioria dos tratamentos, sendo a fisioterapia um recurso essencial para 

o alívio das dores lombares e reabilitação dos pacientes. A Revisão Integrativa de literatura 

constitui-se na análise de publicações de artigos científicos de 2005 a 2012, objetivou avaliar 

os artigos publicados durante este período que abordassem o efeito da fisioterapia em 

pacientes com lombalgias. Os dados foram coletados nos sites oficiais do LILACS (da 

Literatura Latino-Americana e de Caribe em Ciências da Saúde) e do SciELO (Scientific 

Eletronic Library Online), utilizando os seguintes descritores: “Lombalgia”, “dor lombar”, 

ambos foram relacionados ao descritor “fisioterapia”. A busca originou-se em 197 artigos, 

que observados os seus critérios de inclusão e exclusão, se resultou em sete artigos completos 

e originais. A partir dos resultados encontrados, verificou-se que a maioria dos estudos 

confirmou a influência da fisioterapia para alívio das dores lombares. Porém ainda existem 

controvérsias em relação ao melhor recurso recomendado para o tratamento de lombalgias. 

Desta forma se faz necessário o investimento no desenvolvimento de pesquisas que 

comprovem os efeitos da fisioterapia. 

Palavras-chave: Lombalgia - Dor lombar - Fisioterapia. 

ABSTRACT: The Integrative review of literature, publications of scientific articles from 

2005 to 2012, aimed to evaluate the articles published during this period that addressed the 

effect of therapy in patients with low back pain. The data were collected from official 

websites of the LILACS (from the Latin American and Caribbean Health Sciences) and 

SciELO ( Scientific Electronic Library Online), using the following descriptors: "Lumbago", 

"backache", both were related the descriptor "physiotherapy". The search resulted in 197 

articles up, observed that their inclusion and exclusion criteria, resulted in seven papers are 

complete and original. From these results, it was found that most studies confirmed the 

influence of physical therapy for relief of back pain. However there is still controversy 

regarding the best resource recommended for the treatment of back pain 

Keywords: Low back pain - Back pain - physical therapy. 

 

INTRODUÇÃO 
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A Lombalgia inclui todas as categorias de dor, apresentando ou não rigidez, 

encontradas na parte inferior da coluna vertebral, entre a prega glútea e o arco 

costal  (PEREIRA, 2008). Nos Estados Unidos, a dor lombar é o motivo mais comum de 

restrição de atividades entre os indivíduos com menos de 45 anos e a segunda mais procurada 

nas visitas médicas. No Brasil, cerca de dez milhões de pessoas ficam incapazes, devido esta 

morbidade e pelo menos 70% das pessoas sofrerá algum episódio de dor na vida (KHOUURI, 

2008). 

A dor lombar é de etiologia multifatorial, apresentando fatores socioeconômicos e 

demográficos, estilo de vida sedentário urbano, fumo, obesidade, posturas viciosas no 

momento do trabalho, dentre outros (MATOS; COSTA; HENNINGTON, 2008). Pode ser 

ocasionada por patologias inflamatórias, neoplásicas degenerativas, alterações congênitas, 

enfraquecimento muscular, predisposição reumática, sinais de degeneração da coluna, disco 

intervertebrais e outros (SILVA; FASSA; VALLE, 2004).   

Todavia, a lombalgia crônica frequentemente não provém de doenças específicas, mais 

sim de uma série de causas, como: fatores sócios demográficos (sexo, idade, escolaridade e 

renda), comportamento (fumo e sedentarismo), apresentações ocorridas nas atividades de vida 

diária (vibração, trabalho físico, posturas viciosas, atividades repetitivas), entre outras 

(morbidades psicológicas e obesidade) (SILVA; FASSA; VALLE, 2004). 

Segundo Snarr (2007), normalmente a dor lombar baixa discogênica começa com um 

evento traumático, como por exemplo, sofrer uma queda brusca ou levantar peso, que possa 

ocasionar compressão de uma ou várias raízes nervosas espinhais.    

 Sousa (2011) analisa que os sintomas de dor na região lombar devem ser tratados 

como disfunções advindas de alterações neurológicas e biomecânicas envolvendo distúrbios 

psicológicos associados, ou seja, a falta de equilíbrio desses fatores ocasionará sensações 

multidimensionais com características distintas em seus portadores.  

A literatura relata a semelhança entre esses sintomas e a postura corporal. A boa 

postura corpórea é aquela que melhor se adapta ao nosso sistema músculo esquelético, 

ajustando e distribuindo todas as forças de nossas atividades diárias, favorecendo a uma 

diminuição da sobrecarga nas estruturas osteomusculares (VERDERE, 2005).  

As alterações e adaptações posturais, associados com os padrões errôneos de 

movimentos, resultam em desgaste prematuro, principalmente da coluna lombar, bem como 

do disco intervertebral e das raízes nervosas (CIPRIANO, 2005). 
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A dor lombar classifica-se em dois tipos: aguda e crônica. A lombalgia aguda, que tem 

duração de pelo menos três meses, é uma dor de início súbito, quase sempre causado por 

lesões nos músculos da coluna ou ligamentos. Resulta normalmente de quedas ou 

movimentos bruscos, ou por distúrbios nos discos intervertebrais. Já a lombalgia crônica, que 

tem durabilidade por mais de três meses, apresentando períodos de piora e melhora pode ser 

causada por patologias infecciosas, metabólicas, tumores, enfraquecimento muscular e por 

posturas viciosas. Em alguns casos, a dor é tão forte que a pessoa fica incapacitada, passando 

por momentos depressivos. Tanto na dor crônica quanto na aguda, o indivíduo pode sofrer 

crises intensas que pode levar a impossibilidade de realizar suas atividades diárias como as do 

trabalho (KNOBEL, 2000).  

No Brasil, a lombalgia é um dos motivos que leva o paciente a procurar o consultório 

clínico, sendo superado apenas pela dor de cabeça. Quatro em cada cinco indivíduos 

apresentam ou apresentarão um episódio de dor na coluna, e esse problema é um dos 

principais motivos de afastamento do trabalho no Brasil. Setenta por cento dos profissionais 

solicitam a realização de exames logo no primeiro atendimento, apesar dos estudos não 

comprovarem a recomendação dessas medidas adotadas (MENDES, 2005).  

A lombalgia aguda tem 80% de regeneração espontânea, e não depende do tratamento 

realizado. E esse é o caso da maioria: estatísticas mostram que 70% dos indivíduos 

apresentam melhoras por menos de um mês.  Apenas 4% deles têm dores com duração de 

mais de seis meses, entretanto esse grupo é responsável por 85% do custo do tratamento das 

lombalgias. A dor, no início, pode ser mínima e evoluir gradativamente melhorando na 

posição deitada e piorando com os movimentos (MENDES, 2005).  

O tratamento da dor e disfunção lombar abrange uma equipe multidisciplinar, 

formados por fisioterapeutas, médicos e psicólogos, tendo como objetivo principal o controle 

do quadro álgico, melhora da qualidade de vida, fazendo com que os indivíduos retornem as 

suas atividades da vida diária. A fisioterapia apresenta vários recursos terapêuticos que 

aliviam os sintomas das dores e a recuperação desses pacientes, tais como: crioterapia, 

cinesioterapia, massoterapia, eletroterapia, reeducação postural global, pompagem, 

hidroterapia dentre outras técnicas (BRIGANO; MACEDO, 2009).  

Os principais tratamentos fisioterápicos praticados para melhora das lombalgias 

incluem: a crioterapia que absorve o calor corporal, reduzindo a temperatura dos tecidos  e a 

eletroestimulação nervosa transcutânea  (TENS), que consiste por meio de eletrodos a geração 

http://www.dor.org.br/revistador/dor/2011/volume_12/n%c3%bamero_1/pdf/volume_1_n_1_pags_23_a_28.pdf
http://www.dor.org.br/revistador/dor/2011/volume_12/n%c3%bamero_1/pdf/volume_1_n_1_pags_23_a_28.pdf
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de impulsos elétricos, com a finalidade de impedir a transmissão da informação nociceptiva 

até o cérebro (TRIBIOLI, 2003). 

A realização dessa pesquisa foi motivada devido ao fato do número crescente de 

pessoas com diagnóstico de dores lombares que procuram o tratamento fisioterápico para 

melhoria do controle da dor ou na manutenção das habilidades funcionais. Tal temática torna-

se relevante pelo o fato de investigar na literatura recente artigos que demonstrem o quão 

eficiente é o tratamento fisioterápico, e o quanto o mesmo contribui para a diminuição de 

dores e melhoria no condicionamento físico e psicológico.  Essa pesquisa contribuirá para que 

os pacientes e profissionais saibam a real importância da atuação da fisioterapia para o 

tratamento das lombalgias. Tendo em vista que a lombalgia é muito prevalente, e boa parte da 

população sofre ou sofrerá algum episódio de dor lombar. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura a fim de deduzir generalizações sobre 

questões substantivas, a partir de um conjunto de estudos diretamente influenciados sobre 

essas questões. Tais revisões incluem exame das pesquisas para discutir hipóteses, sugestões 

para novas questões teóricas e identificação de uma pesquisa necessária (CHIRINOS & 

MEIRELLES, 2011). 

A revisão integrativa é a mais ampla abordagem metodológica referente às revisões, 

permitindo a inclusão de estudos experimentais e não experimentais para uma compreensão 

completa do fenômeno analisado. Combina também dados da literatura teórica e empírica, 

além de incorporar um vasto leque de propósitos: definição de conceitos, revisão de teorias e 

evidências, e análise de problemas metodológicos de um tópico particular (WHITTEMORE; 

KNAFL, 2005). 

Considerada uma pesquisa, a revisão de literatura deve seguir os mesmos critérios de 

uma pesquisa normal. Por isso que para este estudo, foi dividida a pesquisa em etapas, 

considerando identificar o problema e o objetivo da pesquisa; pesquisar as literaturas que 

abordem sobre o tema estudado; analisar os dados para incluí-los nos critérios de inclusão e 

exclusão; avaliar os dados colhidos das fontes caracterizando suas amostras e os métodos; que 

no caso, foi qualquer referência sobre a influência da fisioterapia em pacientes com dores 

lombares em que esses estão relacionados.  
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Este trabalho consiste de uma revisão integrativa da literatura dos artigos publicados 

nos últimos cinco anos, tendo como base de dados à literatura científica. Foram consultados 

nos site oficial da Literatura Latino-Americana e de Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

do Scientific Eletronic Library Online (SciELO). Utilizou-se para a seleção desses artigos os 

seguintes descritores: “Lombalgia” e “Dor Lombar”, ambos foram relacionados ao descritor 

“Fisioterapia”. Estes descritores foram definidos a partir de uma consulta ao DECS 

(Descritores em Ciências da Saúde). 

A pesquisa pelos artigos científicos ocorreu no mês de setembro de 2012, tendo como 

objetivo a busca as publicações sobre a fisioterapia no tratamento de sintomas de dores 

lombares. A busca resultou em 197 artigos: sendo 158 estudos na base de dados do LILACS e 

39 deles na base da SciELO.  

Após a leitura dos resumos, segundo pertinência e consistência do conteúdo, foram 

observados os seguintes critérios de inclusão: estudos disponíveis na íntegra, publicados no 

período de 2008 a 2012, publicações originais, na língua portuguesa, que adotaram uma 

abordagem quantitativa, considerando o objetivo do estudo e o protocolo de revisão elaborado 

previamente. Foram critérios de exclusão: artigos repetidos, artigos não acessíveis em texto 

completo, resenhas, artigos que não abordaram diretamente o tema deste estudo e artigos 

publicados fora do período de análise. Ao todo, foram excluídos 185 artigos sendo que 36 

estudos na base de dados do SciELO e 152 deles na base do LILACS.  Assim, após essa fase, 

iniciou-se a análise de sete artigos completos. 

Foi elaborado um quadro para organização da análise dos artigos contendo os itens: ano 

em que o trabalho foi publicado, autores, título do artigo, tema do artigo, método e objetivo 

utilizado. No que se refere à influência da fisioterapia em pacientes com lombalgia, a análise 

se fez em termos qualitativos, sumarizando os dados para formar as categorias. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os artigos selecionados foram elencados e organizados, onde foram descritos os 

seguintes dados: autores, ano de publicação, tipo e objetivo do estudo. (Quadro 01). Com 

relação ao ano de publicação, um artigo foi publicado em 2008, um em 2009, três em 2010, 

um em 2011 e um em 2012, mostrando a sequência das publicações pesquisadas pelos seus 

anos. Quanto aos tipos dos estudos, foi classificado como: estudos de série de caso, estudo de 
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caso, ensaio clínico, estudo intervencionista de casos e controle, estudo intervencionista e 

estudo experimental.  

 

Quadro 1 - Artigos selecionados sobre fatores associados à fisioterapia na lombalgia, 

segundo autores, ano de publicação, título, tipo e objetivo de estudo. 

 

AUTORES ANO TÍTULO DO ARTIGO TIPO DE ESTUDO OBJETIVO 

Tomé, Ferreira, 

Cornelli RJB, e 

Carvalho. 

2012 Lombalgia crônica: 

comparação entre duas 

intervenções 

na força inspiratória e 

capacidade funcional. 

Série de casos. Comparar os 

efeitos entre duas 

intervenções 

fisioterapêuticas 

sobre a força 

muscular 

respiratória 

(FMR) e a 

capacidade 

funcional (CF) 

em pacientes 

com lombalgia 

crônica 

Puppin MAP; Marque 

AP; Silva AG; Neto 

HAF. 

2011 Alongamento muscular na 

dor lombar crônica 

inespecífica: uma 

estratégia do método GDS. 

Intervencionista de casos 

e controle. 

Avaliar o efeito 

do alongamento, 

utilizando uma 

sequência de 

exercícios 

definida pelo 

método GDS na 

dor, incapacidade 

funcional, 

flexibilidade 

global e 

capacidade de 

contração do 

músculo 

transverso do 

abdome (TrA), 

em pacientes 

com dor lombar 

crônica 

inespecífica. 

Perreira NT; Ferreira 

LAB; Perreira Wn.  
2010 Efetividade de exercícios 

de          estabilização 

segmentar sobre a dor 

lombar crônica mecânico-

postural. 

Estudo intervencionista. Avaliar a 

efetividade de 

exercícios de 

estabilização 

segmentar sobre 

a dor e a 

capacidade 

funcional em 

indivíduos com 

lombalgia 

crônica. 



67 
 

Machado e 

Bigolin . 
2010 Estudo comparativo de 

casos entre a mobilização 

neural e um programa de 

alongamento muscular em 

lombálgicos crônicos. 

Estudo de caso. Avaliar os efeitos 

da mobilização 

neural e do 

alongamento na 

flexibilidade, no 

quadro álgico e 

nas atividades 

funcionais de 

sujeitos com dor 

lombar. 

 Freitas e Greve. 2008 Estudo comparativo entre 

exercícios com 

dinamômetro isocinético e 

bola terapêutica na 

lombalgia crônica de 

origem mecânica. 

Ensaio clínico. Avaliar os efeitos 

dos exercícios de 

fortalecimento de 

tronco sobre a 

dor lombar 

crônica de 

origem mecânica 

e comparar o uso 

do dinamômetro 

isocinético e da 

bola terapêutica. 

Pinto et al. 2010 A Reeducação Dinâmica 

Muscular no Equilíbrio 

Postural e na 

redução da lombalgia em 

trabalhadores industriais. 

Estudo experimental. Investigar o 

efeito da 

reeducação da 

dinâmica 

muscular  no 

equilíbrio 

postural e na 

redução da 

lombalgia 

de trabalhadores 

industriais. 

 Macedo e  Briganó. 2009 Terapia Manual e 

Cinesioterapia na dor, 

incapacidade e qualidade 

de vida de indivíduos com 

lombalgia. 

Ensaio clínico. Comparar os 

efeitos da terapia 

manual e 

cinesioterapia na 

dor, qualidade de 

vida e 

incapacidade de 

pacientes com 

lombalgia. 

 

Existem ainda controvérsias em relação à aplicação de alguns recursos fisioterapêuticos 

associados à dor lombar. Alguns estudos apontaram ganhos não tão significativos para o 

alívio da dor, entretanto, o maior número deles, detectou a eficácia da fisioterapia para o 

tratamento das lombalgias. 

Tomé et. al. (2012) verificaram em seus estudos que a utilização da fisioterapia 

convencional em relação à dor lombar crônica foi efetiva apenas na melhoria da capacidade 

funcional (CF) comparada com a utilização da cinesioterapia combinada que foram eficazes 

tanto na melhora da força muscular respiratória como da CF.  



68 
 

Enquanto que Costa e Palam relatam que uma ampla variedade de métodos vem sendo 

utilizada no tratamento da dor crônica lombar, mas muito poucos foram submetidos aos 

rigores da investigação científica. A despeito da falta de evidências que comprovem sua 

eficácia, a utilização de alguns tratamentos persiste, como: descanso no leito, ultra-som, 

estimulação elétrica, massagem, tração, manipulação, injeções com enzimas, aplicação de 

calor ou gelo, medicamentos. O denominador comum dessas abordagens é sua natureza 

passiva, que, embora possa provocar um alívio da dor, não promove a cura do problema 

através de adaptações fisiológicas positivas. 

Puppin et. al. (2011) relatam a eficácia do alongamento muscular usando uma sequência 

proposta pelo método do Godelieve Denys-Struyf (GDS) melhora a redução da dor, a 

incapacidade funcional, o aumento da flexibilidade global em indivíduos com dor lombar 

crônica inespecífica. No entanto, destaca-se que o método GDS não apresenta influência na 

capacidade de contração do músculo transverso do abdômen.  

 Caraviello et al. (2005), afirmam que para alívios das dores lombares, não basta 

somente a utilização de métodos fisioterápicos, já que boa parte das afecções está relacionada 

a postura e movimentos inadequados, assim concordam que a presença dos pacientes em uma 

escola da coluna irá conscientizá-los  da importância de tomar atitudes preventivas na 

recorrência de suas dores, sendo assim uma boa opção de tratamento para alívios das dores 

lombares.  

 Pereira et. al. (2010) disseram que a apresentação de seus resultados no programa de 

exercícios de estabilização segmentar de 12 sessões numa sequência de duas vezes semanais 

mostra ser eficaz, tanto na redução da dor como na melhora da capacidade funcional no 

tratamento de lombalgias crônicas. 

Alguns artigos compararam a aplicação da mobilização neural e do alongamento 

muscular no aumento da capacidade funcional e diminuição da dor. Machado e Bigolin 

(2010) mostraram que vinte sessões de mobilização neural e alongamento muscular aplicados 

em nove sujeitos com dor lombar crônica, divididos em dois grupos, somente o grupo que 

realizou a mobilização neural apresentou resultados significantes, comparado ao grupo de 

alongamento muscular. Já Freitas e Greve (2008) quando comparou exercícios de 

alongamento de tronco e o uso da bola terapêutica em indivíduos com dor lombar crônica 

verificou que em ambas as técnicas foram igualmente efetivas. 
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Em analogia a utilização da Reeducação Dinâmica Muscular (RDM), Pinto (2010) 

descobriu em seus estudos que o tratamento da RDM repercutiu em melhoras significativas da 

dor lombar e do equilíbrio postural de operadores industriais com diagnóstico de lombalgias. 

Alguns estudos comparam a aplicação da eletroestimulação nervosa transcutânea (TENS) e a 

crioterapia usadas isoladamente, uma vez que existe a possibilidade de interação entre a 

TENS e a crioterapia caso sejam utilizadas associadas. No entanto Abreu, Santos e Ventura 

(2011), mostraram em seus estudos que apesar da terapia combinada não ter apresentado 

nenhuma melhora significativa em relação às modalidades de terapias isoladas, as três 

modalidades analgésicas utilizadas neste estudo foram eficazes em aliviar a dor lombar 

crônica dos pacientes e nos grupos em que foi utilizado a crioterapia o grau de satisfação dos 

pacientes foi maior do que as do grupo em que foi usada apenas a TENS.  

Concordando com esse estudo Macedo e Brigano (2009), concluiu que a fisioterapia 

baseada em recursos de terapia manual e cinesioterapia apresentou efeito significativo na 

melhora da dor, qualidade de vida e incapacidades funcional de pacientes com lombalgias. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos resultados encontrados, verificou-se que a maioria dos estudos confirmou a 

influência da fisioterapia para o alívio das dores lombares. Porém ainda existem controvérsias 

em relação ao melhor recurso recomendado para o tratamento das lombalgias. 

 Entretanto, se faz necessário a realização de novos estudos sobre o tema, para se obter 

maiores esclarecimentos acerca dos melhores recursos fisioterapêuticos  a serem utilizados no 

tratamento das lombalgias. Isso se torna importante para orientar os fisioterapeutas no 

momento da seleção e da prescrição do tratamento de pacientes com lombalgias.  
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6. A INFLUÊNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO NA REALIZAÇÃO DAS  ATIVIDADES 

DE VIDA DIÁRIAS (AVD’s) NO IDOSO 

THE INFLUENCE OF PHYSICAL EXERCISE IN CONDUCTING THE ACTIVITIES OF 

DAILY LIVING (ADLs) THE ELDERLY 

Jéssica de Sousa Alves 

Acadêmica do Curso de Fisioterapia das Faculdades INTA 

Fernanda Magda Borges Rodrigues 

Fisioterapeuta, Profa. Esp. do Curso de Fisioterapia das Faculdades INTA 

 

RESUMO: A população idosa vem aumentado em grandes números mundiais e também 

brasileiros, uns dos fatores que estão aumentando o número dessa população é o aumento da 

expectativa de vida ao nascer, sendo que as políticas de saúde se preocupam e  buscam  

alternativas de melhoria do individuo idoso com relação a qualidade de vida, proporcionando 

um envelhecimento ativo e saudável com efeitos benéficos para uma melhor realização das 

AVD’s. A prática de atividades físicas tem uma grande contribuição para saúde do idoso, 

sendo recomendado a realizar durante a sua funcionalidade e autonomia. O exercício físico 

traz grandes benefícios para os idosos praticantes, que certamente possibilitam um 

envelhecimento ativo e saudável, proporcionando-o um bom desempenho ao realizar as 

AVD’s. O presente estudo tem como objetivo avaliar as relações entre a prática regular de 

exercícios físicos e a manutenção de bons níveis de autonomia, independência para melhor 

desempenho durante as Atividades de Vida de Diária (AVD’s). Realizado um estudo de 

revisão integrativa da literatura, com dez artigos completo nas bases de dados SciELO e 

LILACS. Foram analisados vários trabalhos onde todos apontam a importância do exercício 

físico na terceira idade, promovendo bem estar físico e mental e maior independência 

funcional durante as AVD’s. 

Descritores: Idoso. Exercício físico. Atividades de Vida Diárias (AVD’s). 

ABSTRACT: The elderly population has increased in large numbers worldwide and also 

Brazilians, some of the factors that are increasing the number of this population is the increase 

in life expectancy at birth, and the health care policies and seek alternatives to improve the 

elderly individual with relation to quality of life, providing an active and healthy aging with 

beneficial effects for better performance of ADLs. The physical activity has a major 

contribution to the health of the elderly, and recommended activities for its functionality and 

autonomy. Exercise brings great benefits to the elderly practitioners, who certainly enable an 

active and healthy aging, giving it a good performance to perform ADLs. The present study 

aims to evaluate the relationship between the practice of regular physical exercise and 

maintain good levels of autonomy, independence for better performance during Activities of 

Daily Living (ADLs). A study of integrative literature review, with ten full articles in the 

databases SciELO and LILACS. We analyzed several studies which all point to the 

importance of physical exercise in the elderly, promoting physical and mental well-being and 

greater functional independence during ADLs. 

Keywords: Seniors: Elderly. Exercise. Activities of Daily Living (ADLs). 
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INTRODUÇÃO 

A pessoa da terceira idade ou idoso é caracterizado por ter mais de 60 anos de idade, 

instituída pelo Estatuto do Idoso. Apesar de desenvolver certas doenças que com a idade 

aumenta esse índice, poderemos desenvolver programas voltados especialmente para um 

envelhecimento saudável e ativo (TAVARES et al, 2012). 

O individuo idoso tem grandes alterações ao decorrer de suas fases da vida, já que 

essas alterações são progressivas nos aspectos funcionais, motores, psicológicos e sociais. Vai 

depender de cada um para acontecer essas alterações e são diferenciadas tanto pelo estilo de 

vida quanto por fatores genéticos (GARCIA et al, 2006). 

A pessoa idosa não pode deixar de ter uma vida ativa, devem realizar exercícios 

físicos, que possam manter e executar tarefas rotineiras, evitar complicações, que são 

consequentemente as dificuldades encontradas no dia-a-dia que muitas vezes parecem tarefas 

simples de realizar, por isso devem buscar melhor estilo de vida que possa adquirir uma 

longevidade (envelhecer bem sucedido) com boa qualidade de vida (COSTA et al, 2006). 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) constatou por meio de 

pesquisa que a população mundial como todo e o Brasil, envelhecem em um ritmo acelerado 

levando a sexta posição referente a população idosa em 2020. 

O envelhecimento consiste no fato das células do corpo morrer uma após a outra e não 

serem substituídas por novas células como acontece na juventude. Além de haver um declínio 

do número de células do organismo, ocorrerá uma diminuição das funções dos tecidos, 

órgãos, do próprio organismo e o aparecimento das chamadas doenças da velhice (FONSECA 

et al, 2010). 

O envelhecer bem sucedido é caracterizado por não existir doença, que são comuns 

nessa faixa etária e sim por ter um envelhecimento ativo e sem limitações, que possam vir a 

ter menos dificuldades na execução das tarefas cotidianas (FERREIRA et al, 2012). 

Os maiores benefícios da atividade física são o aumento da flexibilidade, diminuição 

da gordura corporal, melhora do sono, controle da ansiedade, melhora da circulação e da 

capacidade cardiopulmonar, redução de perda óssea e melhora das dores articulares 

relacionadas à má postura e podem também ajudar os idosos a permanecerem cognitivamente 

saudáveis. Apesar das vantagens da atividade física a maioria da população é inativa ou se 

exercita em níveis insuficientes para alcançar resultados satisfatórios para a saúde. Por causa 
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disso as doenças associada ao estilo de vida ou sedentarismo tem tornando uma grande 

preocupação para saúde pública (COELHO et al, 2009). 

Considerada como doença do século o sedentarismo, estar associado ao mínimo gasto 

calórico por pessoas pela ausência de práticas esportivas e também por atividades de vida 

diárias, ou seja, pessoas com atividades físicas regulares como limpar a casa, caminhar para o 

trabalho, realizar funções profissionais que requerem esforço físico, não são classificados 

como sedentários ( NETO GOMES et al, 2012). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde: “O sedentarismo vem crescendo de forma 

alarmante no mundo inteiro, deixando de ser uma preocupação meramente estética para se 

transformar num problema grave de saúde publica, numa epidemia global”. 

O exercício físico traz grandes benefícios para os idosos praticantes, que certamente 

possibilitam um envelhecimento ativo e saudável, proporcionando-o um bom desempenho ao 

realizar as AVD’s. A prática de atividades físicas tem uma grande contribuição para saúde do 

idoso, sendo recomendado a realizar durante a sua funcionalidade e autonomia 

(GONÇALVES et al, 2011). 

As AVD’s são tarefas que uma pessoa precisa realizar para cuidar de si, como: tomar 

banho, vestir-se, ir ao banheiro, andar, comer, passar da cama para a cadeira, mover-se na 

cama e ter continências urinária e fecal. Sabemos quando a pessoa envelhece fica dependendo 

de algumas tarefas da vida diária, principalmente o idoso sedentário que não pratica sequer 

uma caminhada, por isso a importância de realizar exercício físico para que possa manter ou 

melhorar a sua funcionalidade e cumprir e realizar atividades bem sucedidas durante a terceira 

idade (DUCA & SILVA et al, 2009). 

O presente estudo tem como propósito realizar uma revisão integrativa da literatura 

buscando evidenciar o perfil dos trabalhos publicados em artigos, assim possibilitar maior 

direcionamento dos estudos relativos, para avaliar as relações entre a prática regular de 

exercícios físicos e a manutenção de bons níveis de autonomia, independência para melhor 

desempenho durante as Atividades de Vida de Diária (AVD’s).  

Esse estudo torna-se importante não só para a conscientização da população idosa, 

mas também para alertar sobre a necessidade de uma política social, voltada para manutenção 

da saúde e qualidade de vida na terceira idade. 
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METODOLOGIA 

A revisão integrativa da literatura é um método de pesquisa que permite analisar 

vários conceitos delimitando o tema, contribuindo para o aprofundamento do conhecimento 

do tema investigado (MENDES et al, 2008). 

O estudo se caracteriza na forma de revisão integrativa da literatura, assim obtendo 

vários estudos direcionados ao tema, a fim de proporcionar resultados baseados em 

evidências. 

Para levantamento da revisão bibliográfica, utilizamos a seguinte bases de dados 

LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e SciELO 

(Scientific Electronic Library Online), no período de setembro a novembro de 2012. 

Para acessar as bases de dados utilizamos a internet com pesquisa da literatura com 

foco sobre o tema a ser estudado. 

Os descritores foram selecionados a partir da terminologia em saúde consultada nos 

descritores em Ciências da Saúde (DECS-BIREME); são eles: saúde do idoso, exercício, 

atividades cotidianas, qualidade de vida todos foram relacionados com o descritor idoso. Ao 

todo foram encontrados 441 artigos, 390 da base de dados do SciELO e 51 do LILACS.   

Quanto a elaboração desta revisão integrativa os seguintes critérios de inclusão foram: 

estudos disponíveis na íntegra, entre 2006 à 2012, publicações originais,  na língua 

portuguesas e considerado o objetivo do estudo. Para coleta de dados das publicações foi 

utilizado um formulário norteador contendo os itens: título, ano, autores, e objetivo.  

Os critérios de exclusão: artigo que não aborda diretamente ao tema deste estudo, 

artigos repetidos, resenhas, artigos de opinião, editoriais. Ao todo foram excluídos 427 assim 

realizando uma análise de 10 estudos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os artigos incluídos foram publicados em português, dos 10 artigos estudados, 

apresentados no Quadro 1.  Sendo publicado dois em 2006, dois em 2009, dois em 2010, um 

em 2011, três em 2012, demonstrando que houve lacunas de publicações na sequência de anos 

pesquisados. Quanto aos tipos de estudos foram classificados em: estudos descritivos, 

quantitativos, qualitativos, corte transversal, estudo clinico comparativo e dentre outros. 
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Quadro 1 – Artigos selecionados sobre beneficio da atividade física para melhor desempenho 

de pessoas na terceira idade durante as AVD’s. 

 

AUTORES ANO TÍTULO TIPO DE 

ESTUDO OU 

DE 

ABORDAGEM 

OBJETIVO 

Maria Garcia, Gilson 

Yagi, Caio Souza, 

Ana Odoni, Rafaela 

Frigério, Silvia 

Merlin 

2006 Atenção à saúde em 

grupos sob a 

perspectiva dos idosos 

Qualitativo Descrever e analisar as 

atividades em grupos de 

idosos em unidades 

básicas de saúde 

Efraim Costa, 

Adélia Nakatani, 

Maria Bachion 

2006 Capacidade de idosos 

da comunidade para 

desenvolver 

Atividades de Vida 

Diária  Atividades 

Instrumentais de Vida 

Diária 

Estudo 

transversal 

Avaliar a capacidades dos 

idosos na AVD e AIVD 

Giovâni Duca, 

Marcelo Silva, Pedro 

Hallal 

2009 Incapacidade 

funcional para 

atividades básicas e 

instrumentais da vida 

diária em idosos  

transversal  Estimar a prevalência e os 

fatores associados à 

incapacidade funcional 

para atividades básicas e 

instrumentais da vida 

diária em idosos 

Christianne Coelho, 

Roberto Burini 

 

2009 Atividade física para 

prevenção e o 

tratamento das 

doenças crônicas não 

transmissíveis e da 

incapacidade 

funcional 

revisão literatura  Analisar a associação entre 

atividade física e 

prevenção ou tratamento 

das doenças crônicas não-

transmissíveis e 

incapacidade funcional 

Maria Fonseca, 

Josélia Firmo, 

Antônio Filho, 

Elizabeth Uchôa 

2010 Papel da autonomia na 

auto-avaliação de 

saúde d idoso 

 Qualitativo Compreender os 

significados atribuídos à 

auto-avaliação da saúde do 

idoso 

Jennifer Tahan, 

Antônio Carvalho 

2010 Reflexões de idosos 

participantes de 

grupos de promoção 

de saúde acerca do 

envelhecimento e da 

qualidade de vida 

Qualitativo analisar as percepções dos 

idosos em relação à sua 

qualidade de vida após 

adesão a Grupos de 

Promoção de Saúde (GPS)  

Andréa Gonçalves, 

Adriane Teixeira, 

Cíntia Freitas, Eliane 

Blessmann, Laysla 

Roedel, Mariane 

Martins, Eduardo 

2011 Qualidade de vida 

relacionada à saúde 

(HRQL) de adultos 

entre 50 e 80 anos 

praticantes de 

atividade física 

descritivo com 

corte transversal  

avaliar a qualidade de vida 

relacionada à saúde 

(HRQL) de participantes 

de meia idade e idosos de 

um projeto de atividade 

regular  
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Hauser, Eliane 

Griebler, Natalia 

Copetti, Ângelo Bós 

regular: aplicação do 

SF-36 

Mansueto Neto, 

Marcelle Castro 

2012 Estudo comparativo da 

independência 

funcional e qualidade 

de vida entre idosos 

ativos e sedentários 

estudo analítico, 

comparativo e de 

caráter temporal  

Comparar a independência 

funcional e a qualidade de 

vida entre os idosos ativos 

e sedentários 

Darlene Tavares, 

Flavia Dias 

2012 Capacidade funcional, 

morbidades e 

qualidade de vida de 

idosos 

estudo analítico 

e transversal 

descrever o perfil 

sociodemográfico, 

capacidade funcional e 

morbidades de idosos, e 

verificar a associação da 

qualidade de vida 

Olívia Ferreira, 

Silvana Maciel, 

Sônia Costa, Antonia 

Silva, Maria Moreira 

2012 Envelhecimento ativo 

e sua relação com a 

independência 

funcional 

quantitativa  analisar os fatores 

determinantes de um 

envelhecimento ativo e sua 

relação com a 

independência funcional  

 

Para o autor Tahan et al, (2010) que teve como objetivo analisar as percepções dos 

idosos em relação à sua qualidade de vida após a adesão a Grupos de Promoção de Saúde 

(GPS). Pesquisa foi realizada em São Paulo. Para o autor o crescimento progressivo de idosos 

no Brasil estima-se no período de 1960 a 2025, da décima sexta para a sexta posição mundial, 

uns dos fatores que estão aumentando o numero da população idosa do Brasil é o aumento da 

expectativa de vida ao nascer, cada ano melhorando à saúde e consequentemente aumentado a 

população idosa. 

A importância do Grupo de Promoção Saúde para o idoso trouxe uma nova realidade, 

passaram a conhecer mais pessoas, ter maior independência, assim obtendo bem-estar físico, 

mental e social, tudo isso promovendo uma longevidade ao individuo no processo do 

envelhecimento (TAHAN et al,2010). 

A redução da massa muscular com o envelhecimento, também está associada aos 

decréscimos do dispêndio energético de repouso, da oxidação da gordura corporal e do nível 

de atividade física. Tais alterações metabólicas decorrentes da sarcopenia contribuem 

significantemente para o aumento nos estoques de gordura corporal, e consequente elevação 

do risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, diabetes e hipertensão. Já a 

redução da flexibilidade nos movimentos de extensão do joelho; flexão de quadril; e extensão 

de membros superiores está correlacionada com o declínio da habilidade de deslocamento, 



78 
 

curvar-se para o chão e o uso de mãos e braços para realização das AVDs, respectivamente 

(GONÇALVES et al, 2011). 

No estudo de Fonseca et al (2010), foi realizado Bambuí / MG no período de 2008,  

que teve como objetivo compreender os significados atribuídos à avaliação da saúde do idoso, 

foram entrevistada 17 idosos (≥ 70 anos). O presente estudo buscou demonstrar como é 

entendida a saúde pelos idosos.  

De acordo com Fonseca et al,(2010) ao relacionar  a sua própria  saúde, o idoso 

confunde e sobrepõe envelhecimento, como uma fragilidade e dependência. O indivíduo 

envelhecido não se caracteriza como uma pessoa livre de doença.  

O trabalho de Garcia et al (2006), teve como objetivo descrever e analisar as 

atividades em grupos de idosos em unidade básicas de saúde com 68 idosos selecionados 

aleatoriamente. O estudo foi realizado em Campinas/SP e  constatou – se que essa atividade 

permite a sua melhor compreensão e aceitação do adoecimento. 

Para Garcia et al, (2006) acredita-se que atualmente a população está no alto índice 

processo envelhecimento e ainda prescindi-se de conhecimentos e estrutura necessários ao 

cuidado desse envelhecer. Enquanto a qualidade de vida da população do grupo de idosos tem 

uma grande prevalência na melhoria de uma vida mais ativa, que ao realizar várias atividades 

com benefícios a ter uma maior independência durante o processo do envelhecimento. 

Conforme Tavares et al,(2012) o envelhecimento vem acompanhado de uma série de 

efeitos nos diferentes sistemas do organismo que, de certa forma, diminuem a aptidão e a 

performance física. No entanto, muitos destes efeitos prejudiciais são secundários à falta de 

atividade física. Por esta razão a prática do exercício físico regular torna-se fundamental nesta 

época da vida. Todavia, a prescrição de exercício deve ser individualizada, já que as 

alterações morfológicas e funcionais que acontecem nesta época requerem atenção especial. 

Para Ferreira et al,(2012) durante o processo de envelhecimento são observados 

declínios significativos nos diferentes componentes da capacidade funcional (CF), em 

especial, nas expressões da força muscular (força muscular concêntrica, excêntrica e 

isométrica máxima, resistência de força, potência muscular, entre outras) e na flexibilidade, 

caracterizada pela capacidade de mover uma articulação através de sua amplitude máxima de 

movimento.  

O autor Neto Gomes et al (2012) destaca que umas das principais causas que 

contribuem para o surgimento dessas “doenças da velhice” é o sedentarismo, onde este 
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consiste na ausência ou diminuição de atividades físicas assim afetando de uma forma geral a 

saúde da pessoa. 

A diminuição na funcionalidade desses componentes, com o avançar da idade, podem 

comprometer de maneira parcial ou completa a realização das Atividades de Vida Diárias 

(AVD’s) e Atividades Instrumentais da Vida Diárias (AIVD’s), acarretando na maior 

dependência do idoso e redução de sua qualidade de vida. Foram incluídos na amostra 95 

idosos, na pesquisa a população predominante feminina, casada, na faixa etária dos 60 a 69 

anos. Foi observado que 57,9% dos idosos eram independentes para as AVD. As áreas em que 

estas atividades estão comprometidas foram: controle dos esfíncteres urinário e anal, usar 

escadas, banha-se, deambular, comer, vesti-se, passar da cama para cadeira e move-se no 

leito. Na AIVD’s maioria (72,6%) era dependente parcial ou totalmente, precisando de ajuda, 

para: o manuseio de dinheiro, a utilização de meios de transporte, realizar compras, realizar 

trabalho doméstico  e lavar roupa. Então é importante para o idoso, realizar atividade física 

que vai melhorar ou manter sua independência tanto na AVD’s e AIVD’s (COSTA et 

al,2006). 

No estudo de Coelho  et al, (2009) tem como objetivo analisar a associação entre 

atividade física e prevenção ou tratamento das doenças crônicas. Para o autor a prática de 

atividade física pode prevenir ou atuar no tratamento de várias formas beneficiando ao idoso 

uma independência prolongada, com uma vida ativa e mais saudável.   

Gonçalves et al,(2011) avaliou a qualidade de vida dos idosos praticantes de atividade 

física regular e obteve resultados satisfatório para individuo idoso e assim promovendo e 

melhorando à qualidade de vida, obtendo um envelhecimento ativo e saudável. 

    Os maiores benefícios da atividade física são o aumento da flexibilidade, 

diminuição da gordura corporal, melhora do sono, controle da ansiedade, melhora da 

circulação e da capacidade cardiopulmonar, redução de perda óssea e melhora das dores 

articulares relacionadas à má postura e podem também ajudar os idosos a permanecerem 

cognitivamente saudáveis. Apesar das vantagens da atividade física a maioria da população é 

inativa ou se exercita em níveis insuficientes para alcançar resultados satisfatórios para a 

saúde. Por causa disso as doenças associada ao estilo de vida ou sedentarismo tem tornando 

uma grande preocupação para saúde pública (CAIXETA & FERREIRA, 2009). 

    A realização da prática de exercício físico tem grande importância na reabilitação e 

prevenção, quanto mais cedo o seu inicio na vida de um indivíduo melhor.   Atividade física  
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é “todo movimento cotidiano, incluindo trabalho, AVDs, recreação, exercício e atividades 

esportivas”. Então se entende que a atividade física é como uma das maiores conquistas para a 

saúde pública na atualidade ( SATTOLO, 2005). 

A realização da prática de exercício físico tem grande importância na reabilitação e 

prevenção, quanto  mais cedo o  início a atividade de exercício físico na vida de um indivíduo 

melhor.  Atividade física é “todo movimento cotidiano, incluindo trabalho, AVDs, recreação, 

exercício e atividades esportivas”. Então se entende que a atividade física é como uma das 

maiores conquista para a saúde pública na atualidade (DUCA et al,2009). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com maior acesso as informações de autores sob o tema abordado, foram analisados 

vários artigos sobre o envelhecimento, buscando evidenciar independência, a vontade de viver 

dignamente e saudavelmente. Observamos, pois que o idoso ao aderir o programa de 

exercícios físicos saindo do sedentarismo para uma vida ativa terá menos complicações que 

são decorrentes do próprio envelhecimento, ajudando-o assim a ter melhor saúde buscando 

prolongar sua independência. 

Os estudos realizados fortalecem a ideia de que o exercício físico tem uma grande 

influência no processo do envelhecimento, mostrando que com a prática o idoso melhora o 

equilíbrio a marcha e a independência nas AIVD e AVD, estabelecendo melhor interação 

física, social, cultural e educativa e com isso obtendo uma maior longevidade com qualidade 

de vida. 

Diante disso, conclui-se que há uma necessidade de desenvolver programas na saúde 

do idoso, visando obter melhor independência e qualidade de vida a essa população que vem 

crescendo em grande número, e que a equipe de saúde busca estratégia para que possa tá 

realizando nos idosos com objetivo de ajudar e ter prevenção de doenças e assim estimulando 

sua independência por mais tempo através da prática do exercício físico. 
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7. A INFLUÊNCIA DO MÉTODO PILATES NA MELHORIA DA QUALIDADE DE 

VIDA: REVISÃO INTEGRATIVA 

THE INFLUENCE OF THE METHOD PILATES IN IMPROVING THE QUALITY OF LIFE: 

INTEGRATIVE REVIEW   

Ranielle Ferreira Pinto 

Acadêmica do Curso de Fisioterapia das Faculdades INTA 

Maria dos Prazeres Carneiro Cardoso 

Fisioterapeuta, Profa. Mestre do Curso de Fisioterapia das Faculdades INTA 

RESUMO: O presente estudo teve como objetivo realizar uma revisão integrativa de 

literatura através da leitura de livros e periódicos, com o intuito de obter um maior 

esclarecimento do Método Pilates e sua eficácia na melhoria da qualidade de vida. O método 

Pilates foi desenvolvido por Joseph Hubertus Pilates, no intuito de alcançar um físico forte e 

uma mente saudável. É composto por exercícios em solo e em máquinas com o objetivo de 

melhorar a flexibilidade, consciência corporal, equilíbrio e força. É um plano que submete ao 

treino físico e mental que reputa o corpo e a mente unido, e destina-se a analisar o potencial 

de transformação do corpo humano. Hodiernamente o Método Pilates é um assunto explorado 

em diferentes áreas de estudos, por ter benefícios relatados por praticantes do método. Vale 

ainda ressaltar a importância de novos estudos científicos aprofundados sobre os aspectos 

funcionais do Método Pilates, bem como a necessidade de um número maior de pesquisas 
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abordando mais variáveis e amostras, pois através das análises e leituras das referências 

encontradas, pode-se perceber que há uma acentuada carência.  

Palavras-chave: Pilates. Qualidade de Vida. Aptidão Física. 

ABSTRACT: The present study aimed to conduct an integrative review of literature through 

reading books and periodicals, in order to obtain further clarification of the Pilates Method 

and its effectiveness in improving the quality of life. Pilates was created by Joseph Hubertus 

Pilates in order to achieve a strong physique and a healthy mind. It consists of exercises in 

soil and machines in order to improve flexibility, body awareness, balance and strength. It is a 

program of physical and mental training that considers the mind and body as a unit, and is 

dedicated to exploring the potential for change in the human body. Hodiernamente the Pilates 

Method is a subject explored in different areas of study, because it benefits reported by 

practitioners of the method. Is also worth mentioning the importance of new scientific studies 

on the functional aspects depth of Pilates, as well as the need for a greater number of surveys 

covering more variables and samples as through readings and analysis of the references 

found, it can be seen that there a marked deficiency. 

Keywords: Pilates. Quality of Life. Physical Fitness. 

INTRODUÇÃO  

Mitsuichi e Martins (2005) afirmam que a instabilidade postural é uma das causas de 

incapacidade que podem cooperar para um declínio da qualidade de vida da população. 

Dentre as terapias que preconizam a reeducação postural reintegrando todos os sistemas 

corporais, podemos identificar o método Pilates, que segundo Camarão (2006) é o 

condicionamento físico que agrega todo o sistema corporal, aumentando sua resistência física, 

sua capacidade mental e corporal. 

O autor referenciado, afirma que o método exercita o corpo integral,  melhora a 

postura e realinha os músculos, aperfeiçoando a estabilidade do corpo indispensável para uma 

vida mais saudável. O indivíduo, independente da idade, redescobre seu próprio corpo com 

mais equilíbrio, coordenação e flexibilidade, qualquer pessoa pode ser favorecida por este 

método que enriquece a qualidade de vida e proporciona efeitos céleres, mas, para conseguir 

tais benefícios método é preciso ser disciplinado. 

Aparício e Perez (2005) descrevem o método Pilates como um programa de 

treinamento físico e mental, pois consideram o corpo e a mente como um sistema global, 

explorando as mudanças que podem ocorrer no corpo humano. Atualmente o Método Pilates é 

um assunto explorado em diferentes áreas de estudos, por ter seus benefícios relatados como 

eficiente por praticantes do método. 
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Baseando-se em seis princípios fundamentais o método pilates, está presente na 

realização de cada exercício: o primeiro é a respiração, que deve ser sempre coordenada com 

o movimento; o segundo é a contração do centro de força, que deve ser ativada na contração 

da musculatura central antes da prática; o terceiro é a concentração, para a execução de 

posturas corretas e seguras; o quarto o controle, domínio sobre a musculatura desejada; o 

quinto a precisão, que significa a exatidão dos exercícios evitando desgaste energia; e o sexto 

e ultimo princípio é a fluidez, execução ritmada e coordenada dos movimentos. 

Sabe-se ainda que, de acordo com o criador do método pilates, após as dez primeiras 

aulas, o praticante experimentava mudanças no corpo; após cerca de vinte aulas, que as 

modificações eram visíveis; e depois das trinta, as demais pessoas começam a notar as 

mudanças.  Achour Júnior (2006) realizou um estudo em que se comprovou que a frequência 

de treinamento tanto do equilíbrio muscular quanto de resistência, depende da divisão da 

rotina do treinamento que é diferente entre alunos iniciantes e avançados.  

A influência do Método Pilates na melhoria da qualidade de vida é o tema desse 

artigo, que fundamenta-se no subsequente problema: Como o Método Pilates pode Intervir na 

qualidade de vida dos indivíduos?   

Segundo Sacco et al (2005) apesar de ser utilizado e discutido ainda, porém escasso na 

literatura científica, o método Pilates foi surgiu nos Estados Unidos em 1923, pelo alemão 

Joseph Humbertus Pilates que através de uma série de exercícios baseados nos movimentos 

progressivos sendo o corpo capaz de realiza-los e passou a ser utilizado durante a década de 

90.  

O Método Pilates, para Barra (2007) pode ser realizado em exercícios de solo e em 

aparelhos. Sendo os exercícios de solo feitos no chão, deitado, sentado ou em pé e exercícios 

com aparelhos os quais utilizam molas, que dão resistência e força nos movimentos.. 

Já para Miranda e Morais (2009) o  Pilates é um plano completo que exploram o 

potencial do condicionamento físico e mental do corpo humano. No método Pilates a 

realização dos exercícios deverão ser executados com fidelidade aos seus princípios para que 

aconteça os benefícios. 

O Interesse em realizar esse estudo surgiu a partir do conhecimento da técnica, em sala 

de aula, o qual se tem interesse de dar continuidade em formações posteriores à conclusão 

acadêmica em fisioterapia. Ao escolher o tema não se pensou somente em satisfazer um 

desejo pessoal, mas, especialmente na escassez de estudos que envolve as atividades do 
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Pilates como benefício na qualidade de vida, fazendo com que acadêmicos possam ser 

alertados com relação à técnica que se tem estudado de maneira insuficiente, podendo ser 

empregada como mais um artifício para a fisioterapia aprimorar a performance funcional, uma 

vez que a instabilidade postural, que comumente abrange as pessoas de um modo geral 

destaca-se como fator limitante originando incapacidade, contribuindo diretamente para o 

declínio na qualidade de vida. 

Partindo desse pressuposto torna-se necessário identificar se realmente há contribuição 

do método Pilates na reeducação postural, já que existem relatos no qual, o mesmo fortalece e 

tonifica os músculos por meio de exercícios específicos e ao realizá-los existe uma melhora 

na força, no equilíbrio corporal e muscular no indivíduo que apresente ou não, alguma 

patologia. 

Ampliar e compreender o método Pilates, além de atualizar os profissionais e 

acadêmicos da área da saúde a cerca das possíveis alterações, que o indivíduo possa a vir 

apresentar é a relevância dessa pesquisa, , que por meio de uma revisão de literatura 

integrativa apresentará aspectos referentes à influência das técnicas do método Pilates na 

qualidade de vida. 

 

METODOLOGIA  

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa. A revisão integrativa de 

literatura propicia a síntese do conhecimento produzido sobre um determinado tema, permite 

a visualização de evidências na prática profissional e viabiliza a contextualização do 

pesquisador em determinada temática (BURNS; GOVER, 2006).  Dessa forma, a revisão 

integrativa do tema permitiu identificar a quantidade de estudos publicados em bases de dados 

e as abordagens feitas pelos autores. Daí considerar-se que este método contribuirá para o 

alcance dos objetivos propostos no presente estudo, visto que ele possibilita sumarizar as 

pesquisas já concluídas e obter conclusões a partir de um tema de interesse. 

A partir da definição do tipo tema e do tipo de estudo, partiu-se para o levantamento 

bibliográfico realizado pela Internet, pela BIREME, no banco de dados Lilacs (Literatura 

Latino-Americana em Ciências de Saúde) e Scielo (Scientific Electronic Library Online), 

consideradas as principais da área da saúde brasileira, nos meses de setembro a Novembro 

2012. 
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Inicialmente, a busca extraiu publicações dos últimos oito anos; artigos em português, 

a inclusão do período deu-se pelo o estudo e resultou de 120 artigos (90 encontrados nas 

referências na base SciELO e 30 encontrados na base de dados LILACS).  

Na análise dos artigos 120 selecionados com os descritores: Pilates, Qualidade de 

Vida, Aptidão Física, encontrou-se um total de seis artigos de interesse à pesquisa.  

Após a leitura dos resumos, segundo pertinência e consistência do conteúdo, foram 

observados os seguintes critérios de inclusão: estudos disponíveis na íntegra, de 2005 a 2012, 

publicações originais, na língua portuguesa, que adotaram uma abordagem qualitativa, 

quantitativa e revisão bibliográfica. Considerando o objetivo do estudo e o protocolo de 

revisão elaborado previamente. Foram critérios de exclusão: artigos repetidos, artigos não 

acessíveis em texto completo, resenhas, artigos de opinião, anais de congresso, artigos que 

não abordaram diretamente o tema deste estudo e artigos publicados fora do período de 

análise.  

Para a análise dos artigos foi elaborado um quadro contendo os itens: título, autor, 

revista, ano de publicação, país, fonte (QUADRO 1). A análise dos estudos se fez em termos 

qualitativos, sumarizando os dados para formar as categorias. Estas categorias foram 

analisadas e discutidas a luz da literatura. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os seis artigos selecionados nesse estudo, no que se refere ao ano de publicação estão 

assim distribuídos: um em 2005, dois em 2009, três em 2011, demonstrando que houve 

lacunas de publicações na sequência de anos pesquisados.  

Quanto aos tipos de estudos encontrou-se que os artigos pesquisados estavam assim 

catalogados: três estudos com abordagem qualitativa, um estudo com abordagem quantitativa 

e uma revisão bibliográfica. Os dados apontam que o tipo de estudo mais frequente nos 

artigos analisados foram pesquisa qualitativa. Segundo Figueiredo (2008) a pesquisa 

qualitativa está direcionada para a investigação dos significados das relações humanas, em 

que suas ações são influenciadas pelas emoções e/ou sentimentos aflorados diante das 

situações vivenciadas no dia-a-dia. 

Após a leitura exploratória dos artigos, pode-se identificar a visão de diversos autores 

a respeito da influência do método Pilates na melhoria da qualidade de vida. Os artigos então 
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foram agrupados e discutidos segundo as seguintes categorias: Método Pilates nas AVDs; 

Pilates na Reeducação Postural; Pilates x Aptidão Física. 

A seguir estão relacionados os dados encontrados, primeiramente organizados no 

Quadro 1, no qual se pode visualizar as publicações referentes à temática proposta e por 

aproximação de conteúdos. 

Quadro 1:  Publicações referentes à temática do artigo 

Nº TÍTULO AUTOR REVISTA  ANO PAÍS FONTE 

1 A influência do método 

Pilates nas atividades 

de vida diária de idosas 

CURI, Vanessa 

Sanders. 

Dissertação  2009 Brasil Scielo 

2 Influência da Escola de 

Postura na qualidade de 

vida, capacidade funcional, 

intensidade de dor e 

flexibilidade de 

trabalhadores 

administrativos 

NOGUEIRA, 

Helen Cristina; 

NAVEGA, Marcelo 

Tavella. 

Fisioterapia e 

pesquisa 

2011 Brasil Scielo 

3 Método Pilates em revista: 

aspectos biomecânicos de 

movimentos específicos 

para reestruturação postural 

– Estudo de caso 

SACCO, Isabel C. 

N. et al. 

 

R. bras. Ci. e 

Mov.  

2005 Brasil Scielo 

4 Pilates aprimorando o 

equilíbrio em idosos: 

Revisão Integrativa 

SANTOS, Jéssica 

Luisa Ribeiro dos. 

Revista Portal 

Divulgação 

 

2011 Brasil Lilacs 

5 Aspectos clínicos e 

morfofuncionais da casa de 

força no método Pilates. 

GONÇALVES, 

Manuela Borges 

Krause et al.  

Fisioterapia 

Brasileira 

2009 Brasil Lilacs 

6 A influência do método 

Pilates na aptidão física de 

idosas do município de 

Guarapuava PR 

MAYER, Arineti 

Priscila. 

LOPES, Wendell 

Arthur. 

Revista 

polidisciplinar 

eletrônica de 

Grauiracá 

2011 Brasil Scielo 

 

Método Pilates Nas Avds 

Dos seis artigos utilizados para este estudo há um consenso entre os artigos (1 e 2) de 

que a prática do Pilates parece ser um método que pode influenciar na maneira de ser de cada 

um  dos seus praticantes. Abaixo as citações que corroboram esta afirmação: 
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O Método Pilates é uma boa alternativa na prática de atividade física porque tem como 

objetivo principal o fortalecimento e alongamento simultaneamente da musculatura, 

despertando a consciência corporal. Alguns especialistas referem-se ao Pilates como a 

condição de ginastica mais eficiente de todos os tempos (SACCO et al., 2005). 

Os benefícios do Método Pilates para os idosos incluem aumento da densidade óssea, 

melhoria da flexibilidade nas articulações e postura, aumento da capacidade respiratória e 

cardiovascular, proporcionando satisfação total aos praticantes que desejam obter melhoria da 

qualidade de vida (MONTEIRO; FILHO, 2006). 

Conforme Curi (2009), no Pilates bem dirigido por um profissional competente, é 

praticamente nula a possibilidade de lesões ou dores musculares, pois não haverá impactos. 

Para Marin (2009) a pretensão do pilates é desenvolver comportamentos convenientes 

para a saúde que continuem por toda a vida. Com seu método, os indivíduos tomam 

conhecimentos a conservar uma postura exata em diferentes situações do dia-a-dia, como, 

andar, levantar e agachar.  

Entre os benefícios do método pilates, pode-se citar alguns como: melhora da postura; 

aumento da estabilidade para a pélvis e os ombros, prevenção de doenças e reabilitação física; 

equilíbrio e coordenação; alívio de algias, do cansaço físico e mental; desenvolvimento da 

função e da eficiência cardio-respiratória, graças à melhora da circulação, à promoção da 

qualidade de vida e ao aumento da consciência corporal; integrando de maneira global todo o 

sistema do ser humano. 

Pilates na Reeducação Postural 

Dos seis artigos utilizados para este estudo há um consenso entre os artigos (3 e 4) de 

que a realização do Pilates aparece como uma novidade na efetivação de atividades corporais, 

conduzindo uma abordagem que considera o organismo vivo como um todo e de valorização 

da relação entre o corpo e a mente, buscando uma maior consciência e posição do corpo mais 

equilibrado. Abaixo as citações que corroboram esta afirmação: 

Santos (2011) em seu estudo sobre Pilates destaca o aprimoramento deste no equilíbrio 

dos idosos, e comprova que a efetividade de um treinamento físico em pessoas idosas, 

principalmente no que se refere ao fortalecimento muscular e estímulo proprioceptivo, 

melhora o equilíbrio postural. O Método Pilates tem respaldo positivo sobre os estímulos 
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sensórios-motores corporais, ainda que se faça necessário conclusões de novos artigos 

científicos corroborando esta ideia. 

De acordo com Quadros e Furlanetto (2008) a postura do corpo é constituídas por 

estruturas óssea-musculares que agem mutuamente no decorrer da vida; a longo prazo, estas 

poderão passar por uma série de processos crônicos causando dor e posteriormente limitando 

a pessoa em praticar a atividade física e no trabalho. 

Com relação a Sacco (2005),  o pilates consiste na prática de um exercício físico que 

utiliza recursos como a gravidade sobre o próprio corpo e a resistência das molas projetadas 

para os próprios aparelhos do Método, que servem tanto para resistir ou assistir na execução 

de um movimento. 

O Pilates trabalha o fortalecimento do centro de força (musculatura do tronco), 

utilizando e ativando principalmente o abdome, incluindo a estabilidade da cintura escapular e 

da pélvica, a força muscular é trabalhada com foco na estabilidade do centro, flexibilidade, 

resistência e coordenação, fatores essenciais para um bom equilíbrio. Por meio dos 

equipamentos e acessórios, o ilates desafia e aprimora o equilíbrio (HERDMAN; SELBY, 

2007). 

Pilates x Aptidão Física 

Dos seis artigos utilizados para este estudo há um consenso entre os artigos (5 e 6) de 

que Método Pilates influencia significativamente para a realização da Aptidão Física. Abaixo 

as citações que corroboram esta afirmação: 

Num estudo de Cartaxo, Fernandes e Catão (2008), que tinha como intuito avaliar a 

capacidade funcional de participantes de grupos da terceira idade e instigar os idosos para o 

desenvolvimento dos exercícios físicos da vida diária foi utilizado 172 pessoas, dos quais 43 

eram homens e 129 mulheres, todos com idade superior a 50 anos e participantes de um 

programa  da Secretaria Municipal de Ação Social do município de Campina Grande no 

período de 2005 a 2007. Verificou-se que, 46,51% dos participantes obtiveram completa 

independência, enquanto 48,84% referiram uma parcial dependência, restando apenas 4,65% 

com dependência total.  Para os autores, a alta prevalência de autonomia entre idosos mostra 

que o declínio funcional não é intrínseco ao envelhecimento. Prova disso é que proporção 

considerável de indivíduos idosos mantém alto grau de independência a despeito da idade, 

que se chama “envelhecimento bem‐sucedido”. 
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Dois outros casos foram analisados com o intuito de inquirir o crescimento do 

condicionamento físico, usando o Pilates como o único meio de atingir o aumento do 

equilíbrio corporal. As alunas tornaram-se objetos de dois exames, os quais foram: exame de 

esforço em esteira e flexão de tronco no banco de Wells. No decorrer da pesquisa, as 

voluntárias desenvolveram vinte e quatro aulas individuais. Quando avaliadas novamente, 

verificou-se que as voluntárias obtiveram um resultado melhor em torno de 46% em 

comparação ao aumento da capacidade física, tendo dimnuído a frequência cardíaca de ambas 

e uma melhora de 91% na flexibilidade. Dessa forma, conclui-se que são vários os benefícios 

propostos pelo Pilates (CURCI, 2006). 

Tribastone (2007) afirma que o método trabalha o corpo como um todo corrige a 

postura e a musculatura, aumentando o equilíbrio corporal necessário para se obter uma vida 

mais saudável. O indivíduo, independente da idade, redescobre seu próprio corpo com mais 

equilíbrio, coordenação e flexibilidade, qualquer pessoa pode ser favorecida por este método 

que enriquece a qualidade de vida e proporciona efeitos céleres, mas, para conseguir tais 

benefícios método é preciso ser disciplinado. 

O Pilates trabalha o fortalecimento do centro de força (musculatura do tronco), 

utilizando e ativando principalmente o abdome, incluindo a estabilidade da cintura escapular e 

da pélvica, Com foco na estabilidade do centro, são trabalhadas força muscular, flexibilidade, 

resistência e coordenação, fatores essenciais para um bom equilíbrio. Por meio dos 

equipamentos e acessórios, o Pilates desafia e aprimora o equilíbrio. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base na literatura pesquisada, verificou-se que os movimentos fisiológicos do 

Pilates ajudam a melhorar a qualidade de vida do praticante, eliminando as tensões e 

desequilíbrios que se refletem no corpo. O trabalho com Pilates é focado não só na força dos 

músculos do tronco, mas também no desenvolvimento, na coordenação e no melhor padrão 

das atividades musculares. 

Os resultados sistematizados nesse artigo ressaltam a importância do método Pilates 

na qualidade de vida apontando a relevância do papel do fisioterapeuta como estratégia 

benéfica no processo trabalhar tanto com pessoas ativas como fisicamente a fim de melhorar o 

seu bem-estar físico e suas atividades de vida diária. 
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A escassez de estudo ainda é grande, esperamos que a partir dessa pesquisa surjam 

novas discussões a respeito da melhoria que o Pilates traz para a vida das pessoas. 
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RESUMO: Diante do crescimento da população e suas necessidades vem ocorrendo novas 

mudanças no perfil do sistema de saúde no Brasil, que deu início na década de 90 com a 

regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS), durante a Constituição Federal de 1988, 

onde se baseava nos princípios de universalidade, integralidade e equidade. A primeira 

iniciativa para a criação do Programa Saúde da Família no Brasil foi a partir da implantação 

do PACS, (Programa de Agentes Comunitários de Saúde), em 1991. O presente estudo teve 

como objetivo verificar a importância da fisioterapia na Estratégia Saúde da Família e seu 

papel na atenção primária, tendo como metodologia uma revisão integrativa com a pesquisa 

dos artigos no banco de dados da Biblioteca Virtual da Saúde e Google Acadêmico, durante o 

período de setembro a outubro de 2012. Foram encontrados dezessete artigos, treze no banco 

de dados da LILACS e quatro artigos no MEDLINE (Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online). Destes, foram selecionados oito artigos do banco de dados BVS e 

três encontrados no Google acadêmico. Contudo, as atribuições do fisioterapeuta na Estratégia 

Saúde da Família na atenção primária, como um profissional que desenvolve ações 

preventivas primárias voltadas para a promoção da saúde e proteção específica, visando 

proporcionar uma assistência fisioterapêutica de forma tanto coletiva como individual. 

 

Palavras-chave: fisioterapia, Estratégia da Saúde da Família, atenção primária. 

 

ABSTRACT: Given the population growth is occurring and needs new changes in the profile 

of the health system in Brazil, which started in the 90s with the regulations of the Unified 

Health System (SUS), during the 1988 Federal Constitution, where was based on the 

principles of universality, comprehensiveness and equity. The first initiative for the creation 

of the Family Health Program in Brazil was from the deployment of PACS Program 

(Community Health Workers) in 1991. The present study aimed to determine the importance 

of physiotherapy in the Family Health Strategy and its role in primary care, with the 

methodology with an integrative review of the research articles in the database of the Virtual 

Health Library and Google Scholar during the period September-October 2012. Seventeen 

papers were found, thirteen in the database LILACS and four articles in MEDLINE (Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online). Of these, eight papers were selected from 

the database and three VHL found on Google scholar. However, the tasks of the 

physiotherapist in the Family Health Strategy in primary care, as a professional who develops 

primary preventive actions aimed at health promotion and specific protection, aiming to 

provide a form of physical therapy both individual and collective. 
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Keywords: physiotherapy, Family Health Strategy, Primary Care. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Diante do crescimento da população e suas necessidades vem ocorrendo novas 

mudanças no perfil do sistema de saúde no Brasil, que deu início na década de 90 com a 

regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS), durante a Constituição Federal de 1988, 

onde estava fundamentada nos princípios básicos, de integralidade, universalidade, e 

equidade, tendo como modelo a atenção integral à saúde, caracterizando uma renovação no 

modelo tradicional, que estava centralizado apenas no processo saúde-doença (SILVA & DA 

ROS, 2007).   

A primeira iniciativa para a criação do Programa Saúde da Família (PSF) no Brasil foi 

a partir da implantação do PACS, (Programa de Agentes Comunitários de Saúde), em 1991. O 

PACS tinha como objetivo de aproximar a equipe de saúde da família com a comunidade, 

através de pessoas que faziam parte dessa comunidade e conheciam a realidade familiar e 

social de cada indivíduo no qual está inserido, onde as mesmas estavam sendo capacitadas, 

treinadas e supervisionadas por profissionais de saúde (TRELHA et al, 2007)  

 Diante dessas transformações em 1994 o Ministério da Saúde cria o Programa Saúde da 

Família, tendo como meta a reorganização da prática de atenção à saúde, onde estava sendo 

fundamentada apenas para a cura das doenças, na sua reabilitação e sendo realizado 

principalmente no âmbito hospitalar. Essa reorientação do trabalho em saúde que se adveio 

através da criação do PSF, o qual teria como premissa a Atenção Básica em Saúde, onde a 

estratégia compreende em ações individuais ou coletivas, no âmbito do primeiro nível de 

atenção dos sistemas de saúde, voltada para a promoção da saúde, prevenção de agravos, 

tratamento e reabilitação (CASTRO, CIPRIANO JR E MARTINHO, 2006). 

A equipe multiprofissional que compõem a Saúde da Família é composta no mínimo 

de médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agentes comunitários, buscando reduzir a 

demanda nos hospitais e centros de saúde. As atribuições dos profissionais da equipe de 

Saúde da Família destacam-se em prestar assistência integral à população, coordenar, 

participar e/ou organizar grupos de educação para a saúde, como palestras tendo assuntos 

pertinentes e de acordo com a necessidade da comunidade sobre dengue, calasar e outras 

doenças, ações que envolvam o tema de hipertensão, diabetes e tuberculose, realizar visitas 
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domiciliares, incentivar a participação da comunidade, discutindo com os mesmos conceitos 

de cidadania e direito à saúde (DELAI E WISNIEWSKI, 2011). 

 O Ministério da Saúde em 2005 buscou ampliar a Atenção à Saúde da Família, 

criando os Núcleos de Atenção Integral na Saúde da Família com o intuito de ampliar a 

integralidade e a resolubilidade da atenção à saúde (BRASIL, 2005a).  

As modalidades de categorias inseridas na Unidade Básica foram definidas a partir da 

necessidade da população, visando à prevenção de enfermidades, buscando diminuir a 

demanda nos hospitais e a promoção de saúde, tendo como profissionais responsáveis: o 

nutricionista, o educador físico, enquanto relacionado a  saúde mental os profissionais 

referentes seriam o psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional e assistente social, sendo  

obrigatória a atuação do psicólogo ou de psiquiatra, e por conseguinte na reabilitação seriam 

os profissionais fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e assistente social 

(AVEIRO et al, 2011).  

Portanto com a divisão dos Núcleos de Atenção Integral em categorias, que incluiriam 

as áreas indispensáveis, limitou a atuação dos profissionais de uma ou duas categorias, 

impossibilitando que fossem realizadas parte de suas competências e habilidades de atuarem 

na atenção básica. Com isso, se fez necessário o surgimento de novas propostas para que 

venha complementar a equipe de saúde da família, buscando assim o suporte necessário para 

que fossem realizadas as ações objetivadas no início da estratégia (BRASIL, 2005).  

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) são equipes compostas por 

diferentes profissionais e com áreas de conhecimentos abrangentes, onde irão viabilizar um 

suporte para as Equipes de Saúde da Família favorecendo uma troca de experiências 

alicerçadas em práticas interdisciplinares e multidisciplinares, compartilhando os 

aprendizados, as dificuldades encontradas em situações do cotidiano, e dessa forma realizando 

um cuidado integral ao indivíduo e a comunidade que está inserido (AVEIRO et al, 2011). 

De acordo com a história, a atuação da fisioterapia ainda estava restrita apenas a 

assistência no nível de atenção terciária, porém a categoria vem acompanhando juntamente 

com as mudanças no quadro social e sanitário do país na atenção primária, buscando integrar 

uma equipe participativa, com troca de experiências no âmbito da atenção primária, onde sua 

intervenção pode ser de grande valia para as ações de promoção da saúde, prevenção de 

doenças e educação em saúde (SILVA & DA ROS). 
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A fisioterapia é uma ciência da saúde que estuda prevenir e trata os distúrbios 

cinéticos funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano, causados por 

alterações genéticas, traumas e doenças adquiridas (COFFITO, 2012). 

Segundo Portes et al (2011) à fisioterapia começou a estimular a participação dos 

fisioterapeutas na atenção básica à saúde, onde integra uma equipe multiprofissional 

destinadas a elaborar, coordenar, planejar, executar e avaliar programas e projetos na ESF, 

promove e participa de estudos e pesquisas voltados à inserção da sua área de atuação nas 

ações básicas em saúde,  podendo participar do planejamento e execução de treinamento e 

reciclagem de recursos humanos em saúde (COFFITO, 2012). 

As atribuições do fisioterapeuta na Estratégia Saúde da Família visa prevenir o 

aumento do volume de pessoas em hospitais e centros de reabilitação, e com isso reduzindo os 

gastos públicos e, por conseguinte, colaborando com a mudança do modelo assistencial e 

evitando a proliferação das doenças ao mesmo tempo em que limita os danos e as sequelas já 

existentes (SILVA & DA ROS, 2007). 

Nesse contexto o presente estudo teve como objetivo verificar a importância da 

fisioterapia na Estratégia Saúde da Família e seu papel na atenção primária através de uma 

revisão integrativa no período de 2005 a 2012. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão integrativa, onde foi realizada uma coleta de dados a partir de 

fontes secundárias, através da experiência de outros autores diante do tema abordado em 

questão. 

A revisão integrativa é um método de estudo que tem como finalidade resumir 

literaturas teóricas ou empíricas, buscando uma compreensão mais complexa de um fenômeno 

particular. Diante disso, visando contribuir para o desenvolvimento da teoria, e tendo 

aplicabilidade direta à prática e à política (WHITTEMORE E KNAFL, 2005). 

Segundo Mendes (2008) este método tem como objetivo sintetizar e unir resultados de 

pesquisas sobre um determinado  assunto ou tema em questão,  sendo de forma ordenada e 

sistemática,  para que se possa colaborar para o aprofundamento do conhecimento do tema 

investigado. 

Optamos por este método entendendo que se trata de uma estratégia para identificar e 

analisar as evidências existentes de práticas de saúde, quando o corpo de conhecimento 

científico não está suficientemente fundamentado (GANONG, 1987). 
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Durante a condução de revisões integrativas podem ocorrer variações, mas existem 

padrões e regras a serem cumpridas. No momento da execução da revisão, são utilizadas as 

seguintes etapas: seleção das questões temáticas, estabelecimento dos critérios para a seleção 

da amostra, representação das características da pesquisa original, análise dos dados, 

interpretação dos resultados e apresentação da revisão (GANONG, 1987). 

No momento da classificação dos artigos na literatura, foi realizada uma busca na base 

de dados BVS (Biblioteca Virtual de Saúde) e Google Acadêmico, durante o período de 

setembro de 2012 a outubro de 2012. 

Durante a busca dos artigos foram utilizados os seguintes descritores e suas 

combinações na língua portuguesa: Fisioterapia, PSF, atenção primária. Foram encontrados  

dezessete artigos, treze no banco de dados da LILACS (Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde) e quatro artigos no MEDLINE (Medical Literature Analysis 

and Retrieval System Online). Destes, foram selecionados oito artigos do banco de dados 

BVS e três encontrados no Google acadêmico para desenvolver a pesquisa. 

Após a leitura dos resumos, utilizaram-se como critérios de inclusão artigos na integra 

durante o período de 2005 a 2012 publicados em português; artigos que abordassem a 

temática referente à inserção do Fisioterapeuta na Estratégia Saúde da Família e artigos 

publicados e indexados nos referidos bancos de dados nos últimos dez anos: LILACS E 

MEDLINE. A análise foi desenvolvida a partir dos artigos selecionados por temática de 

acordo com o quadro apresentado nos resultados e discussões. 

Foram excluídos os artigos que não abordaram a temática, artigos repetidos, 

incompletos, resenhas, monografias, teses, anais de congressos e artigos que não estivessem 

dentro do período citados nos critérios de inclusão. Assim, após essa fase, iniciou-se a análise 

de onze estudos completos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir da análise dos onze textos selecionados, serão apresentados no quadro 1 a 

baixo os resultados da pesquisa levando-se em consideração: autor, ano de publicação, titulo, 

tipo e objetivo de estudo. Quanto ao ano de publicação foi encontrado um artigo no ano de 

2005, um artigo de 2006, dois de 2007, um de 2008, um de 2010 e cinco de 2011.  

Quanto aos tipos de estudos, foram classificados como: Revisão de literatura 

(PORTES et al 2011; GAMA 2010; CASTRO 2006); qualitativo (DELAI, WINIEWSKI 
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2011; TRELHA et al  2007); quanti-qualitativo (BRASIL et al  2005; NAVES, BRICK 

2011); revisão bibliográfica (AVEIRO et al 2011; NEVES, ACIOLE 2011; BRAGA 2008). 

 

Quadro 1: Lista de características dos artigos utilizados na pesquisa  

AUTORES ANO TITULO TIPO DE 

ESTUDO 

OBJETIVO DO 

ESTUDO 

Leonardo Henriques 

Portes; Maria Alice 

Junqueira Caldas; 

Leandro Talma de 

Paula; Marcos 

Souza Freitas 

2011 Atuação do 

fisioterapeuta na 

Atenção Básica à 

Saúde: uma 

revisão da 

literatura 

brasileira 

Revisão de 

Literatura 

Analisar a atuação 

dos fisioterapeutas 

na Atenção Básica à 

Saúde 

Kéllin Daneluz 

Delai; 

Miriam Salete Wilk 

Wisniewski 

2011 Inserção do 

fisioterapeuta no 

Programa Saúde 

da Família 

Qualitativo Mapear a inserção 

do fisioterapeuta no 

Programa de Saúde 

da Família (PSF) 

dos municípios que 

compõem uma 

Coordenadoria 

Regional de Saúde 

(CRS) no Rio 

Grande do Sul 

Cristiane Roberta 

Naves; 

Vanessa de Souza 

Brick  

2011 Análise 

quantitativa e 

qualitativa do 

nível de 

conhecimento dos 

alunos do curso de 

fisioterapia sobre 

a atuação do 

fisioterapeuta em 

saúde pública 

Estudo 

transversal, com 

uma abordagem 

quantitativa e 

qualitativa. 

Verificar a 

expectativa dos 

alunos do primeiro 

ao quinto semestre 

de fisioterapia sobre 

a atuação do 

fisioterapeuta em 

saúde pública e a 

expectativa desses 

alunos quanto à 

inserção do 

profissional de 

fisioterapia no 

Programa de Saúde 

da Família (PSF). 

Laura Maria Tomazi 

Neves; Giovanni 

Gurgel Aciole 

2011 Desafios da 

integralidade: 

revisitando as 

concepções sobre 

o papel do 

fisioterapeuta na 

equipe de Saúde 

da Família 

Revisão 

Bibliográfica 

Realizar uma 

revisão sistemática 

da visão acadêmica 

do papel do 

fisioterapeuta na 

equipe de saúde da 

família (ESF) 

Mariana Chaves 

Aveiro; 

Giovanni Gurgel 

Aciole; 

Patricia Driusso; 

Jorge Oishi  

2011 Perspectivas da 

participação do 

fisioterapeuta no 

Programa Saúde 

da Família na 

atenção à saúde do 

idoso 

Revisão 

Bibliográfica 

Uma configuração 

do campo e núcleo 

das práticas de 

fisioterapia, na 

atenção à saúde do 

idoso, sob a 

perspectiva de sua 

inserção qualificada 
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no Programa de 

Saúde da Família. 

Celita Salmaso 

Trelha; Daniela 

Wosiack da Silva; 

Lígia Megumi Iida; 

Mariana Hernandes 

Fortes; 

Thaíssa de Souza 

Mendes2 

2007 O fisioterapeuta 

no programa de 

saúde da família 

em londrina (PR) 

Qualitativo Conhecer as 

principais 

características do 

atendimento 

fisioterápico no 

município de 

Londrina (PR) e as 

dificuldades com 

relação à atividade 

profissional. 

Daysi Jung da Silva; 

Marco Aurélio Da 

Ros  

2007 Inserção de 

profissionais de 

fisioterapia na 

equipe de saúde 

da família e 

Sistema Único de 

Saúde: desafios na 

formação 

Qualitativo do tipo 

estudo de caso 

Analisar a formação 

acadêmica do 

profissional de 

fisioterapia em 

relação ao PSF 

Castro, S. S.; 

Cipriano Junior, G.; 

Martinho, A. 

2006 Fisioterapia no 

programa de saúde 

da família: 

Uma revisão e 

discussões sobre a 

inclusão 

Revisão de 

literatura 

Estimular a 

discussão sobre a 

inclusão do 

fisioterapeuta no 

Programa de Saúde 

da Família, 

apresentando 

justificativas para 

que as autoridades 

competentes 

considerem a 

proposta. 

  

Karla Cavalcante 

Silva Dantas Gama  

 

2010 

 

Inserção do 

fisioterapeuta no 

Programa de 

saúde da família: 

uma Proposta 

ética e cidadã 

 

Revisão de 

literatura 

 

Realizar uma 

revisão de literatura 

sobre a inserção do 

fisioterapeuta no 

Programa de Saúde 

da 

Família (PSF). 

 Aldo Freitas Braga; 

Kelline Oliveira 

Lima do Couto 

Rosa;  

 Renata Licursi 

Nogueira. 

2008 Atuação do 

fisioterapeuta nas 

equipes de saúde 

da família 

Revisão 

bibliográfica 

Demonstrar a 

necessidade de a 

fisioterapeuta 

participar do 

trabalho de cuidado 

com as famílias 

assistidas pelo 

Programa de Saúde 

da Família 

Ana Cristhina de 

Oliveira 

Brasil;  

José Aldailton 

Moreira 

Brandão; 

Maria Orlane do 

Nascimento 

e Silva; 

2005 O papel do 

fisioterapeuta do 

programa saúde 

Da família do 

município de 

sobral-ceará 

Quanti-qualitativo Descrever a atuação 

do fisioterapeuta no 

PSF. 
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Valter Catunda 

Gondim 

Filho. 

 

Fisioterapeuta na Unidade Básica de Saúde 

Diante dos avanços no cenário da saúde pública brasileira, acompanhada com a 

crescente importância da inserção do profissional de fisioterapia na atenção primária a saúde, 

se faz necessário que a atuação do mesmo esteja bem definida e clara com relação o seu papel 

na ESF, pois ainda existem dificuldades que estão impedindo a inclusão dessa categoria na 

atenção primária (DELAI E WISNIEWSKI, 2011). 

          A Fisioterapia como profissão é uma ciência recente, seu objeto de trabalho está 

diretamente centrado no ser humano, independentemente de sua condição de saúde. Contudo, 

as suas habilidades e competências de seu saber específico, e sua atuação são antigas, mas a 

sua definição não foi desenvolvida de maneira exclusiva por uma categoria profissional 

(NEVES E ACIOLE, 2011). 

A inserção do fisioterapeuta nos serviços de atenção primária à saúde é um processo em 

construção, onde a sua atuação ainda está muito vinculada ao um atendimento de reabilitação, 

apenas para recuperação do paciente, sendo este apenas um elemento do seu objeto de 

trabalho, que é tratar as suas patologias e sequelas. A concepção centralizada apenas para um 

profissional reabilitador prejudicou e afastou por muito tempo as possibilidades de a 

fisioterapia integrar o nível de  atenção primária, e com isso acarretando um prejuízo tanto a 

categoria como a comunidade que ficou sem acesso a este serviço (BRASIL, 2005). 

De acordo com Naves e Brick (2011) a atuação do fisioterapeuta não se restringe apenas 

ao âmbito curativo ou de reabilitação; as ações de prevenção e educação em saúde são 

fundamentais para a melhora da qualidade de vida da população e as intervenções no 

atendimento domiciliar podem levar à positividade na interação do paciente com o meio, tanto 

físico quanto social. 

         O fisioterapeuta, assim como os outros profissionais da área da saúde, está preparado 

tanto na teoria quanto na parte técnica para atuar em todos os níveis de atenção a saúde, diante 

dessa afirmação buscamos enfatizar a importância da atuação da fisioterapia na saúde 

coletiva. Sua responsabilidade junto as Equipes de Saúde da Família vem buscando 

proporcionar assistência integral, resolutiva e qualidade às necessidades de saúde da 

comunidade, pois como sabemos vivenciamos um período de grande ascensão do 
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desenvolvimento industrial e tecnológico com alta incidência de patologias osteomusculares. 

Diante das sequelas decorrentes de doenças degenerativas, levam ao afastamento temporário 

do trabalho ou até mesmo a inatividade permanente desse indivíduo como também altera a 

sua dinâmica familiar, psicológica e social (CASTRO, CIPRIANO JR E MARTINHO, 2006). 

            Segundo Braga, Rosa e Nogueira (2008) dentro da Estratégia Saúde da Família os 

fisioterapeutas realizam pronto-atendimentos de baixa complexidade, principalmente em 

crises álgicas osteomioarticulares, diminuindo assim a sobrecarga das consultas médicas, 

atendimentos domiciliares aos usuários que não podem se deslocar para a Unidade Básica. 

Isto compreende avaliações e atendimentos; orientações no ambiente do convívio familiar; 

palestras formativas e informativas aos grupos de hipertensos, diabéticos, de portadores de 

lombociatalgia, grupos de prevenção, onde se realizam orientações sobre correções posturais e 

para atividades físicas, grupos de atividades físicas na terceira idade onde são realizadas ações 

verificando a pressão arterial, explicando a importância de praticar exercícios físicos, os 

benefícios proporcionados para a saúde tanto corporal como mental.   

Portanto, resumindo as atribuições do fisioterapeuta na ESF na atenção primária, como 

um profissional que desenvolve ações preventivas primárias voltadas para a promoção da 

saúde e proteção específica, visando proporcionar uma assistência fisioterapêutica de forma 

tanto coletiva como individual, e trabalhando de forma interdisciplinar e multidisciplinar 

juntamente com outros profissionais que compõe o Núcleo de Apoio a Saúde da Família, 

trabalhando sempre a favor dos pacientes com uma abordagem holística. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diante do estudo dos artigos abordados, percebe-se a deficiência de pesquisas sobre a 

inserção da fisioterapia na atenção primária, pois sabemos que a fisioterapia tinha uma visão 

mais voltada para a reabilitação, mas com a necessidade de mudanças no modelo assistencial 

a fisioterapia acompanhou esses avanços, porém apesar dos progressos realizados a categoria 

ainda não integra a equipe multiprofissional da ESF, apenas como um apoio junto aos 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).   

         Portanto sabemos a importância da intervenção da fisioterapia na Unidade Básica de 

Saúde, pois atuaria junto ao paciente no tratamento e reabilitação das principais alterações ou 

patologias do movimento, dando suporte as pessoas restritas ao leito fazendo visitas 

domiciliares, prestando assistência fisioterapêutica e orientando os familiares, sempre em 
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acordo com as decisões e ações da equipe, desenvolvendo uma abordagem interdisciplinar no 

tratamento das doenças, tanto no indivíduo quanto na coletividade, propondo ações de 

prevenção e promoção a saúde, buscando uma qualidade de vida para esses indivíduos. 

 Assim, com a inserção do fisioterapeuta junto a Estratégia  Saúde da Família vem a 

contribuir para a concretização de várias ações, prevenindo o aumento do volume e 

complexidade da atenção em saúde, e reduzindo os gastos públicos. 
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Francisca Rocha Carneiro 

Fisioterapeuta, Profa. Mestre do Curso de Fisioterapia das Faculdades INTA 

 

RESUMO: Este artigo tem como objetivo examinar publicações que investigaram a 

percepção de mães que estão com seus filhos internados em uma Unidade de Terapia 
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Intensiva Neonatal, a hospitalização de um recém-nascido provoca a separação entre mãe e 

filho quando o contato é fundamental para o desenvolvimento do papel materno. As mães 

tendem a se sentir incapazes de atender as necessidades dos filhos, enfrentando dificuldades 

para lidar com seus sentimentos e com as necessidades de ajudar seus filhos. Os recém-

nascidos prematuros apresentam altos riscos de desenvolver complicações respiratórias e 

neuro-motoras. Por esse motivo, atualmente nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatais do 

Brasil, os serviços fisioterapêuticos são essenciais e imprescindíveis para que esses neonatos 

passem por um processo de recuperação mais rápido e eficaz. A atuação da fisioterapia e no 

intuito de orientar as mães a diminuir as ansiedades e não passar para seus bebes, ajudando 

assim, na recuperação mais rápida. Esta pesquisa trata-se de uma revisão sistemática da 

literatura, os dados foram coletados do portal da biblioteca virtual em saúde/ LILACS, 

SCIELO e MEDLINE, utilizando os descritores: relações mãe- filho, medo, ansiedade, 

prematuridade, a busca originou 30 artigos, que observou critérios de inclusão e exclusão, 

resultou quinze artigos completos no período de 2002 a 2012. A analise dos dados formou de 

acordo com os fatores associados na visão das mães com recém-nascido na UTI e fatores 

controladores na analise das mães como ansiedade, medo e tristeza. A pesquisa apontou que a 

ansiedade e a prematuridade foi os maiores fatores encontrados. 

Palavras-chave: Relações mãe-filho; medo; ansiedade, prematuridade. 

ABSTRACT: This article aims to examine publications that investigated the perceptions of 

mothers with their children who are admitted to a Neonatal Intensive Care Unit, the 

hospitalization of a newborn causes separation between mother and child when contact is 

fundamental to the development of the maternal role. Mothers tend to feel unable to attend the 

children´s needs struggling to cope with their feelings and needs to help their children. 

Premature newborns have a high risk of developing respiratory complications and neuro-

motor. Therefore, currently in Neonatal Intensive Care Units in Brazil, physical therapy 

services are essential and indispensable for these newborns to go through a quicker and more 

efficient recovery process. The role of physiotherapy and in order to guide mothers to reduce 

anxieties and not pass it on to their babies, thereby helping in faster recovery. This research 

deals with is a systematic literature review, data were collected from the virtual health 

library´s portal / LILACS, SciELO and MEDLINE, using the keywords: mother-son 

relationship, fear, anxiety, prematurity, the search yielded 30 articles , which observed that 

inclusion and exclusion criteria resulted in fifteen articles in a full period from 2002 to 2012. 

The analysis of data formed according to associated factors with the vision of mothers 

newborn ICU and controlling factors in the analysis of mothers as anxiety, fear and sadness. 

The survey showed that anxiety and prematurity were the biggest factors found. 

Descriptors: parent-child relationship, fear, anxiety; prematurity. 

 

INTRODUÇÃO 

A UTI neonatal e um lugar direcionado para receber recém-nascidos que se 

encontraram com algum problema ao nascer e que precisem de cuidados especiais, sendo 

assim retirados das mães, muitas vezes sem elas terem o prazer de toca-los em primeiro 

momento, e assim, modificando a vida familiar. A noticia da internação na UTI - Neonatal 

http://www.ucg.br/ucg/institutos/nepss/monografia/monografia_10.pdf
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desperta nas mães sentimentos de perda, de morte. Acreditamos que esse medo poderia ser 

diminuído se as informações dadas fossem mais claras dando assim, um apoio e maior 

segurança sobre o ambiente e o estado do recém-nascido, como seria todo o tratamento e ate 

mesmo os procedimentos em si realizados (TAMEZ, et. al,1999). 

E notável que a presença da mãe, por ter gerado e passando toda a gestação tendo 

aquele contato direto com o recém-nascido existe uma relação afetiva e amorosa mais forte e 

que e papel fundamental para a manutenção do equilíbrio do mesmo (REICHERT et. al, 

2000). O ministério da saúde (2002) afirma que todas as mães que passam por esse momento 

sempre vê a Uti neonatal como um lugar estranho e assustador, que algumas vezes seus filhos 

que ali se encontram internados saem com vida, embora seja dada todas as informações para 

amenizar a dor dessas mães e que elas tenham acesso livre a qualquer hora e que sejam 

incentivadas ao contato com o recém nascido, as mães encontra uma equipe muitas vezes, 

impossibilitadas de dar algum apoio, pois elas esperam que seus filhos sejam tratados de 

maneira diferentes. 

Acreditamos que o medo da perda em relação à morte e a queixa principal das mães, já 

explicados anteriormente, e que nenhuma mãe admite que seus filhos morram antes delas, 

pois isso estariam mudando a ordem natural do ciclo de vida,  muitas vezes elas preferem 

pedir a morte pra elas mesma na hora do desespero. (SANTANA 2003). 

De um modo geral o primeiro pensamento delas em relação a Uti Neonatal esta ligado 

a dor da separação e ao medo da morte, principalmente para as mães que tanto esperavam por 

aquele filho. Nesse momento, considera-se incontestável que o sofrimento das mães e de 

grande importância para os cuidados aos RN deve abranger a compreensão da equipe da 

unidade. Logo, também devem ser identificados também fatores de risco para essa mãe, pois 

elas estão muito fragilizada sem relação a esta situação, uma vez que possibilitarão oferecer 

alguma ajuda no tratamento de seus filhos. Estando elas também assistidas, poderão contribuir 

mais para o restabelecimento dos bebês e assumir plenamente os cuidados futuros. O medo de 

ter um filho internado em uma Uti Neonatal faz com que essas mães experimentem 

sentimentos de dor, medo, de morte de ansiedade, precisando assim de um apoio mais 

especial.  

Estudos conduzido por Araújo et. al, (2007) falou que existem inúmeros fatores 

responsáveis pelo desencadeamento de sentimentos negativos referente ao período de 

internação na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, como pode citar a prematuridade pois a 

http://filhosdehiran.blogspot.com/2012/10/o-mestre-e-o-conselho-mais-importante.html
http://filhosdehiran.blogspot.com/2012/10/o-mestre-e-o-conselho-mais-importante.html
http://www.redesindical.com.br/abenfo/viicobeon_icieon/files/0601.pdf
http://www.farmaciahospitalar.com/geral/arquivos/tecnicas%20armazenamento%20medicamentos.pdf
http://www.efdeportes.com/efd88/diabetes.htm
http://pt.shvoong.com/books/novel-novella/2306826-lenda-dos-guardi%c3%b5es-captura/
http://www.epav.pt/epav/index.php/83-cursos/95-tecnico-de-apoio-psicossocial
http://www.epav.pt/epav/index.php/83-cursos/95-tecnico-de-apoio-psicossocial
http://educaforum.blogspot.com/2010_09_01_archive.html
http://www.academia.edu/999372/avaliacao_e_intervencao_psicologica_na_perda_gestacional
http://www.overmundo.com.br/overblog/preconceito-racial-uma-forma-de-exclusao-social
http://www.overmundo.com.br/overblog/preconceito-racial-uma-forma-de-exclusao-social
http://www.santarita-oar.org.br/base.php?page=post_035_monica
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0080-62342012000200032&script=sci_arttext
http://www.casadato.com.br/noticia.asp?id=237
http://www.casadato.com.br/noticia.asp?id=237
http://demaeparamae.pt/forum/dou-49
http://site.aev.edu.br/exibenoticia.php?not_id=437
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0080-62342012000200032&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0080-62342012000200032&script=sci_arttext
http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=s0102-311x2007000400002&script=sci_arttext
http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=s0102-311x2007000400002&script=sci_arttext
http://ria.ua.pt/bitstream/10773/9339/1/disserta%c3%a7%c3%a3o.pdf
http://www.emescam.br/arquivo/pos/scricto/dissertacoes/leticia_guimaraes_peyneau.pdf
http://www.emescam.br/arquivo/pos/scricto/dissertacoes/leticia_guimaraes_peyneau.pdf
http://www.unisa.br/graduacao/biologicas/enfer/revista/arquivos/2001-13.pdf
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mesma estar associada ao baixo peso, idade da mãe, mal formação fetal, pré-natal, tabagismo, 

entre outros. Ainda achado importante sua permanência dentro da UTI - Neonatal, algumas 

mães referem que não estão preparadas em participar do tratamento, tendo assim, medo ate 

mesmo de tocar no filho, pois elas não sabem ate onde podem estar ajudando ou atrapalhando, 

pois existe inúmeros fatores que requerem cuidados, como por exemplos, fios, sondas e tubos 

conectados ao recém nascido, e por esse motivo e tanto outros que elas ficam com esse receio 

de tocar o próprio filho, sempre existe aquele medo de algum aparelho sair do lugar. Por fim, 

vale orientar cada mãe dando todas as informações,  do tratamento do filho, pois para ela tudo 

aquilo e novo coisa o pensamento das mães que se sentem inseguras e frequentemente 

despreparadas para ajudar no tratamento, e auxiliando a equipe de saúde e o apoio de todos 

que fazem aquela unidade. 

Estima-se que 20% das puérperas estão com seus recém-nascidos em uma UTI 

neonatal por alguma patologia, vale ressaltar que a aflição, angustia e ansiedade das mães, 

acabam atrapalhando na internação do filho (ARAUJO, et. al, 2007). 

Diante do exposto e por reconhecer a fragilidade das mães que encontram se com seus 

filhos internados em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, este artigo teve por objetivo 

apresentar os resultados da revisão integrativa da literatura que visou conhecer estudos sobre a 

percepção destas mães frente a estes obstáculos encontrados com os seus bebês. 

 

METODOLOGIA 

A percepção das mães com recém-nascidos internados emUnidade de Terapia 

IntensivaNeonatal. 

          Os artigos foram identificados por meio de busca na base de dados MEDLINE versão 

Pubmed (http://www.pubmed.gov), Biblioteca Virtual em Saúde – BVS 

(http://www.bireme.br), referentes aos anos de 2004 a 2011, no período de setembro a outubro 

de 2012 os seguintes descritores foram utilizados na busca: ansiedade, prematuridade, medo, 

morte, sentimentos, culpa, outra estratégia foi à busca manual em listas de referencias dos 

artigos identificados e selecionados.  

O tipo de desenho dos estudos encontrados (qualitativo, exploratório descritivo,  caso-

controle ou transversal) e idioma (português), foram critérios de inclusão estudos disponíveis 

na íntegra, de 2004 a 2011, publicações originais, nas línguas portuguesa,considerando o 

objetivo do estudo e o protocolo de revisão elaborado previamente utilizados na seleção de 

http://lattes.cnpq.br/5697329157652555
http://filhosdehiran.blogspot.com/2012/10/o-mestre-e-o-conselho-mais-importante.html
http://www.ucg.br/ucg/institutos/nepss/monografia/monografia_10.pdf
http://tabuleiropublicitario.blogspot.com/p/artigos.html
http://blogdofavre.ig.com.br/tag/navios-sonda/
http://blogdofavre.ig.com.br/tag/navios-sonda/
http://fernandotondelli.blogspot.com.br/2008/06/formulrio-para-contato.html
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=2433.0
http://levilevis.blogspot.com/2011/12/manifestacao-de-espiritos-propria.html
http://levilevis.blogspot.com/2011/12/manifestacao-de-espiritos-propria.html
tp://www.humanizabrasil.org.br/tag/secretaria-de-saude/
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47131/tde-17042012-113540/
http://www.nutricao.uerj.br/revista/v4n2/pdf/artigo3.pdf
http://www.nutricao.uerj.br/revista/v4n2/pdf/artigo3.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s1983-14472011000200023&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s1983-14472011000200023&script=sci_arttext
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http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=s0102-311x2007000400002&script=sci_arttext
http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=s0102-311x2007000400002&script=sci_arttext
http://www.sopterj.com.br/revista/2005_14_3/06.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0104-07072011000300023&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0104-07072011000300023&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0104-07072011000300023&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0104-07072011000300023&script=sci_arttext
http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=s0102-311x2007000400002&script=sci_arttext
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artigos para a revisão, todos os artigos completos, foram avaliados os resumos para comparar 

como tema. 

Segundo a estratégia estabelecida,  a busca bibliográfica resultou em 30 artigos 25 da 

base de dados LILACS e 5 da base de dados da SCIELO. Entretanto, após a implementação 

dos critérios de exclusão foram selecionados apenas 15 artigos, 10 da base de dados LILACS 

e 5 da base de dados da SCIELO. 

Foram critérios de exclusão: artigos repetidos, artigos não acessíveis em texto 

completo, resenhas, anais de congresso, monografias, teses, editoriais, artigos que não 

abordaram diretamente o tema deste estudo e artigos publicados fora do período de análise. 

Os resultados foram discutidos e sustentados com outras literaturas pertinentes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados desta pesquisa foram 15 artigos, 3foram realizados no Rio de Janeiro,3 

em São Paulo, 1 em Porto Alegre, 3 em Fortaleza, 1 em Maringá, 1 em Belo Horizonte, 1 em 

Curitiba, 1 em Salvador,1 em porto Alegre, em relação a prematuridade, sete estudos 

incluíram a internação na UTI neonatal, um estudo informou apenas insegurança, seis estudos 

informaram apenas medo e ansiedade em relação a internação e um estudo relatou tristeza. 

(Quadro 1) 

 

Quadro 1 – Artigos selecionados a percepção das mães com recém-nascidos internados em 

unidades de terapia intensiva neonatal  

 
AUTORES ANO TÍTULO TIPO DE 

ESTUDO 

OBJETIVO 

Centa et al.              

  

2004 A experiência Vivida 

pelas Famílias de 

Crianças Hospitalizadas 

em uma Unidade de 

Terapia Intensiva 

Neonatal 

Exploratorio-

descritivo           

Identificar a experiência 

vivida pelos familiares de 

crianças internadas em 

Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal num hospital de 

Curitiba. 

Rugolo et al.              2004 Sentimentos e 

Percepções de Puérperas 

com Relação á 

Assistência Prestada pelo 

Serviço Materno-infantil 

de um Hospital 

Universitário 

Transversal Avaliar percepções e 

sentimentos de puérperas 

adultas e adolescentes, 

relacionados ao filho e a 

assistência materno-infantil, 

em hospital universitário de 

nível terciário.  

Lamy et al.                 2004 A Percepção de Pais 

Sobre a Internação de 

Seus Filhos em Unidade 

de Terapia Intensiva 

Campo Analisar a percepção dos pais 

sobre a internação de seus 

filhos em Unidade de 

Tratamento Intensivo 

http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=s0102-311x2007000400002&script=sci_arttext
http://emanasblog.blogspot.com/2011/05/xxvi-sbbd-simposio-brasileiro-de-banco.html
http://eco.unne.edu.ar/contabilidad/costos/viiicongreso/015.doc
http://eco.unne.edu.ar/contabilidad/costos/viiicongreso/015.doc
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0102-311x2007000400002
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0102-311x2007000400002
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0104-07072011000300023&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0104-07072011000300023&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0104-07072011000300023&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0104-07072011000300023&script=sci_arttext
http://www.administradores.com.br/informe-se/artigos/estilos-de-lideranca-os-tipos-de-lideres-da-atualidade/53208/
http://www.administradores.com.br/informe-se/artigos/estilos-de-lideranca-os-tipos-de-lideres-da-atualidade/53208/
http://www.jornaldaciencia.org.br/detalhe.jsp?id=45454
http://www.jornaldaciencia.org.br/detalhe.jsp?id=45454
http://www.acomsistemas.com.br/conteudos/pgs/solucoes/everestasp.asp
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Neonatal Neonatal visando a subsidiar a 

promoção de uma abordagem 

mais humana, mais 

individualizada, na assistência 

a recém-nascidos de risco. 

Fraga et al. 2004 Sentimentos das Mães de 

Recém-nascidos 

prematuros: implicações 

para a Enfermagem 

Qualitativo do 

tipo estudo de 

caso 

Conhecer os sentimentos das 

mães de bebês prematuros em 

UTIN. 

Tavares et al.            2005 Visão Sistemática da 

Prematuridade: as 

Interações entre Família 

e Equipe de Saúde 

Diante do Recém-

nascido pré-termo em 

UTI Neonatal 

Qualitativo                                                 Avaliar os sentimentos e as 

reações dos pais durante a 

permanência dos filhos na 

unidade de tratamento 

intensivo neonatal. 

Sales et al.                2005 Concepção das Mães 

Sobre os Filhos 

Prematuros em UTI 

Abordagem 

Fenomeno-lógica 

Compreender os sentimentos 

suscitados nessas mães por tal 

situação e, assim, projetar 

novas possibilidades de 

cuidado a esses seres. 

Camargo et al.           2005 Sentimentos Maternos na 

Visita ao Recém-nascido 

Internado em Unidade de 

Terapia Intensiva 

Exploratorio-

qualitativo 

Identificar as experiências 

vivenciadas e os sentimentos 

expressos pelas mães na 

primeira visita ao RN 

internado em Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal 

(UTI). 

Carvalho et al. 2006 Sentimentos de 

Puérperas com Bebês 

Hospitalizados em 

Unidades de Terapia 

Intensiva Neonatal 

Exploratorio-

descritivo c/ 

abordagem 

qualitativa 

Compreender os sentimentos 

das puérperas com bebês 

hospitalizados em Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal. 

Campos et al.             2007 Recém-nascido na 

Unidade de Internação 

Neonatal: O Olhar da 

Mãe. 

Qualitativa Identificar o significado, para 

a mãe, da internação de um 

filho recém-nascido em uma 

Unidade de Internação 

Neonatal. 

Pinheiro et al.             2008 Percepções da Família do 

Recém-nascido 

Hospitalizado Sobre a 

Comunicação de Más 

Noticias. 

Descritiva-

qualitativa                                   

Descrever como a família 

percebe a comunicação da má 

notícia dada pelos 

profissionais sobre o recém-

nascido hospitalizado. 

Pinto et al. 2008 Ansiedade e Depressão e 

Relatos Sobre o Bebê 

Prematuro. 

Qualitativo Comparar dois grupos de 

mães, diferenciados pela 

presença de sintomas 

emocionais clínicos de 

ansiedade e depressão. 

Araujo et al.                2009 Vivências e Perspectivas 

Maternas na Internação 

do Filho Prematuro em 

Unidade de Tratamento 

Intensivo Neonatal. 

Qualitativa Apreender o motivo para a 

permanência materna no 

hospital durante a internação 

do filho prematuro em 

Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal.  

Cruz et al. 2009 Sentimentos e 

Expectativas da Mãe 

com Filho Prematuro em 

Qualitativa                Investigar os sentimentos das 

mães durante a internação do 

filho na Unidade de Terapia 
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Ventilação Mecânica. Intensiva (UTI) neonatal e 

conhecer suas expectativas 

quanto ao tratamento do 

recém-nascido em ventilação 

mecânica. 

Carmona et al.            2011 Conflito no Desempenho 

do Papel de Mãe em 

Estudos com Mães de 

Recém-nascidos 

Hospitalizados: Revisão 

Integrativa. 

Revisão 

Integrativa             

Identificar as  

Característicasno  desempenho 

do  papel  de mãe em estudos 

sobre a experiência de ser mãe 

na unidade neonatal. 

Siqueira et al.              2011 A Percepção Materna 

Sobre Vivência e 

Aprendizado de Cuidado 

de um Bebê Prematuro. 

Qualitativa-

Exploratorio-

Descritivo 

Analisar a percepção materna 

sobre vivência e aprendizado 

de cuidado de um bebê 

prematuro. 

 

 

Existem poucas pesquisas que descrevem a relação entre prematuridade e ansiedade. 

Os estudos que analisaram a junção dessa associação entre essas variáveis são contraditórios. 

Na maioria das vezes ocorre a busca atribuída com seleção inadequada do estudo, sendo uma 

das principais vantagens de se estudar a relação existente entre ansiedade, prematuridade e 

percepção das mães com e percepção das mães com RN internados na UTI Neonatal, 

decorrente da prevalência de desfechos e necessidade de que possam ser encontrados 

resolutividade para diminuir a incidência desses eventos.  

Segundo Minayo (1993), esse tipo de estudo busca conhecer o mundo dos 

significados, aspirações, crenças, valores, o que corresponde ao espaço mais profundo das 

relações e dos fenômenos que não podem ser mensurados ou operacionalizados em variáveis.  

Para Fraga e Pedro (2004), a pesquisa qualitativa costuma ser descritiva como holística, ou 

seja, é um estudo no qual há preocupações com os indivíduos e seu ambiente e todas as suas 

complexidades e que o estudo de caso é uma investigação em profundidade de uma pessoa, 

grupo, instituição ou outra unidade social.  

A revisão integrativa é um método de análise de pesquisas relevantes que dão suporte 

para a tomada de decisão e melhoria da prática clínica.  

Pinheiro et al. (2008), Cruz et al.(2009), Araújo et al.(2009), Siqueira et al.(2011 e 

Sales et al.(2005) afere que a prematuridade é o maior índice de internação nessa unidade.  

Uma das razões do interesse em se investigar a associação entre ansiedade, medo e tristeza 

decorre da relevante prevalência de ambos os desfechos e a necessidade de que novos 

potenciais fatores determinantes possam ser controlados, diminuindo assim, a freqüência 

http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070120163323aawu4rw
http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070120163323aawu4rw
http://www.diariodasaude.com.br/topics.php?tag=obesidade
http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=54500
http://www.cchla.ufpb.br/caos/numero4/04sousa.pdf
http://www.cchla.ufpb.br/caos/numero4/04sousa.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/psicologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/psicologia
http://eadnaoformal.blogspot.com/2009/03/vantagens-e-desvantagens.html
http://coralx.ufsm.br/ppgmv/disserta%c7%d5es/2009/felipe%20%20pierezan.pdf
http://coralx.ufsm.br/ppgmv/disserta%c7%d5es/2009/felipe%20%20pierezan.pdf
http://www.rbci.org.br/imagebank/pdf/18-01-15.pdf
http://www.rbci.org.br/imagebank/pdf/18-01-15.pdf
http://ufc.academia.edu/alu%c3%adsiolima/papers/719639/a_historia_de_maria_uma_jovem_que_se_tornou_uma_cuidadora-que-fala-confronta-e-esclarece_uma_analise_do_processo_de_metamorfose_na_perspectiva_da_psicologia_social
http://revistaescola.abril.com.br/arte/fundamentos/mundo-imagens-ler-426380.shtml
http://www.webartigos.com/articles/30443/1/a-insercao-dos-assistentes-sociais-nos-servicos-de...
http://www.webartigos.com/articles/30443/1/a-insercao-dos-assistentes-sociais-nos-servicos-de...
http://www.fecap.br/adm_online/art24/renata2.htm
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/23540/000439971.pdf?sequence=0
http://www.scribd.com/doc/22162717/orientacao-trabalhos-academicos
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-19082004-102015/publico/doutorado.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0080-62342012000200032&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0080-62342012000200032&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0080-62342010000300026
http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=s0102-311x2007000400002&script=sci_arttext
http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=s0102-311x2007000400002&script=sci_arttext
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desses eventos (Centa et al.(2004), Campos et al.(2007), Camargo et al.(2005), Lamy et al. 

(2004), Rugolo et al.(2004), Carmona et al.(2011) e Pinto et al.(2008)).  

Fraga et al. (2004) e Carvalho et al. (2006) apontaram que o interesse entre a tristeza 

das mães com seus filhos internados, acabam atrapalhando no tratamento de seus filhos, 

prejudicando assim o período de alta hospitalar.  

Segundo Tavares et. al. (2005) investigou o efeito de insegurança dessas mães.  

Quando o recém nascido e internado as mães estão sujeitas a enfrentar o medo da enfermidade 

desconhecida pela as mesmas. Os sentimentos mais ressaltados são os de culpa e insegurança. 

A falta de controle sobre o ambiente, alterações que ocorrem no estilo de vida, 

comportamento do filho, problemas financeiros, sociais, dentre outros, também se apresentam 

como fatores preocupantes. (CENTA et. al, 2004). 

Segundo Centa et. al. (2004), quando um bebe é internado na UTIN, a mãe relata ser 

um fato inesperado, momentos de angustia, ansiedade, tristeza e medo. Pois sempre a mãe 

espera uma criança saudável e com boas condições de vida, sem que necessite de ir para uma 

UTI neonatal, e que muitas vezes, elas não estão preparadas para falar do assunto.  

Estudo conduzido por Lamy et al. (2004) para as mães, os valores e costumes se apresentam 

no seu modo de ver e aceitar esses acontecimentos. A doença pode levar a cicatrizes. A 

percepção das mães sobre a internação hospitalar mostra o reflexo de modelos sociais, 

diferentes das que são encontradas no meio acadêmico.  

Fraga (2004) diz que as mães que se encontram com seus filhos internados na UTI 

neonatal precisam receber cuidados, é necessário proporcionar a livre expressão de seus 

sentimentos para que possa entendê-las.  

Segundo Cruz et al. (2010) e Rugolo et al. (2004) a ansiedade com relação a esse 

aspecto vem acompanhada de sentimentos de insegurança, ao vivenciar a preocupação do 

estado de saúde do seu filho ou a falta de informações sobre o mesmo. 

Resalta Cruz et al (2010) na fala das mães que muitas vezes são interrompida por lagrimas, 

essa separação e motivo de sofrimento e angustia, pois elas não podem colocar seus filhos nos 

braços, assim, como sonhou a gestação inteiro, e como um sonho acabasse, essas relação de 

mãe e filho fica comprometida, pois as mães ao ver seu filho conectados a equipamentos de 

alta resolução, elas expressam tristeza, com a situação em que o filho se encontra.  

http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=s0102-311x2007000400002&script=sci_arttext
http://anomalymind.blogspot.com/
http://anomalymind.blogspot.com/
http://www.mirin.com.br/guias/oms.pdf
http://amigonerd.net/trabalho/33975-direito-esporte-e-lazer
http://amigonerd.net/trabalho/33975-direito-esporte-e-lazer
http://portalteses.icict.fiocruz.br/transf.php?script=thes_chap&id=00005907&lng=pt&nrm=iso
tp://www.facfil.ucp.pt/validacaoartigo.htm
http://observadorespirita.blogspot.com/2011/09/as-escolas-estao-sofrendo-as.html
http://psicologaresponde.wordpress.com/category/mae-e-filha/
tp://imobcom.blogspot.com/2010/09/imoveis-como-investimento-cuidados_30.html
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/23540/000439971.pdf?sequence=0
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/23540/000439971.pdf?sequence=0
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/23540/000439971.pdf?sequence=0
http://www.fen.ufg.br/revista/v12/n1/v12n1a16.htm
http://www.fen.ufg.br/revista/v12/n1/v12n1a16.htm
http://www.fen.ufg.br/revista/v12/n1/v12n1a16.htm
http://www.patriciajacob.psc.br/documents/blog.php?title=a-ang%fastia-na-adolesc%eancia&entry_id=1214017200
http://www.tintanapele.com/2011/12/papais-e-mamaes-modificados-com-seus-filhos-34-imagens.html
http://www.tintanapele.com/2011/12/papais-e-mamaes-modificados-com-seus-filhos-34-imagens.html
http://www.p4c.philips.com/files/2/29gx1899_78r/29gx1899_78r_pss_brp.pdf
http://www.p4c.philips.com/files/2/29gx1899_78r/29gx1899_78r_pss_brp.pdf
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Cruz et. al. (2010) no entanto vivenciar o cotidiano na UTIN e permanecer 

acompanhando à evolução de seus filhos favorece o vínculo afetivo e fortalecimento familiar, 

como refere o estudo que aborda essa temática.  

O estudo conduzido por Tavares et. al. (2005) afirma que há uma necessidade de 

aproximação física que irá surgir como uma mão dupla sentindo a proteção oferecida por esse 

trabalho. O contato se apresenta como uma materialização do cuidado, e que as comunicações 

sentidas pelo toque mostram o poderoso afeto de vínculos nos relacionamentos humanos. A 

criança deseja muito o colo, o aconchego, mas há um certo medo de não ser confortável. 

Segundo Sales et. al. (2006) ao identificar que o seu filho nasceu com alguma 

patologia ou prematuridade e foi levado ate uma UTI neonatal rompe o sonho de levar seu 

filho para casa no colo, levando para casa e aprender a se relacionar com esses sentimentos 

negativos e a olhar além deles, à procura de simples, mas profundas recompensas que se 

encontram na criação de um filho os sorrisos, os estágios de desenvolvimento, leva as mães a 

desenvolver o equilíbrio necessário à formação do mais forte de todos os laços humanos o 

vínculo entre mães e filhos. Esse laço é a principal fonte para todas as ligações subsequentes 

do RN, sendo o ponto de partida para a criança desenvolver o sentido de si mesma, confirma 

Camargo et. al. (2005).  

A força e o caráter desse apego a influenciarão por toda a vida, em especial quanto à 

qualidade dos laços futuros com outros indivíduos. Entre os autores selecionados Campos et 

al (2007) e Carvalho et al. (2006) existe uma significativa de prematuridade. (Quadro 2) 

 

Quadro 2 - Características dos estudos selecionados sobre fatores associados na situação do 

recém-nascido e idade gestacional. 

Autores                                                    Situação do recém-nascido Idade gestacional 

Centa et al.                                                 Prematuros Ate 30 semanas 

Rugolo et al.                                            NI NI 

Lamy et al.                                                  NI NI 

Fraga et al.  Pré-termo 31 a 36 semanas 

Tavares et al.                                              Pré-termo 31 a 36 semanas 

Sales et al.                                     Prematuros Ate 30 semanas 

Camargo et al.                                   Prematuros Ate 30 semanas 

http://www.fen.ufg.br/revista/v12/n1/v12n1a16.htm
http://www.fen.ufg.br/revista/v12/n1/v12n1a16.htm
http://www.fen.ufg.br/revista/v12/n1/v12n1a16.htm
http://serv01.informacao.andi.org.br/-325713c7_113f8c76a4a_-7fcf.doc
http://serv01.informacao.andi.org.br/-325713c7_113f8c76a4a_-7fcf.doc
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=s027596
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=s027596
tp://professorpaulohermano.wordpress.com/2011/04/08/os-avos-e-o-direito-a-convivencia-familiar/
tp://turmadaivonne.blogspot.com/2009/09/curriculo-e-desenvolvimento-humano.html
tp://turmadaivonne.blogspot.com/2009/09/curriculo-e-desenvolvimento-humano.html
http://saudeterapiaocupacional.blogspot.com/2011/05/terapia-ocupacional-em-uti-neonatal.html
http://blogs.estadao.com.br/combate_rock/tag/amy-winehouse/
http://eduemojs.uem.br/ojs/index.php/cienccuidsaude/article/download/5394/3440
http://eduemojs.uem.br/ojs/index.php/cienccuidsaude/article/download/5394/3440
http://eduemojs.uem.br/ojs/index.php/cienccuidsaude/article/download/5394/3440
http://eduemojs.uem.br/ojs/index.php/cienccuidsaude/article/download/5394/3440
http://eduemojs.uem.br/ojs/index.php/cienccuidsaude/article/download/5394/3440
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0104-07072004000300014&script=sci_arttext
http://eduemojs.uem.br/ojs/index.php/cienccuidsaude/article/download/5394/3440
http://eduemojs.uem.br/ojs/index.php/cienccuidsaude/article/download/5394/3440
http://www.marianacasotti.blogspot.com/
http://www.marianacasotti.blogspot.com/
http://www.scielo.br/pdf/cr/v41n2/a861cr3853.pdf
http://www.scielo.br/pdf/cr/v41n2/a861cr3853.pdf
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Carvalho et al. NI NI 

Campos et al.                                      Prematuros Ate 30 semanas 

Pinheiro et al.                                     3 a termo e 2 pré-termo 31 a 36 semanas 

Pinto et al. NI                                  NI 

Araujo et al.                                               Prematuros Ate 30 semanas 

Cruz et al. Prematuros Ate 30 semanas 

Carmona et al.            NI NI 

Siqueira et al.                                       Prematuros Ate 30 semanas 

NI: Não Identificado 

 

De acordo com Cruz et. al. (2010) traduz a prematuridade relacionada com a avaliação 

da idade gestacional e relata que prematura são crianças nascidas ate 36 semanas e seis dias. 

Com a imaturidade de órgãos e sistemas, o RN desencadeia vários problemas, como 

desconforto respiratório, risco de sangramento intraventricular, susceptibilidade a infecções, 

decorrentes da fragilidade dos capilares cerebrais e imaturidade do aparelho respiratório, 

imunológico e cutâneo, por sua vez, a imaturidade pulmonar implica a terapêutica de 

oxigênio, em decorrência da dificuldade de adaptação extrauterina.  

Além do desconhecimento sobre a real situação do bebê, o descompasso entre a 

imagem da criança esperada e a imagem da criança real também leva à decepção, a qual, por 

sua vez, pode conduzir ao sentimento de culpa e rejeição, a mãe de um RN internado na UTI 

neonatal pode manifestar sentimentos de dor, raiva, medo, culpa, preocupação e dúvidas 

quanto ao prognóstico do filho, os quais podem ser minimizados por meio da assistência 

individualizada voltada aos pais,  e em especial à mãe. O longo período de internação e a 

privação do ambiente aumentam o estresse da mãe, podendo prejudicar o estabelecimento do 

vínculo e apego.  

Pesquisas realizadas por Carvalho et. al. (2006) mostram que o comportamento de 

amor se desenvolve logo após a noticia da gravidez mesmo ainda na vida intrauterina, e que e 

de grande importância o contato mãe e filho logo no primeiro momento após o parto.  

O momento que a mãe sente ou e informada de que seu filho precisa ser internado em uma 

UTI neonatal e corre risco de vida, assim ficará internado logo após o nascimento, pode 

desencadear uma instabilidade física e emocional, necessitando muito de apoio da equipe 

multiprofissional, a tristeza experimentada pela mãe é congruente com sua expectativa 
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durante todo o período da gravidez de um bebê saudável e com o confronto com a realidade 

diferente daquela esperada.  

Estudo conduzido por Carvalho et. al. (2006) a própria natureza humana é responsável 

pelo o sentimento de proteção durante a gestação, culminando com o nascimento do bebê e 

sendo fortalecido a cada dia. As mães com bebês internados demonstram ter esse sentimento 

de forma mais intensa, exatamente pela tentativa de suprir a falta desse bebê.  

Considera Carvalho et. al. (2007) que a mãe ao experimentar a hospitalização de um 

filho recém-nascido vivencia sentimentos contraditórios que refletem o conflito que passa, 

sobretudo porque essa mãe se encontra na fase puerperal, o que por si só já insinua um 

contexto problemático. Em tal circunstância, estas dificuldades enfrentadas por essas mães 

acabam prejudicando assim no tratamento de seus filhos. (Quadro 3)  

Com o nascimento de um filho prematuro ou algum motivo que exista a necessidade 

de uma internação, a mãe se sente obrigada a aceitar uma nova realidade, uma vida diferente 

da qual ela planejava para a chegada de seu filho. A transformação da representação materna 

de que o bebê prematuro é uma criança que não está pronta, para vim ao mundo, sabendo que, 

na maioria das vezes se faz necessário uma internação na UTI Neonatal, a faz constatar que 

esse RN pode apresentar uma série de agravos de saúde, e, portanto, corre sério risco de vida. 

Segundo Campos et. al. (2007) a dor de ver um filho em uma UTI neonatal usando 

aparelhos, e muito triste para as mães, que certamente vai atrapalhar na qualidade desse 

tratamento, assim, o medo da perda iminente e do real desconhecido transformara, em um 

momento de alegrias em duvidas e incertezas sobre a vida e recuperação do seu filho.  Por 

definição, o medo da perda de um filho e o sentimento de maior inquietação antes à ideia de 

perigo real ou imaginário de ameaça, pavor, temor,  receio.  

 

Quadro 3 - Fatores controlados na análise e tipo de associação encontrada entre mães, 2004-

2011 

AUTORES SINTOMAS 

AVALIADOS 

ANÁLISE RESULTADOS 

Centa et al. Medo                             As 18 mães referiram 

medo, na internação do 

filho.                          

A analise de regressão 

logística demonstrou 

que o medo foi 

associado todos os 

casos. 
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Rugolo et al Ansiedade/medo               100 mães mostram 

ansiedade enquanto 80 

sentem medo referente 

à vida do filho.                                              

Observaram 70 

adolescente 60 adulta 

primiperas 50 adulta 

multíparas. 

Lamy et al.                      Medo/Angustia                      5 mães relatam medo  e  

4 mostram angustia.                             

Relatam medo diante 

do ambiente e angustia 

sobre os filhos. 

Fraga et al. Tristeza/medo    

esperança                    

O relato das 20 mães 

mostra que 8 sentem 

tristeza   e 10 medo, 2 

esperança.   

A tristeza esta 

relacionada ao medo e a 

esperança. 

Tavares et al.           Insegurança                             46 mães mostram 

insegurança                      

Não houve associação 

entre a prematuridade e 

medo. 

Sales et al.                   Prematuridade         8 mães relatam que a 

internação  Dos filhos 

se dar a prematuridade                         

A prematuridade se dar 

algum risco detectado 

na gestação. 

Camargo et al.                  Medo 7 mães relatam medo 

referente a 

sobrevivência do filho 

Observou grande 

significativa ao medo. 

Carvalho et al. Tristeza                              Seis mães avaliadas 

mostram Sentimento de 

tristeza.   

A tristeza foi observada 

em todos momentos. 

Campos et al.                   Prematuridade 6 mães relatam que tem 

medo da prematuridade.          

Aanalise multivariada 

demonstrou que a 

prematuridade e muito 

assustador para as 

mães. 

Pinheiro et al.               Prematuridade/ 

esperança                       

5 mães relatam que a 

prematuridade diminui 

a chances   mas  que 

existe a esperança.                     

3 filhos são a termo e 2 

pré-termo. 

Pinto et al. Ansiedade / 

Prematuridade               

60 mães entrevistadas, 

30 mostram ansiedade, 

30 depressão e todas 

relatam prematuridade.                                  

A ansiedade estar 

relacionada à internação 

por serem prematuros.               

Araujo et al.                    Prematuridade              12 mães referem que a 

internação Esta 

relacionada à 

prematuridade.          

A prematuridade 

necessita de cuidados 

Na UTI Neonatal. 

Cruz et al. Prematuridade /  

 Medo/tristeza               

11 mães mostram todos 

os sentimentos.                      

A prematuridade esta 

relacionada em Todos 

os casos. 

Carmona et al.            Medo                                     NI                                          Apresenta medo em 

Relação à saúde dos 
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RN. 

Siqueira et al.                       Prematuridade                 21 mães relatam medo 

devido à prematuridade                                

A prematuridade esta 

presente em todos os 

casos. 

NI: Não Informado 

 

Com o nascimento de um filho prematuro ou algum motivo que exista a necessidade 

de uma internação, a mãe se sente obrigada a aceitar uma nova realidade, uma vida diferente 

da qual ela planejava para a chegada de seu filho. A transformação da representação materna 

de que o bebê prematuro é uma criança que não está pronta, para vim ao mundo, sabendo que, 

na maioria das vezes se faz necessário uma internação na UTI Neonatal, a faz constatar que 

esse RN pode apresentar uma série de agravos de saúde, portanto, corre sério risco de vida. 

Segundo Campos et al (2007) a dor de ver um filho em uma UTI neonatal usando 

aparelhos, e muito triste para as mães, que certamente vai atrapalhar na qualidade desse 

tratamento, assim, o medo da perda iminente e do real desconhecido transformara, em um 

momento de alegrias em duvidas e incertezas sobre avida e recuperação do seu filho. Por 

definição, o medo da perda de um filho e o sentimento de maior inquietação antes à ideia de 

perigo real ou imaginário de ameaça, pavor, temor, receio.  

Conforme Campos et al. (2008) a ansiedade é um estado de insegurança, portanto, a 

ansiedade vivida por essas mães é um reflexo da preocupação com o estado de saúde do seu 

filho ou da falta de informações sobre ele. Muitas vezes esse sentimento culmina por acarretar 

uma barreira entre essas mães e seus bebês, e as impossibilita de desfrutar plenamente do 

momento junto ao RN.  

Campos et al. (2008) a tristeza e um estado de vazio, onde não existe alegria, 

melancolia, mágoa, comiseração, pena, piedade, este sentimento manifesto pelas mães é 

muito significativo e exprime sua reação ao ver o filho recém-nascido internado em uma UTI 

Neonatal, vivenciando a separação precoce imposta pelo parto prematuro e, em consequência, 

um longo período de internação.  

Segundo Pinheiro et al (2008) a esperança é observada pela as mães em situações em 

que o diálogo sobre a criança com a equipe é permeado de vários questionamentos do 

profissional ao transmitir uma notícia e de informações científicas sobre o caso do filho. Este 

sentimento é vivenciado quando as mães associam as informações recebidas com a percepção 

da gravidade do caso e da evolução não satisfatória do quadro clínico do bebê.  
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Pinto et al (2008) afirma que a existência de relações entre diminuição do período de 

internação, redução do tempo de internação do bebê, diminuição do número de intercorrências 

na sua evolução clínica e mais relatos das mães sobre as descrições do comportamento. Esses 

fatores podem ocorrer devidos a um maior contato entre as mães com os mesmos.  

Pinto et al. (2008) relata que, por outro lado, quando o bebê está clinicamente menos 

estável e mais grave, muitas vezes a mãe pode ter maior restrição de contato com seu bebê ou 

distanciar-se deste a fim de proceder à autoproteção emocional acompanhado de ansiedade. 

Sobre um estudo de natureza qualitativa, uma vez que responde a questões particulares e 

preocupa-se com uma realidade suscetível à captação de motivos, aspirações, atitudes, que 

não são questões quantificáveis. 

Neste sentido Araújo et al (2009) relata que a vivência das mães frente aos desafios 

que se apresentam cotidianamente, devido à prematuridade, através do estado de saúde de 

seus filhos, alternando momentos de melhora e de piora, além do distanciamento da família, é 

um fenômeno a ser apreendido, que precisa ser desvelado e descrito. 

Araújo et al. (2009) compreende que a participação dessas mães é um ato de amor e 

reconhecimento, seu papel de mãe, alimentar um bebe prematuro necessita de uma grande 

ajuda e apoio da equipe que compõe o serviço, dependendo de como foi o nascimento isso 

prejudicara na hora da amamentação, como problemas fisiológicos e falta de coordenação da 

sucção-deglutição-respiração, tendo a necessidade de alimenta-lo por sonda orogástrica, por 

vários dias ou meses, dependendo da evolução de seu filho, então torna-se dificultoso ate 

mesmo para amamentar um recém-nascido prematuro, trazendo assim o medo de não saber 

amamentar um recém-nascido tão pequeno e ligado a vários aparelhos, isso e sinal de angustia 

para a mãe, que sonhou com esse momento.  

O estudo conduzido por Carmona et al (2011) afirma que os depoimentos maternos 

relatam sentimentos de medo sobre a internação e que são carentes de informações e apoio de 

profissionais da unidade em informar sobre a permanência de seus recém-nascidos, assim 

como no conflito que se deparam sobre o papel em relação a família.  

No Brasil, a mortalidade infantil permanece acima dos valores referentes aos países 

desenvolvidos, embora tenha experimentado importante redução no período de 1990 a 2008, 

de 56‰ para 22‰ nascidos vivos.  (SIQUEIRA, et al.2010). 

No Brasil, o Ministério da Saúde elaborou a Norma de Atenção Humanizada ao 

Recém-Nascido de Baixo Peso – Método Canguru (AHRNBP-MC), incluída na tabela de 
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procedimentos do Sistema Único de Saúde (SUS) e caracterizada pela mudança na forma do 

cuidado neonatal, com quatro fundamentos básicos: acolhimento ao bebê e sua família; 

respeito às singularidades; promoção do contato pele-a-pele mais precoce possível; e 

envolvimento da mãe nos cuidados do bebê. A tristeza apresenta quando acontece algum 

motivo que a mãe não fez algo que deveria ter sido feito ou que julgue errado, enquanto a 

ansiedade e um momento afetivo no qual há sentimento de insegurança. Entretanto, esse 

sentimento de ansiedade sentida por essas mães é um reflexo da preocupação da vida de seu 

filho, onde existe a necessidade do apoio da equipe durante a sua internação, dando assim as 

informações sob o estado de vida dele. (CAMPOS, et al,2007) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A experiência de internar um filho em uma UTI Neonatal é marcada por sentimento de 

insegurança, tristeza, medo, ansiedade, o que pode atrapalhar na sua recuperação, aumentando 

assim maior tempo de internação.  

Ao concluir esse estudo, constatei que os sentimentos das mães são em relação a perda 

dos filhos, pois e um ambiente assustador, tenso, capaz de dificultar a relação binômio mãe-

filho, e pelo simples fato das mães não poderem aconchegar e amamentar seus filhos nos 

braços, as fragilizam.  

Para tornar esta internação desses recém-nascidos, e necessário que, a equipe de saúde 

que compõe a UTI neonatal, possa ajudar oferecendo apoio necessário para que as mães 

possam apresentar segurança no trabalho realizado de acordo com as necessidades maternas, 

se sentindo acolhidas, sem medo de tocá-los, sentindo assim, que são mães, e esse momento é 

fundamental e de grande importância, pois e nessa hora que acontece um ato de autoridade da 

mãe com o próprio filho.  
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RESUMO: Nesta revisão integrativa de literatura objetivou-se oferecer um panorama acerca 

da produção científica sobre a terapia manual usada no tratamento de lombalgia. O processo 

de aquisição do material estudado na revisão integrativa ocorreu por meio virtual, realizado 

entre os meses de junho e novembro de 2012. A pesquisa foi realizada em vários sites 

(Scientific Electronic Library Online, SciELO), ligados à área de saúde e outros. Entre os 

textos que foram selecionados estão, principalmente, os artigos de opinião, artigos originais e 

dissertações e teses. Quanto aos critérios de exclusão adotados, observaram-se as repetições 

de artigos. Logo em seguida iniciou-se a análise dos textos. A partir destes, foi elaborado um 

quadro contendo os itens: autor, data, título, tipo de estudo e objetivo. Uma revisão da 

literatura poderá oferecer um conhecimento mais amplo dos problemas somáticos da 

lombalgia, além de mecanismos terapêuticos que possam sanar esse mal.  

Palavras-chave: fisioterapia, lombalgia, pompage.  

ABSTRACT: This integrative review of literature aimed to provide an overview about the 

scientific production on manual therapy used in treating low back pain. The process of 

acquiring the material studied in integrative review was performed by a virtual, conducted 

between June and November 2012. The research was conducted at multiple sites (Scientific 

Electronic Library Online, SciELO) linked to health and other. Regarding Exclusion criteria 

were observed repetitions of articles. Shortly thereafter started their examination. From these, 

we designed a framework containing the items: author, date, title, type of study and objective. 

A literature review can provide a broader knowledge of the somatic problems of low back 

pain and provide therapeutic mechanism that can remedy this evil.  
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Key-words: physiotherapy, low back pain, pompage.  

 

INTRODUÇÃO  

Em geral, casos de lombalgias se apresentam constantemente na população brasileira, 

visto que, em sociedades com alto grau de industrialização, a prevalência é avaliada em torno 

de 70%. Estatísticas apontam que cerca de 10 milhões de brasileiros ficam incapacitados por 

causa desta morbidade e que, pelo menos, 70% da sociedade padecerá de uma ocorrência de 

dor lombar na vida. A ocorrência da lombalgia antecede às modificações da postura corporal. 

Essa associação, segundo Carvalho, pode ser esclarecida pelo fato de que muitas posturas 

corporais tomadas no dia a dia são impróprias para as estruturas anatômicas, pois acrescem o 

estresse total sobre os elementos do corpo, principalmente sobre a coluna vertebral, podendo 

provocar desconfortos, dores ou inaptidões funcionais (CARVALHO; PAMATO; ROSAS, 

2010)  

Com o advento da vida moderna, surgiram múltiplos tipos de atividade em que as 

pessoas ou permanecem horas sentadas em má postura, preparando para uma dor lombar 

(entre estes poderíamos citar os digitadores, motorista, dentista, trabalhadores de escritório, 

etc), ou levantam peso incorretamente (enfermeiros que manipulam doentes acamados). Além 

disso, devido aos novos padrões de vida contemporânea acumula-se o stress no dia a dia, o 

que provoca o endurecimento muscular (TOSCANO; EGYPTO, 2001).  

A dor lombar constitui uma das causas mais frequentes de morbidade e incapacidade, 

não só no Brasil, mas em diversos países industrializados, sendo sobrepujada somente pela 

cefaleia no quadro dos distúrbios de dores que atingem a população. Entretanto, somente uma 

pequena parcela (10%) dos doentes são se tornam responsáveis por 90% do custo, uma vez 

que a maior parte da população não pode custear esse tratamento, o que coloca o manejo 

dessa enfermidade como prioridade na área de saúde (HOFFMANN, TEODOROSKI, 2009).  

Assim, diante do grande número de pessoas que são cometidos pela lombalgia, crônica 

ou não, a fisioterapia, através da Terapia Manual (massagem e pompage), poderá auxiliar na 

redução ou eliminação das dores, podendo desta forma, proporcionar o alívio da dor, 

melhorando a qualidade de vida dos que são portadoras de lombalgia.  

A importância do estudo, tratamento e prevenção da dor lombar se justifica pela sua 

alta prevalência na população e pelo expressivo impacto socioeconômico negativo gerado 
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pelos casos de incapacidade física temporária ou não, levando-se ainda em conta o baixo 

custo da aplicação do método terapêutico da pesquisa, a massagem e a pompage. Por isso, 

buscando engajar a visão de vários autores, tenciona-se ampliar a contribuição para o 

entendimento da lombalgia. Nisso, um conhecimento aprofundado dos problemas somáticos 

da lombalgia existente na saúde dos portadores desse mal e seu respectivo tratamento (através 

da terapia manual, pompage) faz-se necessário.  

 

METODOLOGIA  

A metodologia aplicada na revisão integrativa da literatura tem como finalidade 

produzir generalizações sobre questões pertinentes, a partir de uma gama de estudos que estão 

ligados a essas questões. Para isto, inclui-se, segundo Meirelles (2011), uma análise desses 

estudos para discutir hipóteses que implicará sugestões para novas questões teóricas.  

A revisão de literatura sobre a fisioterapia manual (técnica de massagem e pompage) 

na percepção da lombalgia visa deduzir generalizações sobre o emprego das técnicas de 

massagem e de pompage na percepção da lombalgia, relacionando-as a partir de problemas 

que afetam uma boa parte da população.  

Em vista da dimensão científica que implica uma revisão de literatura, esta assume 

basicamente as mesmas tipologias metodológicas da pesquisa científica, as quais podemos 

citar: identificação do problema e objetivo da pesquisa; pesquisa da literatura com foco sobre 

o tema a ser estudado; avaliação dos dados aplicando critérios de inclusão e exclusão; análise 

dos dados extraindo das fontes pesquisadas, método e fatores a que esses estão relacionados. 

Após a última etapa, tem-se a apresentação da síntese, que retrata a construção dos conceitos e 

seus fatores relacionados.  

O processo de aquisição do material estudado na revisão integrativa ocorreu por meio 

virtual, realizado entre os meses de junho a novembro de 2012. A seleção de textos foi 

realizada em vários sites (Scientific Electronic Library Online, SciELO), ligados à área de 

saúde e outros.  

Entre os textos que foram selecionados estão principalmente os artigos de opinião, 

artigos originais e dissertações e teses. Uma vez concluída a literatura passou-se à leitura da 

mesma, cujo critério foi a abordagem nos textos da fisioterapia manual e textos sobre a 

lombalgia. Quanto aos critérios de exclusão adotados, foram suprimidas as repetições de 

artigos. Logo em seguida iniciou-se a análise dos textos. A partir destes, foi elaborado um 



122 
 

quadro contendo os itens: autor, data, título, tipo de estudo e objetivo, com a finalidade de 

possibilitar uma visão geral da revisão integrativa proposta neste artigo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Partindo da análise dos textos elegidos, tem-se, quanto ao tipo de publicação, que os 

oito estudos, apresentados no Quadro 1, são resultados de pesquisas.  

Em relação ao período de publicação, 02 artigos foram publicados em 1999, 01 em 

2001, 01 em 2005, 01 em 2006, 02 em 2009 e 01 em 2010; Podemos definir os tipos de 

estudo como descritivo, ensaio clínico, estudo experimental e um estudo de caso. Analisando 

os textos do quadro, todos adotaram abordagem quantitativa.  
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Terapia manual e lombalgia  

Segundo o levante da literatura, a dor lombar é um sintoma que está, normalmente, 

associado a um leque de distúrbios de caráter clínico. Esses distúrbios mecânicos ocorrido na 

região da coluna lombossacra são responsáveis por cercam de 95% dos casos de dor lombar. 

Uma porcentagem significante dos que sofrem esse mal não tem uma causa definida para a 

dor que os comete podendo ser atribuída à “distensão ou lesão” de músculos e ligamentos ou 

artrite da articulação facetária. Por outro lado, as hérnias de disco e a estenose de canal se 

apresentam menos frequentes como causa de dor lombar. Parte dos distúrbios mecânicos é 

caracterizada por irritação (extensão sustentada da coluna) ou alívio (posição supina) 

correlacionada diretamente à algumas atividades físicas específicas (MADDALENA,2006).  
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De forma geral, a dor lombálgica é a dor entendida na região lombar e ou sacral 

localizada entre os seguintes limites: a) superiormente por uma linha transversa imaginária 

que passa pelo processo espinhoso da última vértebra torácica; b) inferiormente por uma linha 

transversa imaginária que passa pelas articulações sacrococcígeas posteriores; c) lateralmente 

por linhas verticais tangenciais às bordas laterais do músculo elevador da espinha, 

continuando por linhas e passando pelas espinhas ilíacas posterior superior e posterior inferior 

(MADDALENA, 2006). Segundo Carvalho sobre a Manipulação do osso ilíaco na dor 

lombar, a articulação sacrilíaca (ASI) constitui uma fonte de dor ciática, admitindo que, assim 

como esta, a lombalgia e a dor nas costas são causadas frequentemente por quantidade de 

movimento anormal nas articulações pélvicas. Além do trauma, a influência de uma postura 

errada e adaptação lombo-pélvica, os fatores extrínsecos são reconhecidos como parte integral 

da etiologia da descompensacão (CARVALHO; PAMANTO; ROSAS, 2010)  

Uma vez compreendido a situação da causa da lombalgia (diagnóstico) é possível 

intervir clinicamente dentro de uma gama de possibilidades de técnicas de tratamento. Uma 

das técnicas utilizadas no tratamento da lombalgia é a manipulação articular, sendo definida 

por Carvalho, como uma técnica de terapia manual envolvendo o movimento de deslizamento 

de uma superfície articular, através de uma mobilização passiva (CARVALHO; PAMATO; 

ROSAS, 2010).  

Ora, percebemos nos textos coletados que a manipulação articular é habitualmente 

empregada no tratamento de várias disfunções do sistema musculoesquelético, primeiramente 

nos episódios de restrição dos movimentos articulares acessórios que causam dor ou restrição 

do movimento fisiológico normal, possibilitando através de um tratamento conservador a 

eliminação de queixas álgicas (CARVALHO; PAMATO; ROSAS, 2010).  

Dentro de um quadro clínico é possível apontar vários formas de tratamento em que, 

apesar do desenvolvimento de drogas mais potentes e cirurgias mais complexas, as terapias 

manuais e os exercícios continuam a ser os métodos de tratamento das dores 

musculoesqueléticas mais utilizados. Maddlena (2006) mostrou evidências de benefícios na 

lombalgia crônica que se mantêm por semanas ou meses. Embora não haja evidências na 

literatura dos benefícios em longo prazo dessas terapias manuais para lombalgia aguda, os 

pacientes costumam relatar melhoras. Segue-se com a definição de um dos tipos de terapia 

manual.  
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Definição da técnica de pompage  

Dentre as várias técnicas e tratamentos utilizados pela fisioterapia, incluindo a terapia 

manual, podemos afirma que a Pompage é, provavelmente, uma das técnicas mais simplórias 

de ser aplicada e que traz melhoramentos aos pacientes de forma eficaz e quase de imediato. 

A técnica foi criada por um osteopata Norte-Americano chamado Cathie (APOSTILA DE 

POMPAGE, 2012). Posteriormente esta técnica passou por modificações e aperfeiçoamentos 

pelo francês Marcel Bienfait, que resgatou esse tipo de tratamento e a desenvolveu 

sistematicamente.  

Pode-se definir a Pompage como sendo, primariamente, uma ação aplicada 

diretamente no tecido conjuntivo. Essa aplicação constitui em ação de efeito relaxante, do 

qual é possível melhorar a circulação e, quando aplicada em articulações, ocasiona a nutrição 

das cartilagens em seu entorno. Por estas razões a sua aplicação é indicado em encurtamentos, 

contraturas, retrações, estases líquidas e para alívio de dores musculares, bem como 

articulares. Os procedimentos são sistemáticos e consistem, necessariamente, em três passos 

distintos: tensionamento, manutenção e retorno, que deverão se realizadas especificamente na 

ordem apresentada (CHAITOW, 2001).  

Tensionamento consiste na tração realizada no segmento corporal e deverá prescrever 

até a primeira resistência do tecido, já que a Pompage é caracterizada como uma técnica de 

movimentos suaves e gradativos (CHAITOW, 2001). Em seguida, passa-se para a 

manutenção a qual consiste em manter o segmento corporal do paciente na posição final da 

tensão exercida anteriormente. O período de manutenção em que deverá permanecer o 

paciente variará de acordo com o objetivo a ser alcançado no tratamento. Seguindo a 

sistematização da pompage, o terceiro passo consiste no retorno, o segmento corporal 

necessita ser trazido de volta à posição primitiva (ou inicial), com o máximo cuidado e  
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lentidão para não ocorrer um reflexo contrátil muscular, nem extrair o paciente do 

estado de relaxamento (CHAITOW, 2001).  

Assim, o procedimento da Pompage consiste praticamente nos passos supracitado. A 

pompage pode ser avaliada como procedimento introdutório de um tratamento mais completo, 

uma vez que ela dispõe a musculatura e o tecido conjuntivo para movimentos futuros. 

Também, é aconselhada para a conclusão da sessão, pois seu efeito relaxante é bem admirado 

pelos doentes (MACEDO; BRIGANÓ, 2009).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sendo a dor lombar um fato que atinge milhões de indivíduos espalhados em todo o 

globo e que ela aumenta significativamente os gastos das instituições públicas para o seu 

tratamento, como também da sua dimensão preventiva, fazendo-se necessário encontrar e 

propalar a eficiência de procedimentos e tratamentos para a redução desta enfermidade.  

Desta forma, levando-se em conta os dados extraídos da literatura pesquisada é 

possível salientar que o espaço de aceitação do tratamento clínico realizado pela ação 

fisioterapêutica em relação às dores lombar (crônica, aguda, etc) pode ampliar ou aumentar a 

melhoria e a qualidade de vida dos pacientes. Afirma-se que a terapia manual mostrou 

significativamente melhora quando comparada à terapia de exercício em pacientes com 

lombalgia crônica (MACEDO, BRIGANÓ, 2009).  

A dor lombar advinda de alterações posturais, inatividade física e estresse mecânico 

prolongado nas articulações sacroilíacas, pode ser amenizada através de técnicas de 

manipulação. Entretanto, a terapia manual ainda é pouco conhecida no meio social, fazendo-

se necessário o desenvolvimento de pesquisas e de aplicações práticas no setor público.  

Conclui-se que há uma necessidade latente em desenvolver intervenções 

fisioterapêutica contínuas no âmbito da saúde nacional (ou mesmo regional). Essa intervenção 

possibilitará uma maior valorização da aplicação da terapia manual no meio público.  
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RESUMO: A Revisão integrativa de literatura, em publicações de artigos científicos de 2002 

a 2012, objetivou avaliar os artigos publicados durante este período que abordassem a atuação 

fisioterapêutica com as gestantes. Os dados foram coletados nos sites oficiais do LILACS e 

do SciELO, utilizando os seguintes descritores: fisioterapia, gestantes, obstetrícia e 

ginecologia. A busca originou-se em 35 artigos, que observados os seus critérios de inclusão e 

exclusão, resultou em cinco artigos completos e originais. A análise dos dados formou uma 

categoria: Atuação da fisioterapia com as gestantes. Seria bastante importante se a grávida 

tivesse o atendimento do fisioterapeuta junto ao da equipe multidisciplinar, sendo que o 

mesmo complementaria os atendimentos dos demais profissionais da área da saúde, pois a sua 

intenção é dar uma melhor qualidade de vida para a gestante. 

Palavras-chave: Fisioterapia, Gestantes, Obstetrícia e Ginecologia. 

 

ABSTRACT: The Integrative review of literature, publications of scientific articles from 

2002 to 2012, aimed to evaluate the articles published during this period that dealt with 

physical therapy with pregnant women. The data were collected from official websites of 

LILACS and SciELO, using the following descriptors: physical therapy, pregnant women, 

obstetrics and gynecology. The search resulted in 35 articles, which observed its inclusion and 

exclusion criteria resulted in five complete articles and original. Data analysis formed a 

category: Physical therapy treatment with pregnant women. It would be very important if the 

woman had the care of the physiotherapist with the multidisciplinary team, with the same 



130 
 

complement the care of other health professionals, because their intention is to give a better 

quality of life for the pregnant woman. 

Descriptors: Physical Therapy, Mom, Obstetrics and Gynecology. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Gravidez é o período em que a mulher possui um ou mais fetos se desenvolvendo e 

crescendo dentro do seu útero, sua duração é de mais ou menos 40 semanas, sendo contada a 

partir do último ciclo menstrual. 

Colerta e Kalil (2010) dizem que para muitas mulheres quando recebem a notícia de 

que estão gestantes, elas começam a sentir vários tipos de emoções, como a sensação de 

alegria e de bem-estar, como também vem a da tristeza e desamparo, muitas vezes causados 

pelos próprios familiares. 

Segundo Brasil (2006), está acontecendo com mais frequência a participação do pai ou 

acompanhante no pré-natal, devendo sua presença ser estimulada durante as atividades das 

consultas. O preparo dos dois para a gestação, parto, nascimento e pós-parto (puerpério), são 

períodos de sentimentos profundos. Por isso é sempre bom para o estado emocional da 

gestante e do feto, ter a presença do companheiro ou pai da criança na participação do pré-

natal, na hora do trabalho de parto e pós-parto. 

É muito importante e fundamental para a gestante ter a confirmação precocemente de 

sua gravidez, para assim dar início às consultas de pré-natal e aos cuidados com a sua vida e a 

de seu filho. 

Brasil (2001) diz que à assistência do pré-natal serve e evita algumas situações de 

risco no transcorrer da gestação. Por isso essas ações devem objetivar a saúde da mulher 

desde a descoberta da gravidez até o fim da gestação, garantindo assim o bem-estar dos dois. 

O Ministério da Saúde (2005), estabelece que cada gestante tem o direito de realizar 

no mínimo de 6 consultas pré-natais, sendo elas administradas entre o médico (a) e o 

enfermeiro (a) da Unidade de Saúde, como de preferência uma consulta no primeiro trimestre, 

duas no segundo trimestre e três no terceiro trimestre, possuindo assim o maior número de 

atendimentos no terceiro trimestre devido as complicações que possam aparecer. 

É de fundamental importância, as gestantes terem o conhecimento e entendimento das 

transformações fisiológicas ocorridas em seu corpo durante este período gestacional, sendo 

também informadas e orientadas sobre os cuidados tomados, evitando assim lesões e qualquer 
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comprometimento possível para o recém-nascido, principalmente tendo uma melhor 

qualidade de vida (SANTOS,  2007). 

Para Souza (2007), o pré-natal é um estágio de extrema importância vista pelo médico, 

pois é através dele que detectamos possíveis doenças a serem tratadas e evitadas, a fim de que 

não tenham possíveis complicações para ambos. 

A Fisioterapia Obstétrica no Brasil foi recentemente enquadrada como uma área de 

atuação, sendo obrigatoriamente determinada para o curso de graduação em Fisioterapia. Essa 

profissão está sendo pouco explorada no nosso país, porém ainda não está estabelecida no 

quadro de profissionais que atuam na saúde da mulher, deixando o mesmo sem importância 

nas equipes que atendem as gestantes (ANJOS; PASSOS; DANTAS, 2008). 

O atendimento do Fisioterapeuta à gestante tem como ação principal, de orientar e 

preparar a mesma para que tenha um parto tranquilo e sem complicações, ocasionando uma 

melhor qualidade de vida para a mãe e para o bebê num parto humanizado e participativo 

(CANESIN; AMARAL, 2010). 

No nosso país existem poucos estudos voltados para o acompanhamento do 

Fisioterapeuta com relação às gestantes. Melhoraria bastante na gestação dessas mulheres, se 

a Fisioterapia auxiliasse no trabalho dos demais profissionais da área da saúde, fazendo com 

que ocorresse um atendimento multidisciplinar do pré-natal, no qual o Fisioterapeuta 

complementaria as ações voltadas durante a gravidez, realizando orientações, prevenções e 

retirando dúvidas frequentes da gestação. Foi por este motivo, que esse estudo nos mostra 

uma revisão integrativa da literatura sobre o assunto, e fala da importância da abordagem do 

Fisioterapeuta neste momento tão significativo da mulher. O objetivo deste estudo foi avaliar 

os artigos científicos publicados nos períodos datados de 2002 a 2012 que abordem sobre a 

atuação fisioterapêutica com as gestantes. 

 

METODOLOGIA 

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com a finalidade 

de deduzir generalizações sobre questões substantivas, a partir de um conjunto de estudos 

diretamente influenciados sobre essas questões. Tal revisão inclui o exame das pesquisas para 

discutir hipóteses, sugestões para novas questões teóricas e a identificação necessária para a 

pesquisa (GANONG, 1987). 



132 
 

A revisão integrativa é um método de exame específico que resume literaturas 

empíricas ou teóricas para fornecer uma compreensão mais abrangente de um fenômeno 

particular. Assim, tem o potencial de apresentar o estado da ciência, contribuir para o 

desenvolvimento da teoria, e tem aplicabilidade direta à prática e à política (WHITTEMORE; 

KNAFL, 2005). 

Considerada uma pesquisa, a revisão de literatura deve seguir os mesmos critérios de 

uma pesquisa normal. Por isso que para este estudo, foi dividida a pesquisa em etapas, 

considerando identificar o problema e o objetivo da pesquisa; pesquisar as literaturas que 

abordem sobre o tema estudado; analisar os dados para incluí-los nos critérios de inclusão e 

exclusão; avaliar os dados colhidos das fontes caracterizando suas amostras e os métodos, que 

no caso, foi qualquer referência sobre a atuação da fisioterapia com as gestantes em que esses 

estão relacionados.  

Este trabalho consiste de uma revisão integrativa da literatura dos artigos publicados, 

tendo como base de dados a literatura científica, sendo consultados nos sites oficiais da 

Literatura Latino-Americana e de Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e do Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO), foram utilizados para a seleção desses artigos os seguintes 

descritores encontrados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS – BIREME), são eles: 

Fisioterapia, Gestantes, Obstetrícia e Ginecologia. 

A pesquisa pelos artigos científicos passou-se nos meses de abril a julho deste ano 

(2012) e tendo considerações para a busca as publicações datadas nos períodos de 2002 a 

2012, o que resultou em 35 artigos: sendo nove estudos na base de dados do SciELO e 26 

deles na base da LILACS.  

Depois de ter feito a análise dos resumos, observou-se então os critérios de inclusão 

que foram: os artigos disponíveis com texto completo e original, na língua portuguesa e os 

artigos que se enquadram no objetivo deste estudo. Já os critérios de exclusão são repetições 

de estudos, artigos com textos incompletos, artigos em outras línguas, artigos que não 

abordam o tema deste estudo e as publicações fora do período de análise. Ao todo foram 

excluídos 30 artigos sendo que oito estudos da base de dados da SciELO e 22 deles na base do 

LILACS. Então após esta etapa começou-se a análise dos cinco artigos completos 

encontrados. 

Foi elaborado um quadro para a organização dos artigos analisados contendo os 

seguintes itens: ano em que o trabalho foi publicado, tipo de publicação, autores (as), título do 
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artigo, objetivo e tipo de método utilizado. Foram discutidos os resultados obtidos com outras 

literaturas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a análise dos artigos científicos selecionados, que tem quanto ao tipo de 

publicação, os cinco artigos apresentados a seguir no Quadro 1, que são os resultados das 

pesquisas e todos com as nomeações originais pelos editores. 

 

Quadro 1 – Artigos Científicos selecionados segundo o ano da publicação, autores (as), 

título, objetivo e tipo de método. 

 
ANO  AUTORES  TÍTULO TIPO DE 

MÉTODO 

OBJETIVO 

2006 Beleza, A. C. 

S.; Carvalho, G. 

P. 

Atuação 

fisioterapêutica 

no puerpério. 

Revisão crítica 

da literatura. 

Descrever a atuação da fisioterapia no 

puerpério imediato, tardio e remoto. 

2007 Santos, E. M. Grupo de 

gestantes: uma 

prática a ser 

incentivada na 

assistência ao 

pré-natal. 

Observacional. Atuação da fisioterapia no Grupo de 

Apoio ao Aleitamento Materno do 

Hospital Plantadores de Cana (GAAM-

HPC) 

2008 Rett, M. T.; 

Bernardes, N. 

O.; Santos, A. 

M.; Oliveira, M. 

R.; Andrade, S. 

C. 

Atendimento 

de puérperas 

pela 

fisioterapia em 

uma 

maternidade 

pública 

humanizada. 

Transversal. Descrever o perfil das puérperas 

atendidas pela fisioterapia na 

Maternidade pública municipal de Betim 

(MPMB), assim como os protocolos de 

avaliação e conduta fisioterapêutica. 

2008 Anjos, G. C. 

M.;  

Passos, V.; 

Dantas, A. R. 

Fisioterapia 

aplicada à fase 

gestacional. 

Revisão de 

literatura. 

Realizar uma revisão da literatura sobre 

a fisioterapia aplicada à fase gestacional, 

no sentido de promover um maior 

conhecimento sobre o assunto para os 

profissionais e acadêmicos da área de 

saúde, bem com a população em geral. 

2010 Canesin, K. F.; 

Amaral, W. N. 

Atuação 

fisioterapêutica 

para 

diminuição do 

tempo de 

trabalho de 

parto: revisão 

de literatura. 

Revisão de 

Literatura. 

Identificar a atuação da fisioterapia na 

diminuição do tempo de trabalho de 

parto. 
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A respeito aos anos das publicações, temos um artigo publicado no ano de 2006, um 

em 2007, dois estudos publicados no ano de 2008, e um em 2010, mostrando a sequência das 

publicações pesquisadas pelos seus anos. 

Quanto aos tipos dos estudos, foi classificado como estudo transversal, estudo 

observacional, revisão de literatura e revisão crítica da literatura. Todas as pesquisas se 

enquadraram conforme os critérios de inclusão. 

Após analisar-se a fonte dos artigos, evidenciou-se que todos eles foram publicados e 

editados no Brasil. 

 

Atuação da Fisioterapia com as gestantes 

A Fisioterapia Obstétrica ainda não faz parte das diretrizes do Ministério da Saúde no 

âmbito do programa de humanização (RETT; et al. 2008), mas o papel do Fisioterapeuta 

Obstetra torna-se fundamental dentro das equipes multidisciplinares de assistência a grávida, 

pois o mesmo trabalha a qualidade de vida das mulheres em atividades pré e pós-natais, 

realizando condutas específicas de suporte às gestantes e as puérperas (REVISTA 

FISIOBRASIL, 2003; REVISTA O COFFITO, 2003).  

No momento da avaliação do fisioterapeuta, o mesmo já poderá observar e avaliar a 

gestante durante a realização de alguns movimentos e ao caminhar, observando as principais 

dificuldades da grávida, para assim elaborar uma conduta fisioterapêutica (O’CONNOR; 

STEPHENSON, 2004). 

Para Canesin e Amaral (2010), o atendimento fisioterapêutico à gestante tem como 

ação principal a orientação e a preparação para a mesma ter um parto tranquilo e sem 

complicações, ocasionando assim para ela uma melhor qualidade de vida.  

Segundo Souza (2007), as mulheres grávidas quando são orientadas e preparadas 

sentem-se gratificadas por cooperarem durante o processo de parto, mudando completamente 

sua visão a respeito do parto, antes muito temido por elas. 

Santos (2007) diz que a fisioterapia também pode esclarecer as dúvidas das gestantes 

quanto às modificações que ocorrem em seu corpo, à execução de um programa de exercícios 

moderados e seus benefícios que incluem o alívio de dores, como por exemplo, as lombalgias; 

conforme também a melhora do retorno venoso e linfático, auxilia na redução dos edemas, 

promove uma reeducação postural devido à alteração do centro de gravidade, melhora o tônus 

e promove relaxamento muscular, melhora o condicionamento do sistema cardiorrespiratório; 
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facilita o trabalho de parto, tornando assim menos doloroso, promovendo uma recuperação 

rápida do parto, além de aumentar a autoestima da gestante, proporcionando um bem-estar 

emocional e físico (O’CONNOR & STEPHENSON, 2004). 

Um programa de exercícios elaborado pelo fisioterapeuta especialista nessa área deve 

ser específico, exclusivo e individualizado para cada grávida em particular, sendo composto 

por exercícios variados, que visam melhorar a flexibilidade, a força e o condicionamento 

físico da grávida. O fisioterapeuta deve determinar a intensidade, a duração e a frequência do 

treino, sempre respeitando os ajustes da gestante e o seu estado físico, reduzindo assim 

significativamente o aparecimento de riscos, como por exemplo, fadiga ou exaustão, 

câimbras, abortamentos espontâneos, lesão no aparelho locomotor, entre outros (ANJOS; 

PASSOS; DANTAS, 2008). 

A ocorrência da atividade física entre as gestantes brasileiras é muito baixa. Com isso 

os fisioterapeutas devem encorajar que mulheres grávidas e as que pretendem engravidar, 

tenham estilo de vida ativo (DOMINGUES; BARROS, 2007). 

A prática de exercícios ou atividades física para as gestantes deve ser recomendada 

quando existir ausência de qualquer anormalidade no momento da avaliação. Durante uma 

gestação normal, as grávidas que praticarem exercícios físicos podem continuar fazê-los, 

mediante a uma prescrição dos exercícios para cada período gestacional (POLDEN; 

MANTLE, 2000). 

Beleza e Carvalho (2006) afirmam que os alongamentos musculares podem contribuir 

bastante para reduzir a tensão muscular, melhora a postura da gestante, mas sempre devem 

tomar o cuidado com o efeito do hormônio relaxina sobre as articulações. 

É função do fisioterapeuta de orientar a grávida e conscientizá-la para que desenvolva 

toda potencialidade de sua musculatura abdominal e pélvica (principalmente a do assoalho 

pélvico), cujo controle e coordenação serão solicitados no momento do parto. O mesmo 

também deve orientá-la a assumir uma respiração lenta e profunda; previamente ensinada e 

treinada durante o pré-natal e o pré-parto (SANTOS, 2007). São importantes dentro deste 

tratamento as técnicas de relaxamento, como por exemplo, as massagens na região lombar no 

momento das contrações uterinas. Podemos também utilizar outros tipos de métodos, devendo 

eles estar sempre associados à respiração, para assim reduzir o estresse, a ansiedade e todas as 

consequências físicas que acarretam na gestante (BELEZA; CARVALHO, 2006). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante muito tempo não se ouviu falar sobre a fisioterapia obstétrica e nem sobre a 

atuação do fisioterapeuta com as gestantes, felizmente aos poucos isso está sendo mudando no 

nosso país, porém ainda existem poucos artigos científicos publicados que abordam sobre o 

assunto. 

É de fundamental importância se a mulher grávida tivesse o atendimento do 

fisioterapeuta junto ao da equipe multidisciplinar, sendo que o mesmo complementaria os 

atendimentos dos demais profissionais da área da saúde, pois a sua intenção é dar uma melhor 

qualidade de vida para a gestante tanto no pré-natal, como também durante o parto e no 

puerpério, realizando assim as orientações e preparando-a fisicamente para que ela possa 

enfrentar as mudanças fisiológicas em seu corpo, mostrando para a mesma os seus efeitos 

benéficos, a fim de que ela aproveite bastante a gestação, pois é um momento muito especial 

da vida da mulher. Sendo assim, este trabalho tentou mostrar como é a atuação da fisioterapia 

com as gestantes, através das literaturas encontradas nos artigos científicos. 
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RESUMO: Trata-se de uma pesquisa do tipo revisão integrativa de literatura, que buscou 

conhecer a acessibilidade de pessoas com deficiência e inclusão nas escolas, no período de 

2002 a 2012, que objetivou conhecer estudos sobre acessibilidade de pessoas com deficiência 

e inclusão nas escolas. Os dados foram coletados do portal da Biblioteca Virtual em 

Saúde/LILACS e da SciELO, utilizando os descritores: deficiência, acessibilidade, inclusão 

nas escolas. A busca originou 129 artigos, sendo 62 da base de dados LILACS e 67 da base de 

dados da SciELO, que, observados critérios de inclusão e exclusão, foram excluídos 124 

artigos (61 da base de dados LILACS e 63 da base SciELO). Assim, após essa fase, iniciou-se 

a análise de cinco estudos completos. A análise dos dados formou as categorias à 

acessibilidade de pessoas com deficiência e inclusão nas escolas. Os resultados foram 

discutidos e sustentados com outras literaturas pertinentes.  Diante dos fatos apresentados, 

este estudo permitiu o conhecimento das dificuldades e necessidades que as pessoas 

deficientes passam ao longo da vida diante da inclusão, tanto no âmbito social quanto escolar, 

portanto se faz necessária à realização de estudos mais aprofundados, além de medidas de 

inclusão, como a adesão de debates, seminários, palestras, educação em saúde acerca do tema 

deficiência e inclusão nas escolas. 

Palavras-chave: deficiência, acessibilidade, inclusão nas escolas. 

 

ABSTRACT: This is a research type integrative review of literature, which sought to 

ascertain the accessibility of persons with disabilities and inclusion in schools from 2002 to 

2012, which aimed to identify studies on accessibility for people with disabilities and 

inclusion in schools. Data were collected from the portal of the Virtual Health Library / 

LILACS and SciELO, using the keywords: disability, accessibility, inclusion in schools. The 

search yielded 129 articles of which 62 database and 67 from LILACS database SciELO, who 

observed the inclusion and exclusion criteria, 124 articles were excluded (61 from LILACS 

database and 63 of SciELO). So, after this phase, began the analysis of five studies completed. 

Data analysis formed the categories to access for people with disabilities and inclusion in 

schools. The results were discussed and supported with other relevant literature. Given the 

facts presented in this study allowed the knowledge of the needs and difficulties that disabled 

people go through life in the face of social inclusion both within as school therefore becomes 
necessary to perform further studies, and inclusion measures, as membership of debates, 

seminars, lectures, health education on the subject and disability inclusion in schools. 

 

Keywords: disability, accessibility, inclusion and school 
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INTRODUÇÃO 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), por meio da Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), define deficiência como "problemas nas funções 

ou nas estruturas do corpo, como um desvio significativo ou uma perda" (BRASIL, 2003). 

Para a OMS (2003), os estados de saúde do indivíduo são classificados de acordo com 

as referências da CID (Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 

Saúde) e CIF. 

 Deficiências: são problemas na função ou estrutura corporal, tais como um desvio 

ou perdas significativas. 

 Funcionalidade: refere-se a todas as funções do corpo e desempenho de tarefas ou 

ações como um termo genérico. 

 Incapacidade: serve como um termo genérico para deficiências, limitações de 

atividades e restrições à participação, com os qualificadores de capacidade ou desempenho 

(BRASIL, 2003). 

Para a biomedicina, a deficiência é reduzida à categoria de doença corporal, estando o 

profissional da saúde focado no paciente, e não na pessoa em si. Já incapacidade é 

considerada como uma consequência biológica do mau funcionamento do organismo. Por 

esses motivos, o papel do médico é trabalhar para melhorar qualquer disfunção corporal, 

sendo vista como um desvio da normalidade. Já para a sociologia, a deficiência e a 

incapacidade não são algo que o indivíduo possa ter, mas sim eventos que acontecem em 

algum momento de sua vida, por isso se tornam caráter de urgência. Nesse contexto, a 

incapacidade torna-se uma forma de discriminação e exclusão, sendo barreiras sociais que 

incapacitam ainda mais o indivíduo deficiente (DINIZ, 2007).  

Para a literatura e estudos pertinentes pessoa com deficiência é a que se inclui nas 

categorias seguintes: I - deficiência física: é quando o indivíduo tem uma alteração completa 

ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, ocasionando  o comprometimento da 

função física, e encontramos sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 

monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, 

amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade 

congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 

para o desempenho de funções; II - deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de 

quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 
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1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; III - deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é 

igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que 

significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os 

casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 

menor que 60; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; IV - 

deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 

manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de 

habilidades adaptativas, tais como: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, 

habilidades acadêmicas, lazer, trabalho entre outros. V - deficiência múltipla: associação de 

duas ou mais deficiências (BRASIL, 2004). 

Por diversos fatores, os deficientes apresentam um estado de saúde especial e que 

requerem cuidados médicos com maior frequência do que os indivíduos não deficientes. É 

nesse contexto que a Escola Inclusiva tende a ser um local democrático, respeitando a 

diversidade e estando preparado para receber uma demanda no aspecto pedagógico, como 

também no sociocultural. Quando falamos de inclusão, é importante fazermos uma conexão 

com ambientes acessíveis. 

A acessibilidade é de fundamental importância, pois mostra a sociedade quanto esse 

ato é indispensável na vida dessas crianças com necessidades especiais, e não só na vida 

destas, como também na de todos os seres humanos. Esse direito permite que o indivíduo 

interaja com o meio e construa seus valores no meio social. Portanto a acessibilidade de 

alunos com deficiências especiais no meio escolar é tida como um ponto de preocupação para 

os gestores, pois estudos comprovam que há uma maior atenção quanto à inclusão e a 

acessibilidade quando estes alunos integram o ambiente escolar (FALKENBACH, 2007). 

A educação inclusiva vem sendo incessantemente discutida, tanto por educadores e 

órgãos que tratam da educação de pessoas com necessidades educacionais especiais, quanto 

pela sociedade em geral. A educação da pessoa com deficiência insere-se numa nova 

perspectiva, voltada para o efetivo respeito à igualdade dos direitos e valorização da 

diversidade humana (MELO, 2007). 

A inclusão pressupõe a interação entre pessoas com e sem deficiência, exigindo 

ajustes no contexto social. Com isso, a nova concepção da educação de pessoas com 

deficiência, na perspectiva da escola inclusiva, põe em evidência a necessidade da 
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organização do ambiente escolar para ser considerado um espaço verdadeiramente inclusivo 

(LAMÔNICA, 2008). 

Diante do exposto e por reconhecer os direitos legítimos e legais de acessibilidade e 

integração no social das pessoas que possuem algum tipo de deficiência, este artigo teve por 

objetivo apresentar os resultados da revisão integrativa da literatura que visou conhecer 

estudos sobre acessibilidade de pessoas com deficiência e inclusão nas escolas. 

 

METODOLOGIA 

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, a qual é 

considerada método de pesquisa que possibilita a busca, a avaliação crítica e a síntese do 

estado do conhecimento sobre determinado assunto (MENDES, 2008). 

O método de investigação, fundamentado na revisão integrativa, busca manter os 

padrões de clareza, rigor e replicação dos estudos primários. Assim, para a realização da 

revisão obedecemos seis etapas utilizadas neste estudo: 1. Elaboração da pergunta norteadora; 

2. Busca na literatura; 3. Coleta de dados; 4. Análise crítica dos estudos incluídos; 5. 

Discussão dos resultados e 6. Apresentação da revisão integrativa (SOUZA, 2010). 

Para a seleção dos artigos foram consultadas as bases de dados de literatura científica e 

técnicas: Literatura Latino-Americana e de Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

Scientific Electronic Library Online (SciELO) no período de agosto e setembro de 2012. Os 

descritores citados nesta pesquisa foram escolhidos a partir dos objetivos da pesquisa, sendo: 

deficiência, acessibilidade, inclusão e educação. A procura selecionou as publicações dos 

últimos dez anos; sendo assim foram pesquisados artigos do período de 2002 a 2012, onde 

gerou uma melhor abordagem sobre o tema e resultou em 129 estudos: 62 da base de dados 

LILACS e 67 da base de dados da SciELO. Após o estudo dos resumos, foram analisados os 

seguintes critérios de inclusão: estudos disponíveis na íntegra, em open acess, de 2002 a 

2012, publicações originais, nas línguas portuguesa, espanhola e inglesa, considerando o 

objetivo do estudo e o protocolo de revisão elaborado previamente. Foram critérios de 

exclusão: artigos repetidos, artigos não acessíveis em texto completo, resenhas, anais de 

congresso, monografias, teses, editoriais, artigos que não abordaram diretamente o tema deste 

estudo e artigos publicados fora do período de análise. De um modo geral, foram excluídos 

124 artigos (61 da base de dados LILACS e 63 da base SciELO). Desse modo, em seguida, 

iniciou-se a análise de cinco estudos completos. 
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Foi elaborado um quadro para organização da análise dos artigos contendo os itens: 

tipo de publicação, ano, fonte, autores, título, tema, método e objetivo. No que se refere à 

acessibilidade de pessoas com deficiência e inclusão nas escolas, a análise em sua maioria se 

fez em termos quantitativos, sumarizando os dados para formar as categorias à acessibilidade 

de pessoas com deficiência e inclusão nas escolas. Os resultados foram discutidos e 

sustentados com outras literaturas pertinentes.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base nos artigos lidos e selecionados têm-se, quanto ao tipo de publicação, que os 

cinco artigos apresentados no Quadro 1 são resultados de pesquisas e todos relatam sobre o 

tema e os descritores utilizados na base metodológica. 

Com base no ano de publicação, um artigo publicado em 2010, (SIQUEIRA, 2010)  

dois em 2011, (MAZZARINO, 2011 e GALLO, 2011) e dois em 2012 (TADA, 2012 e 

CORRÊA, 2011), demonstrando que houve lacunas de publicação na sequência dos anos 

pesquisados. 

Quanto aos tipos de estudos, foram assim classificados: estudo descritivo do tipo 

documental; (SIQUEIRA, 2010 e TADA, 2012) estudo qualitativo; (MAZZARINO, 2011) 

estudo quantitativo descritivo; (GALLO, 2011) e um que não teve tipo de estudo esclarecido, 

do qual foram consideradas apenas as análises quantitativas.  

 

Quadro 1 – Artigos selecionados acessibilidade de pessoas com deficiência e inclusão nas 

escolas 

AUTORES ANO TÍTULO TIPO DE 

ESTUDO 

OBJETIVO 

Siqueira IM, 

Santana CS 

2010 Propostas de 

acessibilidade para 

a inclusão de 

pessoas com 

deficiências no 

ensino superior 

Estudo descritivo 

do tipo 

documental 

Essa pesquisa pretendeu conhecer e 

descrever as ações de inclusão que 

as Universidades Federais 

brasileiras estão desenvolvendo. 

Mazzarino JM, 

Falkenbach A, 

Rissi S 

2011 Acessibilidade e 

inclusão de uma 

aluna com 

deficiência visual 

na escola e na 

educação física 

Estudo caráter 

qualitativo, na 

modalidade do 

estudo de caso. 

Investigar o processo de inclusão e 

de acessibilidade de uma aluna com 

deficiência visual nas aulas de 

Educação Física, bem como este 

processo repercute na 

aprendizagem e no 

desenvolvimento da aluna. 

Gallo EC, Orso 

KD, Fiório FB 

2011 Análise da 

acessibilidade das 

Estudo 

quantitativo 

Analisar a acessibilidade das 

pessoas com deficiência física nas 
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pessoas com 

deficiência física 

nas escolas de 

Chapecó-SC e o 

papel do 

fisioterapeuta no 

ambiente escolar 

descritivo escolas de Chapecó-SC. 

Tada INC, Lima 

VAA, Melo TG, 

Correio DYVT 

2012 Conhecendo o 

Processo de 

Inclusão Escolar em 

Porto Velho – RO 

Estudo descritivo 

do tipo 

documental 

Realizar levantamento estatístico 

sobre o número de alunos com 

deficiência matriculados, idade, 

tipo de deficiência mais frequente, 

estrutura física das escolas e 

modalidade de ensino oferecida em 

22 escolas da rede pública e privada 

de Porto Velho/RO. 

Corrêa PM, 

Manzini EJ 

2012 Um estudo sobre as 

condições de 

acessibilidade em 

pré-escolas 

 Avaliar a acessibilidade física de 

seis escolas de Educação Infantil de 

uma cidade do interior paulista. 

 

Acessibilidade de pessoas com deficiência 

O tema acessibilidade foi discutido pela primeira vez aqui Brasil em 1978, 

considerando o acesso a edifícios e logradouros. A partir desse momento, foram formuladas 

leis e estudos que defendessem a acessibilidade nos meios de transportes, de comunicação, 

informação e de ajudas técnicas que informassem as pessoas sobre seus direitos e deveres, 

além de normas para a adequação da arquitetura urbana. Com isso, pode-se concluir e afirmar 

que o Brasil possui um vasto material legal e capaz de garantir adequada acessibilidade às 

pessoas com deficiência, mas com todo esse material a nosso favor as dificuldades em se 

fazer cumprir as leis são fatores muito presentes nessa luta por igualdade, havendo 

necessidade de mecanismos de avaliação padronizados que possam trazer dados quantitativos 

e qualitativos para categorização dos ambientes e análise de melhorias (GASPAROTO, 2012).  

A acessibilidade torna-se dependente das boas condições ambientais de acesso à 

informação, das possibilidades de locomoção, desempenho nas atividades de vida diária 

(AVDs), de pessoas atuantes e engajadas no meio social e um adequado e positivo 

relacionamento interpessoal. A acessibilidade arquitetônica faz-se mediante análise das 

condições do ambiente em uma perspectiva ampla de inclusão. Deste modo, é preciso 
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considerar as necessidades específicas relacionadas aos diversos tipos de deficiência, seja ela 

motora, sensorial, de comunicação, cognitiva ou múltipla (SCHIRMER, 2011).  

Profissionais que trabalham com a reabilitação, devem conhecer as características dos 

diversos tipos de ambientes para identificar condições que possam dificultar, ou facilitar o 

desempenho funcional. Ambiente com infraestrutura ideal e que não possuam barreiras 

arquitetônicas ambientais, locais assim, possibilitam a utilização de adaptações/recursos de 

tecnologia assistiva tais como: cadeira de rodas, andador, muletas, cadeiras de banho, 

parapodium, entre outros, e pode proporcionar ao indivíduo, convívio social, atuação 

educacional e profissional, independência nas atividades de vida diária, participação no 

contexto social e bem estar (TEIXEIRA, 2007).  

A nova concepção da educação de pessoas com deficiência, na perspectiva da escola 

inclusiva, põe em evidência a urgência de uma reestruturação política, filosófica e estrutural 

do ensino para que haja uma maior acessibilidade das pessoas com deficiência. Para isso, 

devem-se prever estratégias que possam ser utilizadas com os diferentes segmentos da 

comunidade, tais como: debates, seminários, peças de teatros, uso de fantoches, histórias 

infantis e discussão de filmes, entre outras, adequando o conteúdo a ser trabalhado sobre a 

deficiência às diferentes necessidades e faixas etárias (MELO, 2007).  

 

Inclusão nas escolas 

Todas as pessoas, entre as quais se incluem as que possuem algum tipo de deficiência, 

têm direito a educação, a saúde, ao lazer e ao trabalho, o que irá contribuir para a inserção 

social, desenvolvimento de uma vida saudável e de uma sociedade inclusiva. No entanto para 

que isso ocorra, é necessário que os espaços sejam acessíveis (PAGLIUCA, 2007). 

Esse baixo número de deficientes incluídos nas escolas regulares pode acontecer 

devido à falta de acessibilidade e preparo dos profissionais que atendem esses alunos 

(LORENZINI, 2002). 

Há muitos obstáculos que podem ser enunciados para não ser praticada uma educação 

inclusiva, entre eles estão à falta de formação ou formação inadequada dos professores, a falta 

de recursos humanos e materiais, os espaços inadequados, as políticas não ajustadas às 

situações, entre outros (SANCHES, 2007). 

Nesse sentido, o papel do fisioterapeuta, no que se refere à inclusão de deficientes 

físicos nas escolas, visa a transmitir habilidades fundamentais para contribuir com o professor 
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e outros profissionais, tentando minimizar as dificuldades dessas crianças objetivando um 

desenvolvimento máximo de suas potencialidades (GALLO, 2011). 

Esse tipo de situação gera medo do futuro no deficiente físico, pois ressalta a 

iminência da sua exclusão e inibe seu esforço na busca do reconhecimento social 

(PAGLIUCA, 2007). 

O papel do fisioterapeuta, no que se refere ao trabalho com crianças com deficiência 

física em escolas regulares, visa criar condições a habilidades fundamentais para contribuir 

com o professor e outros profissionais, tentando minimizar as dificuldades dessas crianças, 

objetivando um desenvolvimento máximo de suas potencialidades (GALLO, 2011). 

A fisioterapia no ambiente escolar exerce tarefa fundamental no processo de tomada 

de consciência do desenvolvimento sensório-motor e da aprendizagem; isso se concretiza 

junto às crianças que possuem algum tipo de deficiência física na identificação de padrões 

posturais adequados e, junto aos professores na identificação do posicionamento e manuseio 

da criança com deficiência física, assim como, na orientação quanto à seleção e ao uso de 

dispositivos de suporte (GALLO, 2011). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos fatos apresentados, este estudo permitiu o conhecimento das dificuldades e 

necessidades que as pessoas deficientes passam ao longo da vida diante da inclusão, tanto no 

âmbito social quanto escolar, portanto, faz-se necessária a realização de estudos mais 

aprofundados sobre essa temática. 

Medidas de inclusão, como a adesão de debates, seminários, palestras, educação em 

saúde acerca do tema deficiência e inclusão nas escolas, faz-se de grande importância, pois 

visa capacitar profissionais da área da educação para que se faça valer as leis que preconizem 

os direitos das pessoas com qualquer tipo de deficiência a serem incluídos nas escolas. A 

atuação do fisioterapeuta como colaborador junto à escola, poderá contribuir para a 

capacitação específica dos professores e para a promoção da participação e do bem estar de 

alunos com deficiência. Nesta proposta, as ações do fisioterapeuta podem abranger tanto 

palestras/orientações especializadas, quanto adaptações ambientais do mobiliário, de 

equipamentos de tecnologia assistiva e de materiais que favoreçam o posicionamento 

adequado, a mobilidade, a realização de atividades escolares e de autocuidados, ainda que 

limitados. 
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13. ALTERAÇÕES POSTURAIS E A REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL: 

REVISÃO INTEGRATIVA 
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Maria dos Prazeres Carneiro Cardoso 
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RESUMO: Atualmente, as más posturais têm sido considerados um sério problema de saúde 

pública, pois se apresentam com alta incidência na população afetando pessoas de todas as 

idades e ocupações. Dentro deste contexto, o presente estudo de caráter qualitativo teve como 

objetivo realizar uma revisão e levantamento bibliográfico através da leitura de livros e 

periódicos, com o intuito de obter um maior esclarecimento da técnica da Reeducação 
Postural Global e sua eficácia no tratamento das alterações posturais. Deve-se conhecer as 

mudanças posturais, para podermos traçar um plano não apenas corretivo, mas preventivo que 

venha a se adequar para cada paciente. Através das análises e leitura das referências 

encontradas pode-se perceber que a técnica da Reeducação Postural Global vem contribuindo 

cada vez mais para solucionar e ajudar aos pacientes em uma melhora da postura e qualidade 
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de vida, pois tal método tem como objetivo tratar as desarmonias do corpo humano, 

considerando o indivíduo como um todo, sendo indicada para quem busca equilíbrio, 

harmonia e flexibilidade. Vale ressaltar que devido à carência sobre o assunto faz-se 

necessário novos estudos aprofundados sobre os aspectos funcionais da técnica da 

Reeducação Postural Global, bem como a necessidade de um maior número de pesquisas 

abordando mais variáveis e amostras. 

Palavras-chave: Reeducação Postural Global (RPG), Postura, Alterações posturais. 

 

ABSTRACT: Nowadays, problems posturais have been being considered a serious problem 

of public health, because we present with high incidence in the population affecting people of 

all the ages and occupations. Inside this context, the present study of qualitative character had 

as goal accomplish a revision and bibliographical rising through the books reading and 

periodic, with of obtaining a Reduction technique larger clearing Postural Global and its 

effectiveness in the alterations posturais treatment. We Should know the changes posturais, to 

be able to trace a not just corrective plan, but preventive that comes to to be adapt for each 

patient. Through the analyses and reading of the found references can realize that the 

Reduction technique Postural Global comes contributing more and more to solve and to help 

to patients in a life posture and quality improvement, because such method has as goal treat 

the disharmonies of the human body, considering the individual as one all, being nominated to 

who seeks balance, harmony and flexibility. Due to need on the subject, it is worth stress the 

new studies importance deepened about the Reduction technique functional aspects Postural 

Global, as well as the need to a larger number of researches boarding more variable and 

samples. 

Keywords: Global Postural Reduction. Posture. Postural changes. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, problemas posturais têm sido considerados um sério problema de Saúde 

Pública, pois se apresentam com alta prevalência na população, afetando pessoas de todas as 

idades e ocupações. O homem na tentativa de manter-se ereto submete os músculos da 

estática (que são responsáveis pela diminuição da flexibilidade do sistema locomotor) a um 

estado de tensão constante, enquanto os músculos da dinâmica (responsáveis pelos 

movimentos de grande amplitude), após a contração inicial, retornam completamente a um 

estado de relaxamento (BRACCIALLI; VILARTA, 2006). 

Todas e quaisquer alterações posturais correspondem ao desequilíbrio do sistema 

dinâmico e estático, muitas vezes acarretando desconforto, algias e incapacidades funcionais. 

Logo, tendo em vista a incidência e a gravidade das lesões posturais, surge à necessidade de 

mensurar os desequilíbrios mais evidentes a fim de evitar assimetrias que resultam em má 

postura, levando o acometido a sentir dores e até deixar de lado o trabalho e o lazer, 
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resultando em um afastamento laboral interferindo na qualidade de vida pessoal e/ou 

profissional (BRICOT, 2007). 

Segundo Verderi (2005) a melhor postura que deve ser adotada por um indivíduo é 

aquela que o possibilite manter uma posição ereta com o mínimo esforço muscular, 

preenchendo todas as necessidades mecânicas do seu corpo, e que lhe dê equilíbrio na 

realização dos movimentos. 

A Reeducação Postural Global (RPG) é uma forma de tratamento fisioterápico das 

desarmonias do corpo, com abordagens corretivas e preventivas. Tal método é fundamentado 

na importância de colocar todas as estruturas musculares simultaneamente em tensão, 

ordenando todos os segmentos com permanência estática e alongamento de tecido muscular. 

Tem como finalidade permitir a reorganização da postura e corrigir ao mesmo tempo as 

possíveis compensações, procurando a normalização da morfologia (SOUCHARD, 2007). 

É nesse contexto que a reeducação Postural Global (RPG), entra como uma forma de 

melhoria na qualidade de vida, pois tal método tem como objetivo tratar essas desarmonias do 

corpo humano, considerando a individualidade de cada paciente (pois cada organismo reage 

de modo diferente as agressões sofridas) e constatando que traumatismos, torções e problemas 

emocionais acabam sendo compensados pelo corpo, refletindo em más posturas cotidianas e 

resultando em alterações anatômicas e funcionais (FREITAS et al, 2006). 

Diante do exposto este estudo tem por objetivo realizar uma revisão integrativa, 

através da leitura de livros e artigos e periódicos, com o intuito de obter um maior 

esclarecimento da técnica da Reeducação Postural Global e sua eficácia no tratamento das 

alterações posturais. 

 

METODOLOGIA 

O presente estudo trata-se de um artigo de revisão integrativa. A revisão integrativa 

inclui a análise de pesquisas relevantes que dão suporte para a tomada de decisão e a melhoria 

da prática clínica, possibilitando a síntese do estado do conhecimento de um determinado 

assunto, além de apontar lacunas do conhecimento que precisam ser preenchidas com a 

realização de novos estudos. Este método de pesquisa permite a síntese de múltiplos estudos 

publicados e possibilita conclusões gerais a respeito de uma particular área de estudo. É um 

método valioso para a área de saúde, pois muitas vezes os profissionais não têm tempo para 
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realizar a leitura de todo o conhecimento científico disponível devido ao volume alto, além da 

dificuldade para realizar a análise crítica dos estudos (MENDES et al, 2008). 

Para ser considerada uma pesquisa, a revisão de literatura integrativa o estudo seguiu o 

mesmo rigor da pesquisa primária. Nesse sentido, para esta revisão foram consideradas as 

fases: identificação do problema e objetivo da pesquisa; pesquisa da literatura com foco sobre 

o tema a ser estudado; aplicação dos critérios de inclusão e exclusão; análise dos dados 

extraindo das fontes primárias as características da amostra e método, que, no caso, foi 

qualquer referência a alterações posturais e a reeducação postural global (CHIRINOS & 

MEIRELLES, 2011). 

A coleta de dados das informações ocorreu nas publicações nos bancos on line 

LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e SCIELO 

(Scientific Electronic Library Online). As bases de dados proporcionam índices de 

publicações de pesquisa e revisões da área de saúde. A pesquisa foi realizada no período entre 

agosto a novembro de 2012. 

Após a coleta de dados foram encontradas nove monografias, trinta e cinco artigos, 

seis teses de doutorado referentes ao tema do estudo produzidos entre 2005 a 2012 publicados 

na língua portuguesa e indexados nas diversas bases de dados através de palavras-chave: 

Postura. Alterações Posturais. Reeducação Postural Global (RPG). 

A seleção das publicações quanto aos critérios de inclusão foi feita pela leitura do 

título e da publicação na íntegra. Foram critérios de exclusão: artigos repetidos, resenhas, 

anais de congresso, artigos de opinião, artigos de reflexão, editoriais, artigos que não 

abordaram diretamente o tema deste estudo e artigos publicados fora do período de análise. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Postura 

A postura é vista geralmente, como um processo estático, mas a gravidade e os 

mecanismos de controle neural provocam constantemente um deslocamento sutil do 

alinhamento do corpo, que necessita de controle postural. Quando se fica na posição em pé 

ereta, o corpo oscila para frente e para trás é a atividade muscular que evita que se perca o 

equilíbrio e se caia, representa a atividade de controle automático da postura (ENOKA, 2005). 

Para Kapandji (2006), a posição ereta é considerada estática sendo conhecida como 

postura. O corpo na posição ereta é suportado por tecidos, ligamentos e músculos e um bom 
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equilíbrio ereto exige que o suporte ligamentoso fisiológico, se alterne com contração 

muscular isométrica mínima. 

Uma boa postura depende diretamente do conhecimento e relacionamento dos 

indivíduos em relação ao próprio corpo, ou seja, da imagem que cada um tem de si, em cada 

momento. Sendo assim, só é possível manter uma boa postura se tivermos um bom 

conhecimento do corpo, associado os estímulos sensoriais e modelos posturais adequados 

(BRACCIALLI, 2007). 

Na postura padrão a coluna apresenta as curvaturas normais e os ossos dos membros 

inferiores ficam em alinhamento ideal para sustentação de peso. A posição “neutra” da pelve 

conduz ao bom alinhamento do abdômen, do tronco e dos membros inferiores. O tórax e a 

região superior da coluna ficam em posição que favorece a função ideal dos órgãos 

respiratórios. A cabeça fica ereta, em uma posição bem equilibrada que minimiza a 

sobrecarga sobre a musculatura cervical (KENDALL et al, 2005). 

Segundo Penteado et al (2005), a melhor postura é aquela em que os segmentos 

corporais estão equilibrados na posição de menor esforço e máxima sustentação, preenchendo 

todas as necessidades mecânicas do aparelho locomotor, permitindo que o indivíduo 

mantenha a posição ereta com esforço muscular mínimo. 

 

Alterações Posturais 

As alterações posturais provocam desequilíbrios musculares e limitação das 

amplitudes articulares, reduzindo a qualidade dos movimentos e podendo provocar lesões no 

aparelho locomotor, modificações das curvaturas fisiológicas da coluna e dor (MORAES e 

BANKOFF, 2006). 

Considerando que os vícios e os hábitos posturais incorretos podem apresentar 

condições inadequadas, torna-se conveniente realizar estudos sobre alterações posturais, 

sobretudo as da coluna vertebral. A coluna vertebral possui quatro curvaturas fisiológicas que 

dependendo do grau de acentuação desta angulação, essas podem tornar-se patológicas, 

causando assim problemas posturais (MOORE, 2005). 

Entre os problemas mais comuns da coluna estão: a escoliose, a hipercifose e a 

hiperlordose. Na escoliose, a coluna assume a forma de S ou C. O diagnóstico é feito através 

de exames a partir da primeira infância. A dor é o primeiro sintoma da doença, que pode 
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acarretar a hérnia de disco; que é uma consequência da deformação causada pela escoliose 

(SOUCHARD, 2007). 

Para Magee (2005), a escoliose pode ser estrutural ou não estrutural. A escoliose não 

estrutural pode ser causada por problemas posturais, irritação de raízes nervosas, inflamação 

ou compressão causada por discrepância de comprimento de membros inferiores ou 

contraturas. Já a escoliose estrutural envolve principalmente a deformidade óssea, a qual pode 

ser congênita ou adquirida. O paciente não apresenta uma flexibilidade normal e a flexão 

lateral torna-se assimétrica. 

A cifose acentua a curva torácica da coluna, deixando a pessoa com aspecto corcunda. 

Pode ser consequência da junção de dois corpos vertebrais ou da ausência deles. O 

achatamento das vértebras também pode levar ao desenvolvimento da cifose (SOUCHARD, 

2007). 

Verderi (2005) define a hipercifose como o aumento da curvatura da região dorsal, ou 

seja, o aumento da convexidade posterior no plano sagital podendo ser flexível ou irredutível. 

A curva torácica cifótica é considerada fisiológica quando é móvel e quando sua curvatura é 

comprimida em 20º e 10º. Não há dados precisos quanto á amplitude da curva e o valor varia 

com relação à idade, ao sexo e a raça. Quando o valor é excessivo, atribui-se a deformidade 

como hipercifose, sendo assim, a curvatura é considerada patológica quando estão presentes 

características estruturais em nível ósseo (TRIBASTONE, 2007). 

O aumento anormal da curva lombar, quando leva a uma acentuação da lordose 

lombar normal é conhecida como hiperlordose. Os músculos abdominais fracos e um abdome 

protuberante são importantes fatores de risco.  

Segundo Magge (2005), a lordose lombar exagerada é geralmente acompanhada por 

fraqueza dos extensores do quadril e contração do tensor da fáscia lata combinado com 

músculos abdominais fracos. Podem-se observar frequentemente ombros caídos (protrusão 

das escápulas e rotação interna dos ombros), rotação interna dos membros inferiores e 

projeção da cabeça para frente, de modo que ela se encontra á frente do centro da gravidade. 

Baseado nesse contexto o próximo tópico fará considerações sobre a Reeducação 

Postural Global, já que este é um método de avaliação e tratamento das diversas disfunções 

posturais que utiliza posturas globais para tratar as cadeias musculares em alteração. 
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Considerações sobre a Reeducação Postural Global (RPG) 

A técnica da Reeducação Postural Global (RPG) foi desenvolvida pelo Dr. Fhilippe E. 

Souchard na França, no início da década de 1970. Baseia-se na teoria do campo fechado, 

olhando para o corpo globalmente e não para partes específicas, também esclarece que o ser 

humano para conseguir permanecer em pé, correr e realizar a infinidade de movimentos 

diários depende da harmonia das cadeias musculares, estáticas e dinâmicas, sendo possível 

realizar uma infinidade de movimentos (OLIVEIRA et al, 2006). 

Teixeira e Ribeiro (2006) convergem ao relatar que a Reeducação Postural Global 

(RPG) observa o corpo globalmente, trabalhando com posturas ativas através de 

alongamentos oferecendo respostas satisfatórias aos músculos hipertônicos, rígidos e com 

presença de trigger points, recuperando assim, seu comprimento e sua flexibilidade. 

Reeducação Postural Global (RPG) é uma técnica usada pelos fisioterapeutas para 

corrigir as disfunções do sistema musculoesquelético que tem como princípio tratar o 

indivíduo e não a doença. Segundo os especialistas que aplicam esse método, cada pessoa 

reage de maneira diferente a um problema, portanto, a forma de combatê-lo deve ser 

individualizada (OLIVEIRA et al., 2006). 

Como ninguém sofre de forma igual, não podemos tratar todos como se fossem a 

mesma pessoa. Também não se deve tratar apenas o local onde há dor e sim todo o corpo, 

explica Oldack Borges de Barros, fisioterapeuta e presidente da Sociedade Brasileira de 

Reeducação Postural Global – SBRPG (BRICOT, 2007). 

Este método identifica os problemas posturais, tratando a causa e eliminando as 

consequências, diminuindo ou acabando com as compensações, e reencontrando, assim, a boa 

fisiologia muscular e a boa forma (BERESFORD; HABIB, 2005). 

O método trata a consciência da imagem corporal pela correção dos exercícios, a 

mobilidade pelos alongamentos musculares prolongados, o movimento do quadril e do 

diafragma, a tonicidade, a força, pelo alto crescimento e pelas correções isométricas. O 

controle respiratório, o domínio das sensações da posição, são bases fundamentais na correção 

postural (BRICOT, 2007). 

Braccialli e Vilarta (2006) relatam que os alongamentos prolongados, suaves e com 

um menor número de repetições são considerados mais eficazes do que as trações bruscas e 

com muitas repetições. O número e o tempo das sessões semanais para a obtenção de um 
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resultado positivo vão depender de cada caso, dos desvios posturais existentes, dos sintomas e 

dores apresentados, podendo comprometer a boa morfologia do corpo. 

Segundo Bricot (2007), a Reeducação Postural Global (RPG), usa como base oito 

posturas diferentes que precisam ser praticadas com calma e sob a orientação de um 

fisioterapeuta, trabalhando o corpo como um todo e não por partes isoladas. Essas posturas 

nada mais são do que movimentos lentos, graduais e progressivos, porque na verdade não 

existe “receita de bolo”, pois parte do principio de que cada pessoa é única, ou seja, cada 

pessoa tem seu jeito de desenvolver seus problemas posturais (MEDEIROS, 2007). 

Marques (2005) relata que as posturas utilizadas pela Reeducação Postural Global 

(RPG), para a melhoria da morfologia do corpo são várias (rã no chão, rã no ar, sentado, em 

pé, e inclinado para frente), que podem ser feitas com ou sem cargas e são selecionadas a 

partir da avaliação realizada com o indivíduo. A postura de rã no chão é aplicada com braços 

abduzidos ou aduzidos agindo sobre a nuca, tórax, cintura escapular, membro superior, mão e 

quadril (OLIVEIRA, et al, 2006). 

A postura rã no ar com braços aduzidos ou abduzidos trabalha sobre nuca, tórax, 

cintura escapular, membro superior, mão, quadril, membro inferior e pés (OLIVEIRA et al, 

2006). A postura sentada trabalha costas, membros inferiores e esquema corporal. O indivíduo 

alonga os membros inferiores, alinhando os joelhos e puxando as pontas dos pés para si 

(SOUCHARD, 2007). 

A postura em pé no meio trabalha especialmente no equilíbrio esquema corporal, 

costas, membro inferior e pé. Os pés são colocados numa prancheta que pode 

progressivamente ir aumentando o ângulo para frente, alongando a panturrilha (SOUCHARD, 

2007). 

A postura em pé inclinada para frente é indicada para dores lombares e problemas 

como hérnia de disco. Um dos principais objetivos da Reeducação Postural Global é tratar 

desvios posturais e suas dores decorrentes através da correção das desarmonias do corpo. 

Sendo indicada para quem busca equilíbrio, harmonia e flexibilidade (TEIXEIRA; RIBEIRO, 

2006). 

O método é benéfico para alongar e descomprimir o corpo, permitindo que os 

músculos se automatizem a ficar nas posições fisiologicamente corretas. Desta forma é 

possível se manter em posturas adequadas sem esforço (MEDEIROS, 2007). Conclui-se 

então, que a reeducação Postural Global não é apenas um método corretivo no qual se podem 
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aliviar dores e sintomas, mas também preventivo, onde se restabelece a harmonia do corpo 

(SOUCHARD, 2007). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir desta revisão integrativa que teve como fontes bibliográficas a leitura de 

livros e periódicos, com o intuito de obter um maior esclarecimento da técnica da Reeducação 

Postural Global e sua eficácia no tratamento dessas, verificou-se que a Reeducação Postura 

global de um indivíduo é de grande relevância. O homem deve ser visto como um todo, para 

que assim, possam ser atendidas as necessidades que seu corpo precisa para a realização de 

seus movimentos da melhor maneira possível. Deve-se conhecer as alterações posturais, para 

então traçar-se um plano não apenas corretivo, mas preventivo que venha a se adequar para 

cada paciente. 

Através das análises e leitura das referências encontradas, pode-se perceber que a 

técnica da Reeducação Postural Global vem contribuindo cada vez mais para solucionar e 

ajudar aos pacientes em uma melhora da postura e qualidade de vida, pois tal método tem 

como objetivo tratar as desarmonias do corpo humano, considerando o indivíduo como um 

todo, sendo indicada para quem busca equilíbrio, harmonia e flexibilidade. 

A técnica da Reeducação Postural global não visa apenas atender pacientes que 

estejam sentindo dor, mas também aqueles que buscam encontrar um melhor equilíbrio e 

viver em harmonia com o corpo. A abrangência da Reeducação Postural Global é muito vasta 

e beneficia aos pacientes portadores de problemas ortopédicos, pós-traumáticos, respiratórios, 

reumatológicos, neurológicos espásticos e em todos os casos que estejam indicados 

tratamento fisioterapêutico. Conhecimentos sobre a evolução humana e postura corporal 

poderia contribuir para a elaboração de programas preventivos e de uma maior intervenção 

nessa área. 

Devido à carência sobre o assunto, vale ressaltar a importância de novos estudos 

aprofundados sobre os aspectos funcionais da técnica da Reeducação Postural Global, bem 

como a necessidade de um maior número de pesquisas abordando mais variáveis e amostras. 
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RESUMO: A lombalgia define-se como quadro de desconforto álgico na coluna lombar (L1-

L5), sendo uma disfunção que atinge ambos os gêneros, e de etiologia diversa. As técnicas de 

terapia manual tem sido eficiente recurso fisioterápico na intervenção deste distúrbio 

patológico. Nesse contexto, este estudo, através de uma revisão sistemática, tem por 

finalidade analisar a eficiência das técnicas de manipulação articular e mobilização neural no 

tratamento de lombalgia. Para realização do trabalho foram feitas pesquisas online nas 

seguintes bases de dados: LILACS, MEDLINE e SCIELO. Os descritores utilizados foram: 

“terapia manual lombar”, “manipulação articular”, “mobilização neural” e “lombalgia”. Após 

a busca, foram encontrados 1577 artigos, e depois da aplicação dos critérios de inclusão e 

exclusão, 6 artigos foram selecionados para análise. Dos três estudos envolvendo a técnica de 

manipulação articular, apenas Couto (2007) não apresentou resposta satisfatória para a 

diminuição da sintomatologia dolorosa da coluna lombar. Em contrapartida, todos os estudos 

abordando a técnica de mobilização neural obtiveram resultado satisfatório e significativo no 

tratamento de lombalgia. Apesar de poucos estudos encontrados na literatura, há evidências 

clínicas comprovando a eficácia das técnicas de manipulação articular e mobilização neural 

no tratamento de lombalgia, porém, sugere-se a realização de estudos de caráter 

intervencionista comparando a eficácia entre estas técnicas.  

Palavras-chave: Terapia manual lombar; Manipulação articular; Mobilização neural; 

Lombalgia. 

 

ABSTRACT: Low back pain is defined as pain framework of discomfort in the lumbar spine 

(L1-L5) and it is also a dysfunction that affects both genders and diverse etiology. The 

manual therapy techniques have shown efficient physical therapy intervention in this 

pathological disorder. So, considering that context, this study, through a systematic review, is 

to analyze the efficiency of joint manipulation techniques and neural mobilization in the 

treatment of low back pain. To carry out the work, online searches were done in the following 

database: LILACS, MEDLINE and SCIELO. The words were: "lumbar manual therapy", 

"joint manipulation", "neural mobilization" and "low back pain". After the research, 1577 
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articles were found, and after the application of inclusion and exclusion criteria, six articles 

were selected for analysis. Among the three studies involving joint manipulation technique, 

only Couto (2007) showed no satisfactory answer to reducing the painful symptoms of lumbar 

spine. In contrast, all studies addressing the neural mobilization technique achieved 

satisfactory and significant results in the treatment of low back pain. Although only in a few 

studies in the literature, there is clinical evidence demonstrating the effectiveness of joint 

manipulation techniques and neural mobilization in the treatment of low back pain. However, 

interventionist character studies comparing the efficacy of these techniques are suggested. 

Keywords: Manual lumbar therapy; joint manipulation; neural mobilization; low back pain. 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

A dor lombar, denominada lombalgia, pode ser definida como quadro de desconforto 

álgico na porção inferior da coluna vertebral, na região entre a última vértebra torácica (T12) 

e a primeira vértebra sacral (S1) (PEREIRA, et al, 2010). É uma disfunção que acomete 

ambos os gêneros, podendo variar de dor aguda, subaguda e crônica (ALVARES; 

FERRARETO, 2008). A coluna lombar é uma região muito importante, pois é a que mais 

apresenta disfunções mecânicas e patológicas devido à própria função (ROCHA; SALGADO; 

MACHADO, 2007). 

A lombalgia está diretamente relacionada com quadro álgico, redução da amplitude de 

movimento e diminuição do padrão da flexibilidade ou a junção sinérgica desses fatores, 

aumentando a gravidade dos sintomas, levando a uma alteração do padrão funcional causada 

por fadiga precoce dos músculos paravertebrais (SANTOS, et al, 2008). 

De acordo com Briganó e Macedo (2005) a etiologia da dor lombar não está 

claramente definida, devido aos vários fatores de risco. Contudo, Alvares e Ferrareto (2008) 

classificam as lombalgias etiologicamente como: traumáticas; músculo-esqueléticas; 

degenerativas; reumáticas; defeitos congênitos; inflamatórias; neoplásicas; viscerais reflexas; 

doenças ósseas e metabólicas. 

A incidência de incapacidades relacionada às alterações musculoesqueléticas oriundas 

da região da coluna lombar é de mais de 10 milhões de pessoas (MACHADO; BIGOLIN, 

2010). 

Existe uma grande incidência de lombalgias relacionadas às atividades do próprio 

trabalho, sendo este, responsável por posturas e movimentos corporais inadequados causando 

sobrecarga sobre a coluna lombar, gerando desconforto e baixo índice de produtividade entre 

os trabalhadores acometidos (ALVARES; FERRARETO, 2008), sendo ainda, uma das causas 
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mais comuns de atendimentos médico e, apontada como a segunda causa mais frequente de 

afastamento do trabalho (PEREIRA et al, 2010). 

Briganó e Macedo (2005) destacam como objetivo principal do tratamento 

fisioterápico na dor lombar, o controle do quadro álgico, a promoção do bem-estar e o retorno 

das atividades de vida diária (atividades funcionais), tratando com ênfase a causa do 

problema, se o mesmo estiver diagnosticado. 

O tratamento da lombalgia é complexo, preciso e minucioso, o que faz a intervenção 

fisioterápica um recurso fundamental para a reabilitação do paciente, existindo vários recursos 

capazes de atuar diretamente sobre a dor e incapacidade, como por exemplo, as técnicas de 

terapia manual, manipulação osteopática, entre outras, melhorando assim, a qualidade de vida 

dos indivíduos acometidos (MACEDO; BRIGANÓ, 2009). 

Para Butler (2003), em um acometimento neuro-ortopédico, é impossível haver apenas 

uma única estrutura envolvida, todavia, é possível que um distúrbio, em determinado estágio, 

seja curado através de um tratamento direcionado apenas para uma estrutura. 

A terapia manual, atualmente, é utilizada na terapêutica de diversos distúrbios 

patológicos, incluindo, disfunção vertebral, disfunção da extremidade articular, entre outras. É 

ainda considerada elemento-chave no tratamento de lombalgia (ARAÚJO, 2012). 

A manipulação articular é uma técnica de terapia manual utilizada para aliviar a dor, 

melhorando a amplitude de movimento causada por disfunções articulares, agindo 

principalmente nas alterações geradas sobre mecânica articular. As causas mais comumente 

de disfunções na mecânica articular são: dor, mecanismos de defesa muscular, derrame 

articular, contraturas ou aderência nas capsulas articulares ou ligamentos de suporte, 

desalinhamento e subluxação das superfícies ósseas, e para que a mobilização articular seja 

eficiente e segura, é necessário que o terapeuta tenha conhecimento sobre a anatomia, a 

artrocinética, a osteocinemática e os mecanismos neurofisiológicos musculoesqueléticos 

(ARAÚJO, 2012). 

Segundo Santos (2010), a manipulação articular é um tratamento sugerido para 

indivíduos portadores de lombalgia, pois, alguns estudos evidenciam que esta técnica produz 

melhora da sintomatologia dolorosa, sendo constatado efeito imediato sobre a dor. 

De acordo com Machado e Bigolin (2010), a mobilização neural é um conjunto de 

técnicas utilizadas na prática de terapia manual que impõe um tensionamento do sistema 

nervoso, por meio de determinadas posições para que, em seguida, sejam realizados 
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movimentos lentos e rítmicos direcionados aos nervos periféricos e à medula espinhal, fator 

este que ocasiona melhora da transmissão do impulso nervoso. 

A mobilização neural pode ser utilizada em todos os distúrbios de etiologia mecânica e 

fisiológica que comprometem o sistema nervoso (VASCONCELOS, 2007), como também, na 

recuperação de pacientes com distúrbios musculoesqueléticos. Contudo, há limitada evidência 

apoiando sua utilização como tratamento eficaz para lombalgia (SOARES; VICTOR; ASSIS, 

2010). 

Entende-se que a lombalgia é um problema de saúde pública mundial, atingindo em 

torno de 80% das pessoas em algum período de suas vidas (ALVARES; FERRARETO, 

2008), sendo com maior frequência, a população em estágio de vida com maior 

produtividade, resultando em um alto custo financeiro e grandes problemas socioeconômicos 

(MONNERAT et al, 2012), fazendo-se, pois, necessário, a elaboração de mais estudos 

envolvendo a terapêutica para esta patologia. 

Todavia, sabe-se que há uma grande variedade de recursos e técnicas, sobretudo, 

técnicas de terapia manual utilizadas na prática fisioterapêutica que objetivam prevenir e 

tratar diversos distúrbios osteoneuromusculares, e que algumas dessas técnicas se destacam 

quando referidas ao tratamento de dores na coluna lombar, dentre elas, estão, a manipulação 

articular e a mobilização neural, sendo estas, ainda pouco estudadas e avaliadas criticamente. 

Nesse contexto, através de um estudo de revisão sistemática, objetivou-se comparar a 

efetividade entre as técnicas de manipulação articular e mobilização neural no tratamento de 

lombalgia. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi realizada uma pesquisa de revisão sistemática em artigos científicos abordando 

como tema e assunto principal a terapia manual no tratamento de indivíduos portadores de 

lombalgia, especificamente as técnicas de manipulação articular e mobilização neural, 

indexados na base de dados LILACS (Literatura latino-americana e do Caribe em ciências da 

saúde), MEDLINE (Literatura internacional em ciências da saúde) e SCIELO (Scientific 

Electronic Library Online). Para busca, foram utilizados os mesmos descritores em todos os 

bancos de dados. As palavras-chave foram: Terapia manual lombar, manipulação articular, 

mobilização neural e lombalgia.  
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Foram encontrados 1577 artigos durante a busca online sem a utilização de filtros. 

Utilizando-se como filtro o tipo de documento, textos completos e artigos publicados entre os 

anos de 1999 e 2012, esse número reduziu para 233 artigos, dos quais, apenas 114 foram 

publicados no idioma português. Depois de feita a análise dos títulos desses 144, foram 

selecionados 43 artigos para análise dos resumos. De acordo com os critérios de inclusão e 

exclusão, foram excluídos da pesquisa: 1 - artigos publicados em outro idioma que não o 

português; 2 - artigos que envolvessem pesquisa com animais; 3 - terapia manual em outras 

patologias que não a lombalgia; 4 - Terapia manual não específica e/ou diferentes das técnicas 

de manipulação articular e mobilização neural; 5 - Artigos abordando outros recursos 

fisioterápicos no tratamento da dor lombar que não a terapia manual específica desta pesquisa; 

6 - Artigos de outra área que não a fisioterapia; 7 - Artigos de revisão.  

Foram incluídos artigos originais envolvendo seres humanos e todos aqueles que 

tiveram como desfecho as técnicas de manipulação articular e mobilização neural no 

tratamento de lombalgia, artigos disponíveis por completo escritos em português e publicados 

entre os anos de 2007 e 2012. Depois de aplicado os critérios de inclusão, e, de acordo com o 

objetivo deste estudo, foram selecionados um total de 6 artigos para análise íntegra, sendo 3 

para cada técnica de terapia manual específica para este estudo. 

A busca e levantamento da pesquisa foram realizados no período de agosto a 

novembro de 2012, de forma independente, seguindo os critérios de inclusão e exclusão. Foi 

realizada uma análise descritiva dos dados extraídos dos estudos selecionados, que foram: 

autor, ano de publicação, número da amostra, faixa etária avaliada, técnica de terapia manual 

utilizada, métodos de avaliação utilizados, objetivos e principais resultados observados. 

Este estudo trata-se de uma revisão sistemática, não sendo então necessária a 

aprovação do mesmo em comitê de ética. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A lombalgia é um complexo sintomatológico originado na colunar lombar (L1 à L5), 

que ocasiona dor localizada ou irradiada, podendo ou não haver limitações funcionais leve, 

moderada ou grave. Indivíduos com dor lombar, principalmente em seu estágio crônico, 

acabam por desenvolver um padrão de comportamento doloroso, o que ocasiona restrições 

físicas, emocionais e sociais, prejudicando as atividades de vida diária e reduzindo bastante a 

qualidade de vida destes. O tratamento fisioterápico da lombalgia tem como principal objetivo 
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reduzir a sintomatologia dolorosa e melhorar a capacidade funcional (CARVALHO; 

PAMATO, 2008). 

Atualmente, a manipulação articular e mobilização neural vêm sendo utilizadas como 

recurso terapêutico na intervenção e tratamento de diversas disfunções do sistema músculo 

esquelético, principalmente em casos de restrição de movimentos articulares ou fisiológico e 

quadros álgicos.  

A quadro 1 mostra os resultados da busca após os critérios de inclusão e exclusão. Os 

dados encontram-se sintetizados segundo o autor, a técnica utilizada, o número da amostra, a 

faixa etária, métodos de avaliação, objetivos e resultados principais. 

 

Quadro 1. Estudos que utilizaram a técnica de manipulação articular e mobilização neural no 

tratamento de lombalgia. 

T.U 

 

Autor/Ano 

(ESTUDO) 

 

Número 

da 

amostra 

Faixa 

etária 

Métodos de 

avaliação 
Objetivos Resultados principais  

T
éc

n
ic

a
 d

e 
M

a
n

ip
u

la
çã

o
 A

rt
ic

u
la

r
 

 

COUTO, 2007. 

 

16 

indivíduos 

Sexo: 07 

masculinos 

e 09 

femininos 

 

Não 

considerada 

 

 

EVA e 

distância dedo-

solo. 

 

Avaliar o efeito 

agudo da 

manipulação 

articular da 

coluna torácica 

média sobre a 

dor lombar e 

ADM. 

 

Não foram encontradas 

diferenças 

significativas entre os 

dois grupos antes e 

após a manipulação 

para a dor subjetiva ou 

para a amplitude de 

movimento. 

CARVALHO 

E PALMATO, 

2008. 

11 

indivíduos 

Sexo: 

masculino 

Entre 20 e 

40 anos 
EVA  

Avaliar o efeito 

da manipulação 

do osso ilíaco na 

dor lombar 

 

Constatou-se diferença 

significativa p< 0,05. 

Dentre os 11 pacientes, 

9 relataram redução da 

dor após a 

manipulação. 

 

FAITÃO E 

FERNANDES, 

2011. 

20 

Indivíduos 

Sexo: não 

definido 

Entre 18 e 

40 anos 
EVA e IS. 

Avaliar a 

técnica de 

manipulação 

vertebral de alta 

velocidade e 

baixa amplitude 

na flexibilidade 

e na redução da 

dor lombar 

crônica 

A manipulação 

articular demonstrou-se 

efetiva no aumento da 

flexibilidade e no alívio 

da dor da coluna 

lombar 

T é c n i c a  d e  M o b i l i z a ç ã o  N e u r a l MACHADO E 10 Não EVA, distância Avaliar os O programa do grupo 
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T.U=Técnica Utilizada; EVA=Escala Visual Analógica; EADIF=Escala Analógica de Dor e Incapacidade 

Funcional; IS=Índice de Schober; ADM=Amplitude de movimento. 

 

 

No estudo de Couto (2007), foi selecionado um total de 16 indivíduos do sexo 

masculino e feminino, em seguida, divido em dois grupos de oito pessoas distribuídas 

aleatoriamente (grupo 1 e grupo 2). O grupo experimental (grupo 1) recebeu a aplicação da 

técnica de manipulação articular na região da coluna lombar e o grupo placebo (grupo 2) não 

houve a aplicação da técnica, somente foi mimetizado o barulho da manipulação. O objetivo 

foi avaliar o efeito agudo da manipulação articular sobre a dor lombar e amplitude de 

movimento. Semelhante ao estudo de Faitão e Fernandes (2011) que utilizaram a técnica de 

manipulação vertebral de alta velocidade e baixa amplitude (thrust) bilateralmente na região 

de L4 – L5 (quarta e quinta vértebra lombar), com o objetivo de avaliar a viabilidade da 

técnica sobre a flexibilidade e redução da dor lombar crônica, em 20 trabalhadores de 

enfermagem, sendo dez para o grupo experimental (G2), e dez para o grupo placebo (G1).  

BIGOLIN, 

2010. 

indivíduos 

Sexo: não 

definido 

considerada dedo-solo e 

questionário 

Roland Morris. 

efeitos da 

mobilização 

neural 

comparados ao 

alongamento 

muscular na 

flexibilidade, no 

quadro álgico e 

nas atividades 

funcionais de 

portadores de 

lombalgia. 

de mobilização neural 

apresentou resultados 

significativos 

comparados ao grupo 

de alongamento 

muscular. 

MONNERAT 

E PERFEIRA, 

2010. 

03 

indivíduos. 

Sexo: 01 

masculino 

e 02 

femininos 

Não 

considerada 
 EADIF 

Verificar a 

influência da 

técnica de 

mobilização 

neural sobre a 

dor e 

incapacidade 

funcional na 

hérnia de disco 

lombar 

póstero-lateral 

Evidenciou-se melhora 

da sintomatologia 

dolorosa e da 

capacidade funcional. 

MONNERAT, 

et al, 2012 

30 

indivíduos 

Sexo: não 

definido 

Não 

considerada 
 EADIF 

Avaliar a 

eficiência da 

mobilização 

neural na dor e 

incapacidade 

funcional da 

hérnia de disco 

lombar em 

relação à 

fisioterapia 

convencional  

 

Evidenciou-se resposta 

terapêutica satisfatória 

da mobilização neural 

sobre a fisioterapia 

convencional para 

regressão da 

sintomatologia 

dolorosa e 

incapacidade funcional. 
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Ambos os estudos realizaram a técnica de manipulação articular diretamente na coluna 

lombar, ao contrário de Carvalho e Palmato (2008) que utilizaram a técnica de manipulação 

articular no osso ilíaco, com o objetivo de avaliar o efeito dessa manipulação na dor lombar 

em 11 indivíduos do sexo masculino, sem a utilização de grupo controle. Todos os estudos 

utilizaram a EVA (Escala Visual Analógica) como método de avaliação da dor, sendo que, 

Couto (2007) acrescentou a distância dedo-solo para avaliar a amplitude de movimento, e o 

estudo de Faitão e Fernandes (2011) utilizou o IS (Índice de Schober) para avaliar a 

flexibilidade 

Dos resultados apresentados entre os três estudos abordando a técnica de manipulação 

articular, apenas Couto (2007) não encontrou resultado significativo entre os dois grupos 

(Grupo 1 e Grupo 2) antes e após a manipulação para a dor subjetiva ou para a amplitude de 

movimento. No entanto, Faitão e Fernandes (2011) e Carvalho e Palmato (2008) apresentaram 

resultados significativos e satisfatórios, o primeiro, sobre a dor e flexibilidade, e o segundo, 

sobre o quadro álgico lombar.  

No estudo de Carvalho e Palmato (2008) dos 11 pacientes, 9 relataram diminuição da 

dor após a realização da técnica, sendo então, 81,81% de resultado satisfatório, e, no estudo 

de Faitão e Fernandes (2011) comparando a EVA do G1 com o G2 pré manipulação ambos 

variaram de 7 para 3, pós manipulação no G1 variou de 5 a 2, e no G2 variou de 1 a 0. Quanto 

ao IS no G1 a diferença pré e pós manipulação variou de 0,3 a 0 cm. No G2 variou 0,7 a 1,3 

cm. 

Machado e Bigolin (2010) e Monnerat, et al (2012) utilizaram a técnica de 

mobilização neural comparando-a com outro recurso da prática fisioterápica convencional, ao 

contrário de Monnerat e Perfeira (2010) que não realizaram comparação entre técnicas ou 

recursos fisioterapêuticos no tratamento de lombalgia.  

No estudo de Machado e Bigolin (2010) a amostra foi composta por dez indivíduos 

distribuídos em dois grupos (G1 e G2) de forma aleatória com cinco participantes em cada 

grupo. O grupo 1 (grupo experimental) foi submetido a um programa de mobilização neural 

composto por quatro exercícios que objetivam por o sistema nervoso em tensão. O grupo 2 

(fisioterapia convencional) foi submetido a um programa de alongamentos passivos e ativos 

que trabalhavam os músculos anteriores e posteriores da perna, músculos do quadril e do 

tronco. As intervenções foram realizadas duas vezes por semana, com duração de 

aproximadamente 30 minutos cada, totalizando 20 sessões. Ao final da realização do 
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protocolo de atendimento, os sujeitos eram reavaliados pelos mesmos instrumentos utilizados 

inicialmente, que foram EVA (Escala Visual Analógica), distância dedo-solo e questionário 

Roland Morris.  

Ao contrário de Monnerat, et al (2012) que ao invés de utilizar alongamentos passivos 

e ativos, comparou a técnica de mobilização neural com a eletroterapia, objetivando avaliar a 

eficiência entre ambas no tratamento de lombalgia por hérnia de disco lombar . A amostra foi 

composta por 30 indivíduos de sexo não definido e faixa etária não considerada, sendo estes, 

divididos em dois grupos: grupo experimental (EXP) e grupo controle (CONT), com 15 

integrantes cada. No grupo (EXP) foi realizada a técnica de mobilização neural por quatro 

semanas, sendo três atendimentos semanais, contabilizando um total de 12 sessões, e cada 

atendimento tinha duração média de 10 minutos. O grupo (CONT) recebeu tratamento 

eletroterápico com o TENS (Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea) e diatermia através 

do aparelho de ondas curtas. O período de tratamento foi o mesmo do grupo (EXP), com a 

mesma quantidade de sessões, porém, o tempo de cada atendimento no grupo (CONT) teve 

em média 40 minutos.  

Já no estudo de Monnerat e Perfeira (2010), não houve a comparação entre técnicas e 

recursos fisioterápicos, sendo apenas, verificada a influência da técnica de mobilização neural 

sobre a dor e incapacidade funcional na hérnia de disco lombar póstero-lateral. Trata-se de um 

estudo de caso, composto por três indivíduos, sendo um do sexo masculino e dois do sexo 

feminino, com diagnóstico de hérnia de disco lombar diagnosticada e confirmada através do 

exame de ressonância magnética. Foi realizada a técnica de mobilização neural três vezes por 

semana, durante quatro semanas, e as sessões tinham em média vinte minutos cada. A técnica 

foi realizada em cinco etapas em uma série de movimentos passivos e oscilatórios durante 40 

segundos em três séries. 

Monnerat e Perfeira (2010) e Monnerat, et al (2012) utilizaram como método de 

avaliação da dor e incapacidade funcional o questionário de EADIF (Escala Analógica de Dor 

e Incapacidade Funcional), enquanto o estudo de Machado e Bigolin (2010) utilizou a EVA 

para avaliar a dor, a distância dedo-solo para avaliar a flexibilidade e o questionário de 

Roland Morris para avaliar as atividades funcionais. 

Os três estudos abordando a técnica de mobilização neural no tratamento de lombalgia 

obtiveram resultados significativos quanto à redução da sintomatologia dolorosa e melhora da 

capacidade funcional. 
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Foram considerados os métodos de avaliação utilizados, o tamanho da amostra e o tipo 

de metodologia empregada em cada estudo, assim como a fisiologia de cada técnica adotada. 

Os estudos que utilizaram a técnica de manipulação articular como intervenção fisioterápica 

no tratamento da dor lombar, apesar de contabilizarem uma amostra de indivíduos maior 

(total de quarenta e sete indivíduos), apresentaram resultado inferior aos estudos que 

abordaram a técnica de mobilização neural (total de quarenta e três indivíduos), pois, entre os 

três estudos encontrados, um não apresentou resultado significativo, e já para o grupo de 

artigos com a técnica de mobilização neural, os resultados foram cem por cento satisfatórios.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa mostrou que, apesar de poucos estudos encontrados na literatura, há 

evidências clínicas comprovando a eficácia das técnicas de manipulação articular e 

mobilização neural no tratamento de lombalgia.  

As técnicas aqui analisadas, quando comparadas, trabalham produzindo um efeito 

fisiológico diferenciado no organismo, porém, ambas atuam sobre o aumento da flexibilidade, 

amplitude de movimento, e, sobretudo, na redução do quadro álgico, melhorando assim, a 

qualidade de vida dos indivíduos acometidos. Além disso, foi comprovado que a técnica de 

mobilização neural ainda atua sobre as incapacidades funcionais sofridas pelos portadores de 

lombalgia. 

Foi observado que a técnica de mobilização neural apresentou-se mais efetiva quando 

comparada à técnica de manipulação articular no tratamento de lombalgia, pois, dentre todos 

os estudos analisados, apenas um não apresentou resultado satisfatório, sendo este utilizando a 

técnica de manipulação articular como abordagem terapêutica. Contudo, sugere-se a 

elaboração de mais estudos de caráter intervencionista, comparando efetivamente as duas 

técnicas na terapia de indivíduos acometidos por lombalgia. 
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RESUMO: Introdução: A asma é uma doença inflamatória crônica, caracterizada por 

hiperresponsividade das vias aéreas inferiores e por limitação variável ao fluxo aéreo, reversível 

espontaneamente ou com tratamento. A fisioterapia atua na prevenção destas complicações. O 

objetivo deste estudo foi realizar uma revisão sistemática de estudos que analisaram protocolos de 
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tratamentos na hidroterapia e em tratamento convencional. Metodologia: As buscas dos estudos 

foram realizadas nas bases de dados MEDLINE (literatura internacional em ciências da saúde), 

LILACS (literatura latino-americana e do Caribe em ciências da saúde) e SCIELO Brasil 

(Scientific Electronic Library Online). Foram utilizados os seguintes descritores: asma, 

hidroterapia, fisioterapia, fisioterapia e asma. A busca aos artigos resultou em 399 artigos, e, de 

acordo com os objetivos do estudo e os critérios de inclusão, apenas quatro foram selecionados. 

Resultados: Nos dois protocolos de reabilitação pulmonar em solo pode-se verificar uma 

significativa diminuição no número de crises. Um fator relevante que pôde ser observado, foi que 

nos protocolos realizados em indivíduos asmáticos na água, revelam uma pequena quantidade de 

pacientes submetidos aos tratamentos, ou seja, as amostras não sugerem dados quantitativos 

relevantes que possam definir a real eficácia das terapêuticas desenvolvidas. Considerações finais: 

Ainda são escassos os trabalhos que descrevem uma comparação detalhada entre os dois métodos, 

apresentando apenas dados consistentes dos protocolos realizados individualmente para a asma. 

Sugere-se a realização de novos estudos que investiguem e justifique a importância do tratamento 

fisioterapêutico direcionado a pacientes com esta patologia.  

Palavras-chave: hidroterapia, fisioterapia, fisioterapia e asma.  

  

ABSTRACT: Introduction: asthma is a chronic inflammatory disease characterized by lower 

airway hyperresponsiveness and by variable airflow limitation, reversible either spontaneously or 

with this item. The physiotherapy acts in the prevention of these complications. The objective of 

this study was to conduct a systematic review of studies that analyzed treatment protocols in 

hydrotherapy and in conventional treatment. Methodology: The searches of the studies were 

performed in MEDLINE (international literature in health sciences), LILACS (Latin American 

and Caribbean Literature in health sciences) and SCIELO Brazil (Scientific Electronic Library 

Online). We used the following descriptors: asthma, hydrotherapy, physiotherapy, physical 

therapy and asthma. The search to articles resulted in 399 articles, and, according to the study 

objectives and the criteria for inclusion, only four were selected. Results: In the two protocols of 

pulmonary rehabilitation in soil can be a significant decrease in the number of crises. A relevant 

factor that can be observed, was that in the protocols performed in individuals with asthma in the 

water, show a small number of patients submitted to treatments, i.e. the samples does not suggest 

quantitative data relevant to define the true efficacy of therapies developed. Final Thoughts: Still 

there are few studies that describe a detailed comparison between the two methods, presenting 

only consistent data protocols made individually for the asthma. We suggest that further studies 

that investigate and explain the importance of the physiotherapeutic treatment directed to patients 

with this disease.  

Keywords: hydrotherapy, physiotherapy, physiotherapy and asthma.  

 

 

 

INTRODUÇÃO  
 

De acordo com o documento IV DIRETRIZES BRASILEIRAS PARA O MANEJO DA 

ASMA (2006), a asma é uma doença inflamatória crônica, caracterizada por hiperresponsividade 

das vias aéreas inferiores e por limitação variável ao fluxo aéreo, reversível espontaneamente ou 

com tratamento, manifestações clinicas de episódios repetidos de sibilância, dispnéia, aperto no 

peito e tosse, particularmente à noite e pela manhã ao despertar. Procede de uma interação entre 
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genética, exposição ambiental a alérgenos e irritantes, e outros fatores específicos que levam ao 

desenvolvimento e manutenção dos sintomas.  

Sendo considerado um problema de saúde mundial, estima-se que 300 milhões de pessoas 

sejam afetadas pela doença. Sendo a asma um dos principais problemas de saúde na infância e 

adolescência e causa relevante de queda no rendimento e absenteísmo escolar. A prevalência 

global da asma varia de 1% a 18% da população em diferentes países (SOLÉ, et al, 2006).  

Conforme o estudo multicêntrico (International Study for Asthma and Allergies in 

Childhood – ISAAC) que aponta ser a prevalência média mundial de asma de 11,6% entre 

escolares com idades entre seis e sete anos, e entre os adolescentes de treze e catorze anos, sendo 

a prevalência mundial média de 13,7%. O protocolo deste estudo realizado no Brasil revela uma 

prevalência elevada de asma em 24,3% em escolares de 6-7 anos e 19% em adolescentes de 13-14 

anos (SOLÉ et al, 2006).  

O acentuado aumento da morbi mortalidade de pacientes asmáticos, se dá, entre vários 

fatores, pelo manejo inadequado da asma, tanto por profissionais de saúde, quanto pelos próprios 

pacientes. Torna-se de grande importância que haja o reconhecimento dos sinais apresentados 

durante uma crise, garantindo assim, o manejo eficiente e adequado, prevenindo possíveis 

complicações. Habitualmente a crise vem a durar de uma há várias horas, os sintomas regridem ou 

cessam de forma espontânea ou com o tratamento através de medicamentos, geralmente com uso 

de broncodilatadores e corticosteróides (VIEIRA et al, 2008).  

As crises asmáticas acarretam em altos custos para a sociedade, custos estes ocasionados 

por um grande número de procuras a unidades de emergência ou mesmo associados à internação; 

entretanto, se tornam incalculáveis as perdas da capacidade produtiva, que associadas ao 

absenteísmo escolar e trabalho acarretam em sofrimentos pessoais e familiares.  

Até pouco tempo, poucas eram as ferramentas oferecidas pelo sistema de saúde à 

população opções terapêuticas para um manejo mais adequado da asma. O que se oferecia nada 

mais era do que medicações gratuitas que apenas controlavam as crises, mas não agia no principal 

foco do problema, que é a inflamação crônica das vias aéreas. Além disso, poucas informações 

eram fornecidas para melhor entendimento da sua condição de saúde (educação em asma), assim 

como, orientações simples como higiene ambiental, fator que se envolve diretamente com o 

processo alérgico. Quem convive com esses pacientes e com a família sabem que existem muitos 

problemas a serem enfrentados, como obtenção da terapia que mais se adeque e também a falta de 

informação sobre prevenção com controle ambiental, além da dificuldade a acesso especializado 

(BRASIL, 1996).  
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Vários fatores influenciam para o surgimento da asma, são eles ambientais ocupacionais e 

individuais (fatores genéticos). Os fatores externos principais que se associam ao surgimento da 

asma são alérgenos inaláveis como acáraros domésticos, fungos, baratas, insetos, pelos de 

animais, polens entre outros, e vírus respiratórios. Poluentes ambientais como a fumaça de 

cigarro, gazes e particulados suspensas no ar, provenientes da combustão do oléo diesel, também 

parecem atuar como fatores promotores ou facilitadores da sensibilização aos alérgenos e da 

hiper-responsividade brônquica em indivíduos predispostos (SILVA, 2008).  

A asma possui como característica principal de sua fisiopatogenia, a inflamação 

brônquica, originária de um complexo e amplo espectro de interações entre células inflamatórias, 

mediadores e células estruturais das vias aéreas. A crise asmática pode vir a ser ocasionada por 

partículas alergênicas presente em nosso ambiente, como o meio domiciliar, ocupacional ou até 

no lazer (PATROCÍNIO et al, 2009).  

“A resposta inflamatória tem características especiais, que incluem infiltração eosinofílica, de 

granulação de mastócitos, lesão intersticial das paredes das vias aéreas e ativação de linfócitos Th2 

que produzem citocinas, como as interleucinas IL-4, IL-5, IL-13, entre outras, responsáveis pelo início 

e manutenção do processo inflamatório. Vários mediadores inflamatórios são liberados pelos 

mastócitos brônquicos (histamina, leucotrienos, triptase e prostaglandinas), pelos macrófagos (fator de 

necrose tumoral – TNFα, IL-6, óxido nítrico), pelos linfócitos T (IL- 2, IL-3, IL-4, IL-5, fator alfa de 

crescimento de colônia de granulócitos (GM-CSF), pelos eosinófilos (MBP, ECP, EPO, média do 

reslipídicos e citocinas), pelos neutrófilos (elastase) e pelas células epiteliais (endotelina-1, 

mediadores lipídicos, óxido nítrico).  

Através de seus mediadores as células causam lesões e alterações na integridade epitelial, 

anormalidades no controle neural autonômico (substância P, neurocinina A) e no tônus da via aérea, 

alterações na permeabilidade vascular, hipersecreção de muco, mudanças na função mucociliar e 

aumento da reatividade do músculo liso da via aérea” (III CONSENSO BRASILEIRO DE MANEJO 

DA ASMA, 2002).  

De acordo com o III CONSENSO BRASILEIRO NO MANEJO DA ASMA (2002), a 

asma classifica-se de acordo com a gravidade em intermitente e persistente leve, moderada e 

grave. Estima-se que 60% dos casos de asma sejam intermitentes ou persistentes leves, 25% a 

30% moderados e 5% a 10% graves, este ultimo tipo constitui a minoria, todavia representa 

parcela maior em utilização de recursos. Para a avaliação da asma quanto a sua gravidade, 

usualmente deve se analisar a frequência e intensidade dos sintomas. Outras formas utilizadas 

para classificar a gravidade de cada caso são, quantidade de idas ao consultório, de hospitalização 
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e ao pronto-socorro, necessidade de ventilação mecânica, uso de medicamentos para estabilização 

e tolerância ao exercício.  

O tratamento durante o período da crise se baseia no quadro clinico e sempre que possível 

na avaliação de eliminação ao fluxo aéreo através da espirometria ou PFE. O uso de 

medicamentos na primeira hora constitui a medida inicial, como administração de 

broncodilatadores de ação rápida por via inalatória. Em crise grave, o tratamento também envolve 

o uso de oxigenioterapia, broncodilatador de ação rápida associado ao anticolinérgico e 

corticosteróide oral (BRASIL, 2004).  

Os objetivos de tratamento no período de inter crise são controlar os sintomas, prevenir 

exacerbações agudas, evitar os efeitos colaterais dos medicamentos, manter as provas de função 

pulmonar a prática de exercícios, prevenir o surgimentos de obstrução irreversível das vias aéreas 

e prevenir mortalidade por asma. Esses objetivos serão alcançados através principalmente da 

educação do paciente, de modo que seja alcançado um padrão eficiente para o manejo da asma, 

melhor acesso e monitorização da gravidade e assim estabelecer planos para o manuseio crônico 

da terapêutica designada (BRASIL, 2004 e SOLÉ et al, 1998).  

Conforme os objetivos da utilização dos medicamentos, os mesmos podem ser divididos 

em duas categorias: a primeira são fármacos para melhora dos sintomas agudos, sendo eles os β2-

agonistas com rápido início de ação, brometo de ipratrópio e aminofilina; a segunda fármacos 

para manutenção, para prevenir os sintomas como os corticosteróides inalatórios e sistêmicos, 

cromonas, antagonistas de leucotrienos, β2-agonistas de longa duração e teofilina de liberação 

lenta (III CONCESSO BRASILEIRO DE MANEJO DA ASMA, 2002).  

A asma trás complicações a médios e longos prazos, como alterações da mecânica 

respiratória, provenientes do uso inadequado da musculatura acessória da respiração, ocasionando 

desvios de postura, dores e fadiga muscular, deformidades, comprometendo a qualidade de vida 

dos pacientes. A asma brônquica, quando se inicia na infância, predispõe ao surgimento de 

alterações funcionais e estruturais que se não tratadas precocemente acarretam em deformações 

posturais permanentes. A fisioterapia respiratória é de grande importância para o alivio do bronco 

espasmo, remoção de secreção, melhora do padrão respiratório e treino de posturas especificas 

para controle da dispnéia (NEVADO et al, 2008).  

Alguns dos objetivos da atuação da fisioterapia convencional são as prevenções destas 

complicações reeducando os pacientes, corrigindo as alterações da postura, orientando sobre 

higiene brônquica, condutas no controle das crises e uso dos dispositivos inalatórios.  

A literatura relata que tem a possibilidade de se atender o paciente com a hidroterapia, 

mas tem que ser utilizado uma piscina aquecida para que seja possível realizar uma intervenção de 
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fisioterapia aquática nesses pacientes. A intervenção na água é de origem milenar, essa prática 

difundiu-se acerca dos níveis de prevenção e recuperação cinéticofuncional terapêutica, tornando-

se uma área de atuação de extrema importância para os profissionais fisioterapeutas (NEVADO et 

al, 2008).  

As atividades físicas realizadas na água vêm a ser um ótimo método para o manejo da 

asma de crianças e adolescentes. Estudos experimentais e observacionais realizados em curto 

prazo evidenciam que as atividades realizadas na água se tornam menos asmogênicas do que 

outros tipos de atividades. Há evidencias de que os exercícios aquáticos e técnicas desenvolvidas 

na água aumentam a capacidade aeróbia, melhora o condicionamento cardiovascular, proporciona 

qualidade de vida e produz menos resistência as vias aéreas em contrapartida a outros tipos de 

atividade físicas de maior magnitude como, a ciclismo e corrida. A posição das atividades da 

água, como a horizontal, favorece beneficiando os padrões respiratórios, tornando-o mais 

adequado e constante, outros benefícios também são possíveis, por conta da associação com a 

umidade das piscinas (WICHER et al, 2010).  

A hidrocinesioterapia é uma atividade bastante interessante, que sem dúvida estimula e 

melhora a condição física, de forma lúdica, principalmente para as crianças. O tratamento, na 

maioria dos casos vem a ser realizados em piscinas adaptadas e aquecidas entre 32º e 36ºC, 

através dessa temperatura o corpo estará recebendo calor da água e aquecendo as estruturas mais 

internas do corpo de forma confortável e natural (NEVADO et al, 2008).  

Para Travensolo et al, (2006) um manejo inadequado da asma pode gerar interferências no 

social e profissional da vida destes pacientes. Com isso, mudanças do estado psicológico 

relacionado à inatividade, pode acarretar em uma piora na auto percepção de limitações que são 

impostas pela asma, interferindo negativamente na qualidade de vida dos mesmos.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define como qualidade de vida “A percepção do 

indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e 

em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. Tem um caráter subjetivo, 

que depende da percepção do indivíduo avaliado, percepção que varia até se próprio no decorrer 

do tempo (TRAVENSOLO et al, 2006). Baseia-se na percepção individual do impacto que têm os 

acontecimentos e as experiências nas várias esferas de vida dos indivíduos. Está assim relacionada 

com o nível de bem-estar percebido ou de satisfação pessoal em domínios centrais da vida dos 

indivíduos (AMERICAN THORACIC SOCIETY, 2004).  

Vivenciar uma doença crônica em começo tardio, principalmente, traz um envolvimento 

complexo no processo de adaptação aos conjuntos de alterações, desafiando a percepção do 

individuo sobre si mesmo, suas capacidades e do mundo, alterando percepções de seus papéis 
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pessoais, profissionais e sociais. Essa nova percepção traz sofrimento físico e psicológico, 

interferindo no autocuidado, por vezes complexo e prolongado, trazendo restrições ou 

interferências evidentes em realizar as atividades da vida diária (BISHOP, 2005).  

Não se torna uma tarefa simples aprender a lidar com uma doença tão complexa como a 

asma brônquica, pois ela vem a interferir na vida do indivíduo de modo a limitar até mesmo 

tarefas consideradas as mais simples do dia a dia. Porém, é possível aprender a conviver com a 

doença e até mesmo manter uma qualidade de vida e assim realizar as atividades de vida diária 

normalmente se houver um manejo adequado da asma, tanto por profissionais qualificados, 

quanto pelo próprio paciente. O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão sistemática de 

estudos que analisaram a eficácia do tratamento fisioterapêutico tanto na hidroterapia, quanto no 

tratamento convencional, visto que a literatura ainda é escassa no que diz respeito a este tipo de 

pesquisa comparando estes dois métodos de tratamento.  

 

METODOLOGIA  

Realizou-se uma revisão sistemática de artigos científicos sobre tratamentos de pacientes 

asmáticos na hidroterapia e em tratamento convencional, indexados nas bases de dados 

MEDLINE (literatura internacional em ciências da saúde), LILACS (literatura latino-americana e 

do Caribe em ciências da saúde) e SCIELO Brasil (Scientific Electronic Library Online). Para 

busca, foram utilizados os seguintes descritores: hidroterapia, fisioterapia, fisioterapia e asma. 

Estas palavras-chave poderiam estar no titulo ou no resumo. Como estratégia complementar 

utilizou-se a busca manual em listas de referencias dos artigos selecionados.  

Os títulos e resumos dos artigos foram analisados e incluíram-se os estudos que tiveram 

como desfecho os efeitos do tratamento fisioterapêutico na hidroterapia e no tratamento 

convencional em solo, os que especificavam os respectivos protocolos de tratamentos para os 

pacientes asmáticos, artigos disponíveis por completo nas bases de dados pesquisadas, escritos em 

português e inglês e publicados entre os anos de 2007 e 2012. Quando o titulo e o resumo não 

eram esclarecedores, o artigo era lido na integra para que estudos relevantes não fossem excluídos 

da revisão.  

Foram excluídos os estudos que não foram publicados no período estabelecido, os que não 

detalharam os protocolos e condutas terapêuticas realizadas e os que especificavam apenas os 

efeitos dos métodos de fisioterapia convencional e hidroterapia.  

A busca foi conduzida no período de novembro de 2011 à agosto de 2012 de forma 

independente, seguindo os critérios de inclusão e exclusão. Foi realizada uma análise descritiva de 
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dados extraídos dos estudos selecionados que foram: autor, ano de publicação, número da 

amostra, gravidade da asma, faixa etária avaliada, objetivos, principais resultados observados.  

A busca aos artigos, segundo a estratégia definida, resultou em 399 artigos, e, de acordo 

com os objetivos do estudo e os critérios de inclusão e exclusão, apenas quatro artigos foram 

selecionados.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Quatro artigos foram incluídos neste trabalho, sendo dois estudos de fisioterapia 

convencional em solo e dois estudos de hidroterapia, os quatro artigos foram avaliados e 

permitiram comparar os efeitos destas modalidades de tratamento. Todos os estudos possuíam 

apenas um grupo de comparação, sendo que todos os estudos foram realizados no Brasil. O 

número de pacientes estudados foi de 24 pacientes. O tamanho das amostras variou de 1 a 14 

participantes. A idade dos participantes variou entre seis meses e 80 anos. Quanto à duração 

dos programas, estes variaram entre três semanas a três meses, atendimentos com frequências 

semanais de duas a três vezes e com duração de 45 a 60 minutos. A tabela abaixo mostra as 

principais variáveis observadas. 

A asma é uma doença muito comum e antiga, que pode causar consideráveis restrições 

físicas, emocionais e sociais. Essas limitações podem modificar profundamente a vida dos 

pacientes, interferindo em suas atividades diárias. Tais interferências são proporcionalmente 

maiores à medida que os sintomas não são adequadamente controlados. Além disso, as 

próprias características da doença, com a ocorrência de exacerbações súbitas e inesperadas, 

mantêm os doentes em constante estresse e insegurança. O manejo do tratamento e prevenção 

da asma ainda não está completamente definido. 

No estudo de Domingues et al (2010) foi aplicado um protocolo de reabilitação 

pulmonar em solo no sentido de objetivar exercícios para reequilíbrio tóraco-abnominal, 

como manobras desobstrutivas, manobras desinsulflativas, inaloterapia com broncodilatador, 

uso de incentivadores respiratórios, reeducação diafragmática, exercícios para tronco, 

membros superiores e inferiores associado à respiração, fortalecimento muscular global e 

treinamento da musculatura respiratória inspiratória, exercícios aeróbicos, e ainda, técnicas 

coadjuvantes como a reeducação postural, nos participantes da pesquisa, podendo-se verificar 

uma significativa diminuição no número de crises. Tal fato é semelhante ao estudo de Silva et 

al (2011), onde se observou nas 14 crianças um espaçamento entre as crises. Neste estudo as 

crianças também foram submetidas a protocolos de reabilitação pulmonar em solo, onde 
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foram utilizadas uma sequência de posturas de forma evolutiva, segundo o desenvolvimento 

motor no ser humano, iniciando os exercícios em decúbito dorsal, seguidos por sedestação, 

quadriplegia, de joelhos e em bipedestação. Os exercícios elaborados ao longo do programa 

exigiram força, coordenação e equilíbrio. Antes e depois de cada sessão, os pacientes eram 

auscultados e, quando necessário, recebiam oxigenioterapia associada a manobras 

desobstrutivas. 
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Pct=paciente; ↑= aumento; ↓= diminui; VEF1= volume expiratório forçado no primeiro segundo; 
CVF= capacidade vital forçada; L/min= litro por minuto; QV = qualidade de vida. 
 



178 
 

Porém, diferente do estudo de Domingues et al (2010), no estudo de Silva et al (2011) 

realizou-se o teste com o peak-flow onde verificou-se aumento do fluxo expiratório forçado 

em 14% dos pacientes submetidos ao programa de reabilitação respiratória. Este fato pode ter 

ocorrido devido aos exercícios que fixam a cintura pélvica e escapular, aumentando assim a 

mobilidade torácica.  

Como o diafragma é o músculo mais importante da respiração, acreditamos que o 

aumento da mobilidade da caixa torácica na região basal seja fundamental para melhorar a 

capacidade pulmonar, o que vai de encontro com o estudo de Lima et al (2008), onde se 

verificou um aumento da mobilidade torácica inferior e ventilação. Porém o protocolo a que 

foi submetido o paciente do estudo de Lima et al (2008) foi diferente, sendo este realizado no 

ambiente aquático, onde o paciente foi submetido a duas sessões semanais de aplicação do 

Método Watsu em piscina aquecida (±34°C), com duração de 60 minutos cada, durante 5 

semanas completando um total de 10 atendimentos. Sabe-se que os exercícios realizados na 

água direcionados a mobilidade da caixa torácica, sugerem uma melhor excursão 

diafragmática.  

Os resultados do estudo de Lima et al (2008) apontam que a reabilitação pulmonar na 

água, através do método Watsu desencadeou uma melhora significativa na qualidade de vida, 

além disso, os movimentos rotacionais de tronco realizados no Método Watsu geram 

dissociação de cintura pélvica e escapular, alongamento de cadeia muscular cruzada, 

mobilidade das articulações costo-esternais e costo-vertebrais. Associado à imersão ao nível 

dos ombros, a caixa torácica e o abdome sofrem uma compressão devido à pressão 

hidrostática, gerando alongamento dos músculos inspiratórios, diafragma e intercostais 

externos.  

Todos estes benefícios proporcionados pela água levaram a alterações nos valores de 

cirtometria torácica, pré e pós-tratamento, ocorrendo aumento na medida axilar, sendo na 1º 

expiração de 2cm, na inspiração de 3cm e na 2º expiração de 5cm. Na medida xifóide, ocorreu 

um aumento na 1º expiração de 7 cm, na inspiração de 5,5cm e na 2º expiração de 6,5cm. Na 

medida umbilical, ocorreu apenas de 0,5 cm na 2º expiração. Nos valores espirométricos, pré 

e pós-tratamento, pode-se observar um aumento de 300 ml no VEF1 (12%); aumento de 

8,29L no VEF1/CVF (11%); aumento de 102,1L/min no PFE (39%). A CVF apresentou uma 

pequena diminuição (-0,3%).  
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Assim como houve aumento na porcentagem no teste com peak-flow em relação ao 

pré e pós-tratamento em solo realizado no estudo de Silva et. al. (2011), no estudo de Nevado 

et al (2008), que foi realizado com 2 crianças submetidas a hidrocinesioterapia, também 

houve modificações nas comparações dos valores iniciais e finais do Peak Flow. A média dos 

valores iniciais da paciente 1 foi de 260 l/min e a final foi de 360 l/min, tendo uma 

porcentagem de 138%; já com a paciente 2 a média do valor inicial foi de 230 l/min e a final 

de 360 l/min e com uma porcentagem 156%.  

O Peak Flow nos permite monitorizar pacientes asmáticos e sua resposta ao 

tratamento. Indivíduos com obstrução leve a moderada ao fluxo aéreo. Portanto a comparação 

do aumento das porcentagens no teste com o peak-flow nestes dois estudos sugere que o 

protocolo realizado na hidroterapia trouxe uma melhor resposta do que o protocolo realizado 

em solo. Porém, um fator relevante que pôde ser observado, foi que na maioria dos estudos 

encontrados que abordam os benefícios da fisioterapia em indivíduos asmáticos na água, 

revela uma pequena quantidade de pacientes submetidos aos protocolos terapêuticos, ou seja, 

as amostras não sugerem dados quantitativos relevantes que possam definir a real eficácia das 

terapêuticas desenvolvidas. Nos estudos de Domingues et al (2010) e Silva et al (2011), 

ambos realizados em solo, possuem amostragem de 7 e 14 pacientes respectivamente, já nos 

estudos de Lima et al (2008) e Nevado et al (2008), ambos realizados na água, com amostras 

de 1 e 2 pacientes respectivamente, nos revelam uma significativa discrepância na quantidade 

de indivíduos nas amostragens, ou seja, nestes últimos é necessário propor maior número para 

confirmar estatisticamente os resultados positivos alcançados nesta pesquisa.  

Outro aspecto dos estudos citados que devem ser considerados, quando analisamos os 

resultados, são as faixas etárias dos pacientes envolvidos, pois sabemos que existem 

alterações significativas, da anatomia, fisiologia, mecânica, ventilação pulmonar, entre outros, 

quando comparamos os efeitos dos protocolos de tratamentos em indivíduos adultos e 

crianças.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Verificou-se que mesmo após anos de estudos sobre a asma, ela ainda é uma doença 

que afeta boa porcentagem da população e é uma das causas de maior morbidade. Baseado 

nessas premissas pode-se teorizar que a fisioterapia, junto a programas de reabilitação 

pulmonar, sejam eles na hidroterapia ou em tratamento convencional em solo, em indivíduos 
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asmáticos visam à melhora do padrão respiratório, possibilitando aos mesmos uma maior 

capacidade de controlar as crises, remover secreções, melhorar a postura corporal e corrigir 

possíveis deformidades, e consequentemente, melhorar a qualidade de vida.  

O presente estudo apresenta grande relevância, pois possibilitou uma comparação entre os 

métodos de tratamentos fisioterapêuticos na asma. Pois enquanto a literatura apresenta dados 

consistentes no que diz respeito somente à análise dos protocolos realizados individualmente para 

a asma, são escassos os trabalhos que descrevem uma comparação detalhada entre os dois 

métodos. Ao realizar este tipo de pesquisa pode-se observar, principalmente nos protocolos 

executados na água, que o pequeno número da amostra representa uma limitação para a 

generalização dos resultados encontrados. Desta forma, sugere-se a realização de novos estudos 

que investiguem postura e função ventilatória em uma amostra mais consistente, e assim, espera-

se justificar a importância e contribuir com a definição do tratamento fisioterapêutico direcionado 

a pacientes com esta patologia.  
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RESUMO: Toda atividade física requer ajustes rápidos no sistema cardiovascular para 

manter a homeostase circulatória. A regulação da frequência cardíaca e a modulação de suas 

oscilações estão em grande parte na dependência do sistema nervoso autonômico. O presente 

trabalho de pesquisa teve como objetivo geral realizar a análise da frequência cardíaca em 

pacientes com insuficiência cardíaca congestiva durante o atendimento de fisioterapia, através 

de uma revisão de literatura sistemática. E os seguintes objetivos específicos: Analisar o 

percentual de frequência cardíaca relacionada com a técnica utilizada e Investigar o nível de 

esforço do paciente, relacionada a técnica utilizada no atendimento de fisioterapia. Esta 

pesquisa foi elaborada a partir de uma revisão da literatura de caráter sistemático. Através de 

artigos científicos publicados no período de 2004 a 2010. As bases de dados foram acessadas 

por meio do site da Bireme, onde foram encontrados 427 artigos os quais inicialmente tiveram 

seus resumos analisados. Destes foram separados para serem lidos, 29 artigos que tinham 

relevância com o tema, e destes somente 4 entraram no critério de inclusão. Os artigos 

revisados sugerem que a monitorização da frequência cardíaca é de extrema importância para 

o acompanhamento do treinamento cardiovascular do individuo cardiopata. Esses estudos 

mostram que os treinamentos anaeróbicos exigem uma resposta cardiovascular maior do 

paciente e não apresentam resultados tão satisfatórios quanto aos treinos aeróbicos. 

Palavras-Chaves: Cardiopatia, frequência cardíaca e treinamento cardiovascular. 

 

ABSTRACT: All physical activity requires quick adjustments in the cardiovascular system to 

maintain circulatory homeostasis. The regulation of heart rate and modulation of its 

oscillations are largely dependent on the autonomic nervous system. The present research 

aimed to perform the analysis of heart rate in patients with congestive heart failure during 

treatment of physiotherapy, through a systematic literature review. And the following specific 

objectives: To analyze the percentage of heart rate related to technique and investigate the 

level of patient effort, related to the technique used in physiotherapy care. This work was 

developed from a literature review of systematic character. Through scientific articles 

published from 2004 to 2010. The databases were accessed through the Web site Bireme, 

where they found 427 articles which were initially analyzed their resumes. These were 

separated to be read 29 articles that had relevance to the topic, and of these only 4 entered the 
inclusion criteria. The articles reviewed suggest that heart rate monitoring is of utmost 

importance for the monitoring of cardiovascular training of the individual cardiac patient. 

These studies show that anaerobic workouts require a greater cardiovascular response of the 

patient and do not present results as satisfactory as those aerobic workouts. 

KeyWords: heart disease, heart failure and cardiovascular training. 
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INTRODUÇÃO 

A função principal do coração é a de ejetar no sistema circulatório um volume de 

sangue que seja suficiente para garantir as atividades metabólicas dele e dos diferentes órgãos 

e tecidos, proporcionando o desempenho e a sobrevivência de suas funções. A função de 

bomba do coração deve ser adequada para perfundir órgãos e tecidos, não somente durante o 

repouso, mas também nas condições de aumento de trabalho, como no exercício físico 

(POWERS. HOWLEY, 2005) 

Esta função do coração está intimamente relacionada à integridade das estruturas 

anatômicas que o compõe, como as valvas cardíacas, o sistema de condução, o sistema das 

artérias coronárias de perfusão do músculo cardíaco, o sistema nervoso autônomo e, 

sobretudo, à preservação anatomofuncional das miocélulas, que compõe os átrios e os 

ventrículos, responsáveis pela contratilidade cardíaca (FARIA, 1999). 

As doenças de caráter cardíaco são as principais causas de morte no Brasil. Conforme 

os  dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade do DATASUS (2010) do Ministério 

da Saúde, o índice de mortalidade de pessoas com doenças cardiovasculares é em média de 

442/100.000 habitantes. 

Além disso, a doença arterial coronariana (DAC) está relacionada a esta importante 

morbidade. A necessidade de tratamento farmacológico, internações hospitalares, 

procedimentos terapêuticos diagnósticos e acompanhamento médico continuado determinam 

um forte impacto econômico expressivo, segundo as fontes governamentais. Estimativas dos 

custos desses eventos são imprescindíveis para estudos de avaliação econômica e custo-

efetividade das tecnologias direcionadas ao manejo da cardiopatia isquêmica (RIBEIRO et al 

2005). 

Dentre os fatores de riscos podemos citar a doença arterial coronariana que é a 

principal causa de mortalidade em homens e mulheres. Isso acontece quando o suprimento de 

sangue ao coração fica deficiente e diminuído. Pessoas que tiveram isquemia cardíaca têm 

maior risco de desenvolver insuficiência cardíaca. A doença cardíaca coronária é 

principalmente causada por uma doença chamada aterosclerose, que acontece quando 

substâncias de fragmentos gordurosos formam um acúmulo de placas nas paredes das artérias. 

Isso causa o estreitamento da luz das artérias. À medida que as artérias coronárias se 
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estreitam, o fluxo sanguíneo do coração pode ser reduzido ou abruptamente interrompido. 

Isso pode causar angina estável, dispneia, infarto agudo do miocárdio e outros sintomas, 

geralmente quando o indivíduo está em atividade (MC PHEE, 2007). 

Os programas de promoção da saúde apontam diretamente a dieta, a inatividade física 

e o estresse como fatores de risco que tem relação a diversas causas de problemas 

cardiovasculares, sendo um dos fatores mais relevantes, o sedentarismo (POWERS, 

HOWLEY, 2005). 

Para o atendimento de fisioterapia deve-se dar uma maior importância a monitorização 

da pressão arterial e frequência cardíaca, sendo que este último item é o principal 

determinante do débito cardíaco. A taquicardia acentuada diminui o débito, por encurtar o 

tempo de enchimento ventricular, A taquicardia crônica compromete o desempenho 

ventricular (UMEDA, 2005). 

O treinamento físico aeróbico reduz tanto a frequência cardíaca em repouso como 

durante o exercício realizado em cargas máximas ou submáximas de trabalho. Esses efeitos se 

devem à diminuição da hiperatividade simpática, aumento da atividade parassimpática, 

mudança no marca-passo cardíaco ou mesmo melhora da função sistólica do coração. Apesar 

de o exercício físico induzir a uma melhora da potência aeróbica máxima, ele não modifica de 

modo apreciável, os valores da frequência cardíaca máxima. Ou seja, pacientes treinados 

aerobicamente iram alcançar a mesma frequência cardíaca máxima de antes do treinamento, 

porém é preciso níveis mais intensos de esforço para que essa frequência máxima seja 

alcançada (UMEDA, 2005).  

Estudos epidemiológicos mostram os benefícios, a segurança e o efeito protetor do 

treinamento com cargas sobre as diversas doenças crônicas –principalmente as degenerativas, 

sobre o sistema cardíaco e vascular, quando direcionado a grupos especiais, esses estudos têm 

se preocupado em monitorar, verificar e esclarecer as principais adaptações provocadas por 

diversos tipos de treinamento sob o sistema cardiovascular (CORRÊA et al, 2008). 

Atualmente, as diversificações cardiovasculares vêm sendo monitoradas para indicar 

diretamente o impacto da intensidade de esforço e da modalidade de exercício físico sobre a 

taxa de trabalho da contratilidade cardíaca. A freqüência cardíaca e a pressão arterial são as 

variáveis mais utilizadas, e associadas fornecem o duplo produto que permite identificar de 

forma direta e indireta o trabalho do miocárdio (BASTOS et al, 2011). 

http://saude.ig.com.br/coracao/p1237976391211.html
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Desta forma o presente trabalho de pesquisa teve como objetivo geral realizar a análise 

da frequência cardíaca em pacientes com qualquer cardiopatia e que esteja fazendo 

atendimento de fisioterapia, através de uma revisão de literatura sistemática. E os seguintes 

objetivos específicos: Analisar o percentual de frequência cardíaca relacionada com a técnica 

utilizada e investigar o nível de esforço do paciente, relacionada a técnica utilizada no 

atendimento de fisioterapia. 

 

METODOLOGIA 

O presente trabalho de pesquisa foi elaborado a partir de uma revisão de literatura com 

caráter sistemático. A revisão sistemática da literatura constitui um método moderno para a 

avaliação de um conjunto de dados simultaneamente. Embora possa ser aplicada em várias 

áreas da Medicina ou Biologia, a revisão sistemática é mais frequentemente utilizada para se 

obter provas científicas de intervenções na saúde. Através de artigos científicos publicados no 

período de 2004 a 2010.  

O estudo teve como população, publicações disponíveis no site de base de dados; 

LILACS (literatura latino-americana e do Caribe em ciências da saúde) e MEDLINE 

(Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) que foram acessados pelo da site 

da Bireme por se tratarem de bases de dados de grande abrangência de artigos científicos 

sobre saúde. Nos sites de bases de dados foram utilizados os termos em português; 

fisioterapia, cardiopatia, frequência cardíaca e treinamento cardiovascular. Foram encontrados 

427 artigos os quais inicialmente tiveram seus resumos analisados para identificação daqueles 

que atendessem aos critérios de inclusão desta revisão. Destes foram separados para serem 

lidos, 29 artigos que tinham relevância com o tema, e destes somente 4 entraram no critério de 

inclusão. 

Foram incluídos neste estudo de revisão apenas artigos que abordassem pacientes com 

qualquer cardiopatia, sendo selecionados estudos de ensaios clínicos randomizados 

controlados e não controlados, foram analisados estudos com pacientes inseridos em 

programa de treinamento cardiovascular supervisionado ou não supervisionado, 

independentemente de qualquer fase de intervenção (fase 1, fase 2 e fase 3 da reabilitação 

cardiovascular), que estivesse participando de quaisquer programa de reabilitação cardíaca. 

Neste estudo está incluso publicações que contenham o texto completo, para melhor 
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compreensão do estudo. Artigos publicados no período de 2007 a 2011. E artigos escritos na 

língua portuguesa, devido ao tempo reduzido para realização da pesquisa. 

Os artigos que não contemplassem os critérios de inclusão foram excluídos, bem como 

os artigos de revisão de literatura, artigos de opinião, editoriais e artigos escritos em outras 

línguas. 

Foram consultados também livros de medicina e fisioterapia especializados em 

cardiologia, que estavam disponíveis na biblioteca Prof. Dr. Manfredo Araújo de Oliveira das 

faculdades INTA. Os dados foram analisados por meio de leitura exaustiva dos artigos e 

foram divididos em categorias através de fichamento, por similaridade e pertinência e ano de 

publicação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO. 

O treinamento cardiovascular reduz tanto a frequência cardíaca em repouso como 

durante o exercício físico realizado em cargas máximas e submáximas de trabalho. Esses 

efeitos se devem à diminuição da hiperatividade simpática, o aumento da atividade 

parassimpática, a mudança no marca-passo cardíaco ou mesmo a melhora da função sistólica. 

Apesar de o treinamento físico induzir melhora da potência cardíaca máxima, ele não 

modifica de modo apreciável, a frequência cardíaca máxima. Ou seja, pacientes treinados 

alcançarão a mesma frequência cardíaca máxima de antes do treinamento, porém serão 

necessários níveis mais intensos de esforço físico para que essa frequência cardíaca máxima 

seja alcançada. (FERREIRA, 2009). 

Este estudo investigou modificações e alterações, nas variáveis do sistema cardíaco e 

vascular, relacionadas à prática da reabilitação cardíaca em pacientes que apresentam alguma 

cardiopatia conforme mostra a tabela 1 e 2.  

A maioria de nossas atividades de vida diária inclui esforços físicos como levantar, 

empurrar, subir e descer escadas ou carregar algum objeto, as quais exigem uma certa 

quantidade de força e potência muscular na sua execução e por consequência geram estresse 

no sistema musculoesquelético. Sendo assim, muitos pacientes que possuem alguma 

cardiopatia tem redução da força física e/ou da autoconfiança necessárias para a realização 

dessas atividades e, ao considerar as necessidades e os objetivos específicos dos indivíduos 

participantes de um programa de treinamento cardiovascular. Para isso o treinamento 

cardiovascular deve ser estimado aos pacientes. 
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Quadro 1 – Descrição dos artigos selecionados 

AUTO

R 

(ANO) 

NÚMERO

S DE 

PACIENT

ES 

TIPO DE 

CARDIOP

ATIA 

EXAMES 

REALIZA

DOS 

MEDICAÇ

ÃO EM 

USO 

TÉCNICA 

DE 

FISIOTER

APIA 

RESULTADO

S OBTIDOS 

LEITE 

et al 

(2010) 

12 homens DAC Eletrocardi

ograma, 

teste 

ergométric

o máximo 

e 

laboratoria

is. 

Βbloqueador

es, 

diuréticos, 

antiarritimía

cos, 

vasodilatado

res. 

Contrações 

isométricas 

utilizando 

um 

dinamômetr

o analógico 

de preensão 

palmar. 

A contração 

isométrica de 

baixa 

intensidade, 

mantidaem 

períodos de 

tempo, 

apresenta os 

mesmos efeitos 

sobre as 

respostas da FC 

que uma 

contração 

isométrica de 

alta ou máxima 

intensidade, mas 

de breve 

duração. 

SOUZ

A E 

PINHE

I2RO 

(2007) 

8-homens 

e 

mulheres. 

DAC Teste 

ergométric

o de 

avaliação 

funcional. 

O autor não 

descreve a 

medicação. 

Aqueciment

o físico, 

condicionam

ento e 

desaquecime

nto. 

Apresentaram 

melhor condição 

de manter e 

suportar cargas 

maiores nos 

testes de 

avaliação 

funcional.  

SILVA 

NETO 

et al  

(2010) 

10 homens DAC Eletrocardi

ograma e 

teste de 

esforço 

O autor não 

descreve a 

medicação. 

Foram 

divididos em 

dois grupos. 

G1 faziam 

treinamento 

em esteira 

ergométrica 

no solo e G2 

faziam 

treinamento 

de corrida na 

água. 

A frequência 

cardíaca de 

repouso no 

início do teste 

quando 

comparado pré 

com pós e 

quando 

comparados G1 

com G2. G2 

teve uma 

diminuição 

significativa dos 

parâmetros da 

FC. 
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TAKA

HASHI 

et al 

(2004) 

16 homens Infarto 

antigo 

do 

miocárdio 

Eletrocardi

ograma em 

repouso, 

teste de 

esforço 

físico 

dinâmico 

máximo ou 

sintoma 

limitado 

com 

protocolo 

em degrau 

contínuo e 

exames 

laboratoria

is. 

 

Bbloqueador

es ou 

bloqueadore

s de canais 

de cálcio 

Esteira 

ergométrica. 

 O estudo, 

durante o 

exercício. Não 

houve redução 

significativa da 

FC e dos iR-R 

nos pacientes. 

Obs.: M- masculino; F- feminino; FC- frequência cardíaca. 

Quadro 2: Quadro comparativa entre a freqüência de treino e o número de atendimentos. 

Autor (ano) Número de 

atendimentos 

Frequência Cardíaca no treino 

LEITE et al (2010) 30 Mantém intensidade de 70% a 75% de zona alvo. 

SOUZA E PINHEIRO 

(2007) 

16 Registra a FC, mas não descreve os valores. 

NETO et al  (2010) 10 O grupo da água: pré 87(+ 9,7) bpm e no pós 75(+ 

3,5) bpm . Grupo do solo: pré 90 (+ 8,2) bpm. Pós 

87,5 (+ 5) bpm. 

TAKAHASHI et al 

(2004) 

18 Intensidade de 70% a 75% da FC de pico atingida 

no treinamento cardiovascular 

 

A pesquisa realizada por Leite et al (2010) coloca para o paciente uma intensidade de 

frequência cardíaca entre 70 e 75% atingida durante o teste ergométrico clínico. Já Umeda 

(2006) diz que se calcula a prescrição da porcentagem de frequência cardíaca máxima 

recomendada para cada população é de 55% a 65% para cardiopatas, de 60% a 75% para 

sedentários, e de 70% a 85% para indivíduos fisicamente ativos.  

Nesse estudo o autor descreve detalhadamente valores de tempo e percentual sobre a 

contração voluntária máxima e submáxima em isometria de membros superiores feita com um 

dinamômetro de preensão palmar. Mas o mesmo não refere os valores de frequência cardíaca.  

Considerando a FC, a contração voluntária submáxima-30%A, produziu uma 

diminuição na resposta cardiovascular (p<0,05) relacionada às demais contrações, enquanto a 

CVSM-60 apresenta FC maior nas contrações estudadas (com exceção da CVM-10). Já para a 

CVSM-30%B, na qual a FC foi calculada considerando-se uma exaustão muscular, observou-

se FC similar às CVM-5 e CVM-10. 
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O estudo de Takahashi et al (2004) teve como objetivo avaliar a frequência cardíaca e 

sua variabilidade em repouso e durante  exercício físico dinâmico descontínuo, em homens 

infartados ativos. Foi analisado que os indivíduos não apresentaram reduções significativas da 

variabilidade da frequência cardíaca diferente do estudo feito por Leite et al (2010), que já 

consegue uma redução significativa da diminuição da frequência cardíaca. Estes estudos 

corroboram entre si ao dar os valores de 70% a 75% dos valores de frequência cardíaca de 

pico para os pacientes avaliados. Dado que nesses estudos, todos os pacientes mantém a zona 

média de frequência proposta pelos autores.  

Foi observado que os autores; TakahashI et al (2004) e Leite et al (2010) interviram 

com pacientes cardiopatas em uso de medicação de  Βbloqueadores e bloqueadores de canal 

de cálcio. Na literatura diz que os bloqueadores de canal de cálcio interferem na análise da 

frequência cardíaca. 

 

Mecanismo de ação: O Vasodilatador coronariano e o anti-hipertensivo. Esse 

fármaco inibe o movimento dos íons cálcio no músculo cardíaco e na musculatura 

lisa do vaso. O antagonista do cálcio que inibe o influxo de íons de cálcio nas 

células do músculo cardíaco e nas células do músculo liso das artérias coronárias e 

da vascularização periférica, o que irá resultar na diminuição da velocidade de 

condução de impulso cardíaco, deprimindo a contração do miocárdio, a dilatação das 

artérias coronarianas e periféricas (FERREIRA, 2009. p 323). 

 

No trabalho de Silva Neto et al  (2010) observa que nos dois grupos pesquisados: um 

grupo analisado em solo e o outro em água na região umbilical e diante da intervenção desses 

grupos ele nos mostra que o resultado das respostas cardiovasculares durante os exercícios em 

solo e em água, foram parecidas. Porém, observou-se que a corrida realizada em meio 

aquático apresentou melhores resultados em relação à corrida realizada no solo em grande 

parte das variáveis utilizadas.   

Um dos objetivos do estudo de Souza e Pinheiro (2007) foi comparar a resposta de 

frequência cardíaca durante o treinamento físico do paciente com doença arterial coronariana. 

Os autores estudaram 8 voluntários do sexo masculino e feminino, hipertensos e não 

fumantes, que realizavam treinamento físico cardiovascular - fase III na Clínica Escola de 

Fisioterapia do UNIFAE. Nesta pesquisa o autor pode observar que; os indivíduos que 

recebem treinamento físico, dentro de uma sobrecarga fisiológica (mantendo-se, portanto, sua 

FC alvo ou treino), suportam uma maior carga de trabalho máxima, com uma diminuição no 

valor FC, mostrando, novamente, menor sobrecarga no sistema cardíaco. Considerando o 
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indivíduo com cardiopatia, essa menor sobrecarga no próprio sistema cardiovascular, resulta, 

para ele, melhor desempenho. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os artigos revisados sugerem que a monitorização da frequência cardíaca é de extrema 

importância para o acompanhamento do treinamento cardiovascular do individuo cardiopata. 

Visto que os artigos analisados evidenciaram o efeito hipotensor do treinamento físico regular 

e moderado, delimitando uma zona alvo de frequência cardíaca como alternativa ao 

tratamento de pacientes com alguma cardiopatia, inclusive quando realizado em diferentes 

tipos de tratamento. 

Nos estudos analisados observamos que treinamentos anaeróbicos de isometria de 

membros inferiores e o grupo G2 feito por Silva Neto et al  (2010)  exigem uma resposta 

cardiovascular maior do paciente e não apresentam resultados tão satisfatórios quanto aos 

treinos aeróbicos.  

Portanto é necessário que as pesquisas sobre o tema abordado, sejam cada vez mais 

realizadas para o esclarecimento dos profissionais envolvidos no atendimento destes 

pacientes. Já que ficou evidenciado que as publicações são em pequenas quantidades ainda. 
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RESUMO: Introdução: O futebol de salão (futsal), assim como o futebol de campo é um 

esporte de grande paixão do brasileiro e hoje é praticado em todos os países. O que chama 

atenção é o numero de lesões cada vez maior e a média de idade nesta modalidade. Com esta 

preocupação, o presente trabalho tem o intuito de, além da identificação das principais lesões, 

apontar propostas de prevenção das mesmas. Metodologia: Para este estudo, foi realizada uma 

pesquisa e revisão na literatura dos principais tipos de lesões deste esporte. Os artigos foram 

pesquisados tendo como base de dados o Scielo (ScientificElectronic Library Online) e BVS 

(Biblioteca Virtual em Saúde).Resultados e Discussão: Fazendo uma comparação entre os 

trabalhos, podemos verificar a semelhança nos resultados e considerar, portanto, que a 

entorse, seguida de contusão, é uma das lesões mais acometida e que quase sempre ocorre em 

membros inferiores, afetando principalmente o tornozelo e posteriormente os joelhos. 

Considerações Finais: No que se refere à prevenção, nota-se que ainda é um pensamento 

pouco desenvolvido, o que fica clara a necessidade de um cuidado maior para que exista uma 

visão mais ampla e eficiente, consequentemente uma posterior conscientização dos atletas, 

pais e responsáveis. Médicos, fisioterapeutas e educadores físicos devem compreender a 

incidência, os fatores de risco e mecanismos das lesões para assim realizarem um trabalho 

eficiente de prevenção das lesões. 

Palavras Chaves - Futsal, lesões, prevenções, crescimento fisiológico, lesões ligamentares. 

 

ABSTRACT: Introduction: The indoor soccer (futsal), as well as the football field is a sport 

of great passion of Brazil and is now practiced in all countries. What draws attention is the 

number of injuries and increasing average age in this mode. With this concern the present 

study aims to identify the main beyond the injuries, point proposals for prevention. 

Methodology: For this study was a survey and literature review of the main types of injuries 

in this sport. The articles were screened based on data from the SCIELO (Scientific Electronic 

Library Online), Google Scholar and VHL (Virtual Health Library). Results and Discussion: 

Making a comparison between the work we can see the similarity in the results and consider 

therefore that the sprain followed by contusion injuries are the most affected and that almost 

always occur in the lower limbs, mainly affecting the ankle and knees later . With regard to 

prevention, there is a thought that is still undeveloped, what is clear the need for greater care 
so that there is a broader and more efficient for further awareness of athletes, parents and 

guardians. Physicians, physical therapists and physical educators must understand the 

incidence, risk factors and mechanisms of injury to so conduct an efficient job of preventing 

injury. 

Keywords - Futsal, injuries, preventions, physiological growth, ligament injuries. 
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INTRODUÇÃO 

O futebol de salão (futsal), assim como o futebol de campo é um esporte de grande 

paixão do brasileiro e hoje é praticado em todos os países. Vive atualmente seu principal 

período de desenvolvimento, incluindo em sua prática todas as raças e classes sociais. 

Existem contradições no que se refere ao surgimento deste esporte. Umas das 

afirmações é que o Futebol de Salão surgiu no Brasil, na década de 30, e que ao passar dos 

tempos, o Futsal se popularizou, sendo o esporte mais praticado, tornando-se um esporte com 

grande dimensão social e econômica no mundo inteiro. Porém, a teoria mais aceita entre os 

pesquisadores indica que o Futebol de Salão, que veio mais tarde a se tornar Futsal, surgiu na 

década de 30 no Uruguai, que teria se tornado bicampeão de futebol, o que teria aumentado e 

muito o interesse pelo esporte. O professor Juan Carlos Ceriani da ACM (Associação Cristã 

de Moços), de Montevidéu, teria iniciado a prática no salão para incluir nas aulas de Educação 

Física. (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTSAL, 2006) 

Devido ao jeito simples para jogar, partindo do princípio quese precisa somente de 

uma bola, o futebol se popularizou rapidamente, e cada vez mais organizado. As crianças que 

antes brincavam com a bola, hoje passaram a participar de importantes competições em 

diversas categorias infantis, organizadas por grandes empresários e dirigentes de clubes, que 

visando à lucratividade, podem estar interferindo no desenvolvimento físico normal, pois a 

grande maioria dessas categorias não possuiqualquer acompanhamento ligado à saúde. Estas 

crianças, com o apoio dos pais, devido à paixão e simpatia pelo esporte, são submetidas a 

diversos treinos, quase que diários, repetidas funções sem treinos, acompanhamento de 

recomposição e orientação sobre alimentação saudável. 

Desde as primeiras pesquisas, é possível perceber que o futebol já era considerado 

responsável pelo maior número de lesões desportivas do mundo, o que fica comprovado no 

trabalho de (KELLER et. al, 1987). A incidência de lesões e seus fatores de risco em adultos 

praticantes de futebol são objetos de muitos estudos (EKSTRAND et. Al2006). No entanto, o 

que chama atenção é a idade cada vez mais precoce dos atletas. À medida que se aumenta a 

quantidade de lesões, diminui a média de idade destes esportistas.  

Devido às grandes mudanças ocorridas no futsal, é cada vez mais preocupante a 

questão das lesões decorrentes da sua prática, tanto no futsal profissional como no amador. A 

popularidade do futebol somada à elevada incidência de lesões têm sido objeto de crescente 

interesse na área de saúde, porém poucos estudos incluem a fase infantil destes atletas. 

Médicos, fisioterapeutas e educadores físicos devem compreender a incidência, fatores de 
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risco e mecanismos das lesões para assim efetuarem um trabalho de prevenção para diminuir 

suas causas. 

Segundo ManualMerk (2008), uma lesão é um dano ou mal físico causado por um 

ferimento, impacto físico ou doença.  As lesões nos ossos, músculos e nas articulações são 

muito comuns. O grau de lesão pode variar de uma distensão muscular leve à distensão de um 

ligamento, deslocamento de uma articulação ou fratura. Já Lorete, (2007) define lesão como 

uma alteração ou deformidade tecidual diferente do estado normal do tecido, que pode atingir 

vários níveis de tecidos, assim como os mais variados tipos de células. As lesões ocorrem em 

função de um desequilíbrio fisiológico ou mecânico, por trauma direto ou indireto, por uso 

excessivo de um determinado gesto motor, ou até por gestual motor realizado de forma 

incorreta. As lesões podem ser Ósseas, Musculares, Ligamentares ou Articulares. A maioria 

dessas lesões se recupera completamente, embora sejam geralmente dolorosas e possam 

originar complicações em longo prazo. 

Quem assiste a jogos habitualmente, se fizer uma análise, perceberá que as lesões mais 

frequentes acontecem em lances não assinalados, como faltas, por exemplo, o que indica que 

o maior inimigo do atleta não é a intensidade do contato entre ambos e sim a competitividade 

do futebol moderno. Os atletas executam movimentos rápidos, alternância de deslocamentos, 

paradas e reaceleração, exigindo do corpo um perfeito preparo para prevenir as lesões. 

As lesões ligamentares, principalmente no ligamento cruzado anterior, também 

requerem uma atenção especial, em virtude de sua alta incidência nesse esporte (ARAÚJO; 

MERLO; MOREIRA, 2003). As lesões ligamentares são comumente relacionadas à entorse. 

Uma entorse envolve dano a um ligamento que fornece suporte a uma articulação. O 

ligamento é uma faixa de tecido rígido, relativamente inelástico, que liga um osso a outro. Os 

ligamentos podem ser espessamentos da cápsula articular como também podem ser faixas 

totalmente separadas da cápsula. Os ligamentos são formados por tecido conectivo denso, 

disposto em feixes paralelos de colágeno compostos por fileiras de fibroblastos (CHEIDA, 

2002). 

Embora os feixes estejam dispostos em paralelo, isso não ocorre a todas as fibras 

colágenas. Sua função primária é tripla: proporcionar estabilidade a uma articulação, controlar 

a posição de um osso em relação a outro durante o movimento articular normal e fornecer 

informação proprioceptiva ou o senso posicional articular das terminações nervosas livres ou 

dos mecanoreceptores localizados no ligamento. Os ligamentos e os tendões são muito 
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semelhantes em sua estrutura. Porém, os ligamentos são geralmente mais achatados do que os 

tendões; e as fibras colágenas no ligamento são mais compactas. O posicionamento anatômico 

dos ligamentos determina, parcialmente, os movimentos que podem ser feitos por uma 

articulação (LORETE, 2007).As lesões ligamentares tornam-se mais preocupantes, pois 

geralmente têm um tratamento mais demorado e o atleta certamente estará afastado durante o 

campeonato em disputa. 

Considerando que o desenvolvimento ósseo se completa em torno de 20 anos, quando 

as regiões cartilaginosas se ossificam e o desenvolvimento cessa (JUNQUEIRA,1995), pode-

se entender que se o indivíduo sofre alguma alteração neste desenvolvimento, logo as partes 

ligadas à região óssea, como o ligamento e músculos, também podem se comprometer.  

Este trabalho, portanto, tem importância paraos praticantes da modalidadee até mesmo 

instituições de ensino que priorizam esta prática e não possuem nos seus quadros de 

funcionários uma equipe de saúde completa, uma reflexão sobre a intensidade das atividades e 

influenciar ou orientar seus atletas a procurarem outras formas de complementar o 

treinamento, pois mesmo os clubes mais ricos do mundo que oferecem um trabalho de 

fortalecimento muscular e um acompanhamento detalhado das atividades também estão com 

números elevados dessas lesões, e a prevenção sempre trará menos desgaste e um melhor 

funcionamento. 

Com esta preocupação, o presente trabalho tem o intuito de, além da identificaçãodas 

principais lesões, apontar propostas de prevenção das mesmas, considerando como base a 

revisão da literatura de estudos dos principais tipos de lesão deste esporte. 

 

METODOLOGIA 

Este estudo tem como característica uma pesquisa bibliográfica, visando fazer um 

levantamento na literatura sobre as principais incidências de lesões no futsal, propondo, 

portanto,  alternativas de prevenção das mesmas. 

Para sua execução, foi realizado um recolhimento das bibliografias que existem a 

respeito do assunto em questão, localizando consequentemente as obras específicas para 

obtenção das informações necessárias. 

Após o levantamento e fichamento do material desejado, identificando a relação entre 

as informações, foi realizada uma análise, interpretação e crítica do conteúdo. A redação 
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caracterizada como fase final do estudo segue redigida de acordo com as normas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas e Técnicas). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram selecionados 11 artigos de revisão sobre a prática do futsal, contando seu 

histórico, tipos de lesões e prevenções. Os artigos foram pesquisados tendo como base de 

dados o Scielo (Scientific Electronic Library Online) e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde). 

Foram utilizadas as seguintes palavras chaves: Futsal, histórico do futsal, lesões e prevenções. 

Dos 11 artigos, 08 foram considerados, devido aos critérios, como abordagem e descrição das 

principais lesões e que apresentassem técnicas de prevenção. 

Waltrick (2004), em estudo realizado sobre a incidência de lesões no futsal, constatou 

que as entorses ocorreram em 26.5% dos casos, seguidas de contusão, estiramento e lesões 

sem diagnóstico definido, ambos com 16,3%. Já Kurata, Junior e Nowotny (2007), em 

pesquisa semelhante, observou que 26,47% dos entrevistados referiram lesões decorrentes de 

contusão e entorse e 17,64% tiveram lesões musculares. O autor relata ainda que 88% das 

lesões ocorreram em membros inferiores. 

Em outra pesquisa, Dantas (2007) foca sobre a frequência das lesões em membros 

inferiores decorrentes do futsal. Foi constatado que 44% das lesões ocorreram em tornozelo, 

sendo o maior número de lesões ligamentares, com 33% dos casos, seguido das musculares 

com 23%, o que coincide com trabalho de Ribeiro et al. (2003) que verificou em seu estudo 

que a maioria das lesões ocorreram em tornozelo 46%, joelho 19%, seguidos de coxa e pélvis 

com 12% e 7% respectivamente, o que difere em parte do trabalho de Leite (2009), em que 

numestudo epidemiológico sobre as lesões no futsal, constatou que a maioria das lesões foram 

musculares, com 34,8% das lesões e 29,2% foram ligamentares, seguidas de 17,3 ósseas e 

11,4% tendinosas. Porém, o mesmo estudo se assemelha aos demais e confirma-os, colocando 

as lesões de tornozelo como a principal, com 20,1% dos casos, joelho 19%, coxa 16%, 

seguidos de virilha e pé, com respectivos 9,9% e 6,4%. 

Os resultados apontam para uma maior ocorrência de entorse, seguida de contusão e 

que quase sempre ocorre em membros inferiores, afetando principalmente o tornozelo e 

posteriormente os joelhos como podemos verificar na tabela a seguir: 

Tabela 01 -  Incidência das lesões 
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TORNOZELO 31% 

JOELHO 22% 

COXA 12% 

PÉ 16% 

OUTROS 19% 

Tabela 02. Identificação das patologias 

ENTORSE 28% 

CONTUSÃO 26% 

MUSCULAR 19% 

LIGAMENTAR 16% 

OUTROS 11% 

Quanto às técnicas de prevenção, foram encontradas poucas referências relativas. 

Segundo Bompa (2002), para prevenir as lesões, devem-se seguir alguns procedimentos, 

como: elevar a flexibilidade para um nível acima do necessário, fortalecer os músculos, 

tendões e ligamentos, principalmente na fase inicial de treinamento, desenvolver a força 

muscular e a elasticidade necessária, a fim de quando o praticante do esporte realizar algum 

movimento não habitual, os acidentes se tornem improváveis. 

Waltrick (2004) considera fundamental a realização do aquecimento antes do 

alongamento, pois aumenta a temperatura do tecido muscular, fazendo com que este seja mais 

efetivo na atividade e complementa a importância de um alongamento bem feito, pois reduz 

as chances de lesão, mobiliza o praticante tanto fisica como mentalmente. O autor ainda 

comtempla em seu estudo a inclusão dos treinamentos proprioceptivos e o uso de bandagens 

no tornozelo, ocasionando uma melhor estabilidade da articulação. 

Desenvolvimento ósseo (IO) é o índice do desenvolvimento do esqueleto, um aspecto 

da maturação do indivíduo. O valor da IO como índice de desenvolvimento esquelético é 

reconhecido há decênios. A maturação do esqueleto está sob a influência de fatores genético-

constitucionais, hormonais (com ênfase no hormônio tireoidiano), nutricionais 

socioeconômicos, climáticos e sazonais, bioquímico-farmacológicos. Considerando todos os 
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aspectos, conclui-se que o desenvolvimento ósseo se completa em torno dos vinte anos de 

idade, podendo, no entanto mudar de um indivíduo para outro, considerando, por exemplo, a 

interferência do sexo, quando as regiões cartilaginosas se ossificam e o desenvolvimento 

cessa (JUNQUEIRA,1995). 

Ocorre atualmente no futsal categoria adulto, principalmente nos times profissionais, 

um trabalho preventivo, envolvendo fortalecimento muscular, alongamentos aquecimentos, 

bandagens entre outras técnicas, porém devemos partir de um parâmetro que o indivíduo já 

adulto pode ter sofrido alterações posturais na infância, quando jogando em outras categorias 

como infantil ou fraldinha teria sido submetida de maneira não correta a treinamentos 

exaustivos, quando o corpo ainda se encontrava em desenvolvimento e portanto a prevenção 

neste caso já não seria de total eficácia. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Realizando a pesquisa, é possível perceber que existe uma grande preocupação no 

tratamento das lesões e consequentemente reabilitação dos atletas. Os profissionais estão se 

atualizando e adquirindo os equipamentos mais modernos e eficientes existentes no mercado. 

Porém, no que se refere à prevenção dessas lesões, nota-se que apenas nos últimos anos, 

iniciou-se um pensamento ainda tímido diante de um tema tão importante. 

É possível perceber que à medida que aumenta a quantidade de lesões, diminui a 

média de idade dos atletas. É necessário, portanto, que exista um acompanhamento e uma 

realização de prevenção de lesões desde a infância, no início da prática esportiva, observando 

minuciosamente o desenvolvimento fisiológico e adequando os tipos de treinamentos e o grau 

de exercícios para cada idade, o que se torna um grande desafio para as escolas, onde 

normalmente é o local em que a criança inicia suas atividades esportistas, como nas aulas de 

Educação Física. 

Os trabalhos realizados no que se refere a lesões no esporte são de suma importância 

para prática do mesmo, porém requer um cuidado maior para que exista uma visão mais 

ampla e eficiente sobre a prevenção dessas lesões, para, a partir da comprovação destes 

estudos, podermos realizar um trabalho de conscientização nos principais locais onde esses 

atletas se desenvolvem como escolinhas esportivas e colégios, incluindo além dos atletas, os 

profissionais responsáveis e pais. 
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RESUMO: O Código de Ética do Fisioterapeuta apresenta que além da concepção de sua 

assistência curativa este profissional também desenvolve ações de promoção e prevenção em 

saúde contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da coletividade. Desta forma, a 

fisioterapia foi incorporada ao sistema público de saúde brasileiro mediante a implantação da 

Estratégia Saúde da Família (ESF), que tem seu trabalho fundamentado em uma equipe 

multiprofissional e interdisciplinar. As práticas fisioterapêuticas podem ser acrescentadas em 

todos os níveis de atenção à saúde. Desse modo, em seu procedimento de trabalho na Atenção 

Básica o Fisioterapeuta deve aprovisionar a demanda da comunidade com uma prática 

integral percorrendo pelo acolhimento, educação em saúde, atendimentos individuais, grupos 

de operações efetivas como também executando visitas domiciliares, rompendo o paradigma 

de ser apenas uma profissão reabilitadora. Sobe essa perspectiva o objetivo do presente estudo 

foi realizar uma revisão integrativa sobre as abordagens domiciliares da Fisioterapia na ESF. 

Foram realizadas buscas em bases de dados científicos, revistas e periódicos científicos 

encontrados no acervo da biblioteca do INTA. De acordo com os relatos aqui expostos, 

conclui-se que existe uma diversidade quanto a atuação do fisioterapeuta na atenção primária 

e na assistência domiciliar, podendo esta ser influenciada pelas particularidades de cada 

realidade; como também,  a importância de uma abordagem integral por parte do profissional 

de fisioterapia causando uma melhora na qualidade de vida da comunidade em geral. 

Palavras-chave: Fisioterapia, Estratégia de Saúde da Família, Atenção Básica, Visita 

Domiciliar. 

 

ABSTRACT: The Code of Ethics provides that Physiotherapist beyond the conception of 

their curative care professional also develops this promotion and health prevention 

contributing to improving the quality of life of the community. Thus, physiotherapy was 

incorporated into the Brazilian public health system through the implementation of the Family 

Health Strategy (FHS), which has its work based on a multidisciplinary team and 

interdisciplinary. The practices physical therapy may be added at all levels of health care. 

Thus, in its working procedure in the Primary Care Physiotherapist must procure the demand 

of the community with a practice covering the full acceptance, health education, individual 

assistance, effective operations groups as well as performing home visits, breaking the 

paradigm of being just rehabilitating a profession. Sobe this perspective the objective of this 

study was to conduct an integrative review on the approaches of physiotherapy in the FHS 

home. Searches were conducted in scientific databases, magazines and journals found in the 
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library collection of INTA. According to the reports shown here, it is concluded that there is a 

diversity in the role of a physiotherapist in primary care and in home care, which may be 

influenced by the particularities of each situation, as well as the importance of a 

comprehensive approach by the professional physiotherapy causing an improvement in the 

quality of community life in general. 

Keywords: Physical Therapy, Family Health Strategy, Primary Care, Home Visit. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Uma nova forma de se pensar e fazer saúde vêm sendo uma proposta do Ministério da 

Saúde (MS) estabelecida em 1994, para a transformação do modelo técnico e assistencial na 

atenção primária (COELHO et al 2006). 

No intuito de promover uma mudança e qualificar a prática da atenção em saúde em 

novas bases e, substituir o modelo biomédico tradicional levando a saúde para mais perto da 

população e melhorar a qualidade de vida dos brasileiros, o MS criou em 1994, o PSF 

(Programa Saúde da Família), onde a família passar a ser o principal foco de atenção dos 

serviços básicos de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2001). 

Em 2005, com as inúmeras experiências exitosas pelo Brasil, o PSF passou a ser 

considerado como uma política de saúde recebendo a denominação de Estratégia Saúde da 

Família (ESF). Compete a ESF agilizar o vínculo das equipes de saúde da família com os 

usuários do sistema por meio da consolidação dos princípios da territorialização, integralidade 

na atenção, trabalho interdisciplinar em equipe e promoção da saúde, fortalecendo as ações 

intersetoriais e o controle social (ESCOREL et al 2007). 

É importante entender que a ESF não é apenas uma mudança de paradigma 

assistencial, mas sim um instrumento multidisciplinar que significa repensar as práticas, 

valores e aquisição de novas habilidades de todas as pessoas envolvidas no processo de 

promoção à saúde para a concretização destes ideais, onde os atendimentos são prestados pela 

equipe multiprofissional na própria unidade básica de saúde ou no domicílio dos membros da 

comunidade (CONILL, 2008).      

Para auxiliar na expansão deste novo conceito de saúde, em 2008 a equipe básica de 

saúde passou a contar com o apoio de novos profissionais, dentre estes o fisioterapeuta, para 

compreender os determinantes do processo saúde-doença e conferir maior resolutividade das 

ações em saúde, através da implantação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) 

(Portaria nº154/GM, 2008). 
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Os NASF vieram para criar espaços produtores de novas saberes e apoiar as equipe 

básicas, desenvolvendo um trabalho integrado e interdisciplinar de matriciamento, respeitando 

a equidade e a regionalização da distribuição dos serviços (FLORINDO, 2009).  

Em seu processo de trabalho na política do NASF, o fisioterapeuta deve suprir a 

demanda da comunidade mediante o exercício de uma prática integral, utilizando-se de 

momentos de educação em saúde, acolhimento, atendimentos individuais, grupos operativos e 

execução de visitas domiciliares (TRELHA et al, 2007). 

De acordo com Lacerda et al (2006), dentre as competências e habilidades do 

profissional de fisioterapia na atenção primária, estão os atendimentos domiciliares/visitas 

domiciliares a pessoas impossibilitadas de se deslocar até a unidade de saúde, crianças com 

necessidades especiais, usuários com sequelas de hanseníase e seus familiares, e outras 

necessidades percebidas pelas equipes de saúde de família.  

A assistência domiciliar é um conjunto de atividades desenvolvidas em domicílio, com 

o objetivo de permitir ao fisioterapeuta uma avaliação mais detalhada do ambiente físico em 

que o paciente vive como também, de seus hábitos diários e das pessoas com que este 

paciente se relaciona (REZENDE, 2009). 

Frente ao supracitado, o presente estudo teve como objetivo desenvolver uma revisão 

integrativa da literatura sobre as competências do fisioterapeuta durante a realização da visita 

domiciliar na atenção básica.  

 

METODOLOGIA 

Para a aquisição do objetivo do presente estudo, adotou-se o método da revisão 

integrativa visto que esta abordagem metodológica permite a síntese de pesquisas 

relacionadas a um tema específico e aponte lacunas que precisam ser completadas para a 

realização de novos estudos (MARTINS; THEÓPHILO, 2007). Possibilita ainda, conforme 

Fachin (2006), a combinação de um vasto leque de propósitos a definição de conceitos, 

evidência, revisão de teorias e análise dos problemas metodológicos de um tópico particular.  

A consulta do referencial bibliográfico se deu na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

nas bases de dados indexadas na Literatura Latino-Americana em Ciências de Saúde 

(LILACS), na Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Revistas e periódicos 

científicos no acervo da biblioteca do Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA. 
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Para a listagem dos artigos selecionados, foram utilizados os seguintes Descritores em 

Ciências da Saúde (DECS): programa saúde da família, atenção primária à saúde, visita 

domiciliar, fisioterapia. 

Os descritores escolhidos foram associados entre si, consentindo com a base de dados 

para a busca dos artigos. Foram seguidas avaliações de inclusão e exclusão para definição dos 

trabalhos.  

Os métodos de inclusão foram: artigos publicados nos últimos dez anos, em periódicos 

nacionais originais em português, indexados nos bancos de dados já referidos, que 

abordassem a temática da assistência domiciliar do fisioterapeuta na ESF. 

Foram excluídos trabalhos como livros e capítulos de livros, de modo a selecionar 

apenas publicações em periódicos indexados e pesquisa que tivessem data inferior a 2002. 

Na operacionalização desta revisão, foram utilizadas as etapas seguintes: escolha da 

questão temática, definição dos critérios para a escolha da amostra, avaliação e significação 

dos resultados e a mostra da revisão. 

A coleta de dados ocorreu entre os meses de janeiro a novembro de 2012, para a 

análise, utilizaram-se os argumentos da aptidão profissional. Nesse sentido, os textos obtidos 

foram organizados por afinidade de assuntos e utilizados na elaboração de uma análise crítica 

dos respectivos resultados, ressaltando principalmente as possibilidades e benefícios da 

assistência domiciliar fisioterapêutica na Estratégia de Saúde da Família. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a análise criteriosa das referências bibliográficas, foram consubstanciados 

diferentes relatos sobre a assistência domiciliar do fisioterapeuta na Estratégia de Saúde da 

Família.  

Na literatura consultada foi encontrado um total de 13 artigos e todos foram utilizados, 

pois obedeceram aos critérios de inclusão.  Assim foram organizados e descritos (Quadro 1): 

 

Quadro 01: Descrição dos artigos selecionados. 

REFERÊNCIA ANO TÍTULO OBJETIVO 

ARRUDA, A. D. et 

al. 
2010 

A importância da 

inclusão da fisioterapia 

no programa saúde da 

Expor o papel e a importância do 

fisioterapeuta no PSF. 
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família. 

BARAÚNA, M. A. 

et al. 
2008 

A importância da 

inclusão do 

fisioterapeuta no 

Programa de Saúde da 

Família. 

Explicar o papel do fisioterapeuta no 

âmbito da saúde pública e sua 

inclusão no Programa de Saúde da 

Família (PSF). 

BARBOSA, E.G. et 

al. 
2010 

Experiência da 

Fisioterapia no Núcleo 

de Apoio à Saúde da 

Família em Governador 

Valadares, MG. 

Levantar, por meio de observações 

gerenciais, aspectos facilitadores e 

dificultadores da atuação da 

Fisioterapia no NASF em 

Governador Valadares. 

BORGES, A. M. P. 

et al. 
2010 

A Contribuição do 

Fisioterapeuta para o 

Programa de Saúde da 

Família. 

Demonstrar por meio de uma revisão 

bibliográfica a contribuição do 

Fisioterapeuta para o PSF. 

BRASIL, A.C.O. et 

al. 
2005 

O papel do fisioterapeuta 

do programa saúde da 

família do município de 

Sobral-Ceará. 

Descrever a atuação dos 

fisioterapeutas no PSF. 

DIAS, A. M. et al 2008 

A atuação da fisioterapia 

e da equipe de saúde da 

família: uma vivência. 

Relatar a experiência do atendimento 

domiciliar fisioterapêutico de um 

idoso restrito ao leito. 

FIEDLER, S. 2008 

Programa de saúde da 

família e fisioterapia 

domiciliar: um relato de 

experiência. 

Relatar a experiência da participação 

da fisioterapia no PSF, bem como no 

atendimento domiciliar. 

GIACOMOZZI, C. 

M; LACERDA, M. 

R. 

2006 

A prática da assistência 

domiciliar dos 

profissionais da 

estratégia de saúde da 

família. 

Reconhecer como a assistência 

domiciliar à saúde na ESF é 

realizada pelos profissionais das 

equipes. 

LACERDA, M. R. et 

al. 
2006 

Atenção à saúde no 

domicílio: modalidades 

que fundamenta sua 

prática. 

Analisar a visita domiciliar em sua 

prática. 

MÂNGIA, E. F; 

LANCMAN, S. 
2008 

Núcleo de apoio a Saúde 

da Família. 

Fazer a descrição da origem e 

atuação do NASF. 

PEIXOTO, F.F. et al. 2007 
Atuação da fisioterapia 

na atenção básica. 

Identificar como se dá o exercício do 

fisioterapeuta na AB. 
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 Papel do Fisioterapeuta na Atenção Primária 

Os dados mostram que a inserção do fisioterapeuta nos serviços de atenção primária a 

saúde tem acontecido de forma inexperiente, porém com experiências de sucesso no Brasil. 

Esses profissionais carregam o caráter reabilitador de sua formação advindo do seu processo 

histórico, o que dificulta sua inserção nos campos da prevenção das doenças e na promoção 

da saúde (BARAÚNA, 2008). 

Nessa lógica Arruda (2002), afirma que na década de 80 a atuação do fisioterapeuta 

passou por um processo de transformação com a mudança de paradigma nas diretrizes 

curriculares, até então limitado a atuar em recuperação e reabilitação. O objeto de trabalho 

passou a incorporar mesmo que timidamente novos campos que incluem a promoção e a 

prevenção da saúde da população. 

De acordo com as experiências em comunidades municipais brasileiras expostas por 

Borges (2010), mostrou que a atuação da fisioterapia na atenção primária está caracterizada 

primordialmente por atividades relacionadas à reabilitação, por ser uma necessidade mais 

premente da população e a função mais conhecida do fisioterapeuta. 

No entanto, Brazil (2005), relata que o fisioterapeuta na atenção primária desenvolve 

ações de educação junto à comunidade e atendimento nas linhas de cuidado de saúde a 

criança, da mulher, do adulto e do idoso, além de pacientes acamados realizando também 

escola de postura, baseada na prevenção e tratamento das algias da coluna, atua em grupos de 

gestantes, de hipertensos, diabéticos e de hansenianos. Nesta atuação se desenvolve um 

processo de descentralização da fisioterapia e leva uma visão interdisciplinar da saúde. 

Rezende (2009) relata que o fisioterapeuta segue orientação multiprofissional na 

atenção básica a saúde realizando visitas a comunidade, onde são desenvolvidos atendimentos 

buscando o envolvimento do profissional com a família-paciente. A visita domiciliar vai além 

PONTES, L. H. et al. 2009 

Atuação do 

fisioterapeuta na Atenção 

Básica à Saúde: uma 

revisão da literatura 

brasileira. 

Analisar a atuação dos 

fisioterapeutas, por meio de uma 

revisão bibliográfica. 

REZENDE, M. et al. 2009 

Papel do fisioterapeuta 

na equipe de saúde da 

família. 

Identificar os objetos de trabalho 

estudo da fisioterapia por intermédio 

da análise de documentos legais que 

aprovam as normas para habilitação 

ao exercício da profissão de 

fisioterapeuta na ESF. 
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da ação direta ao paciente, mantendo o contato com a família propondo a educação e a 

capacitação dos membros da família, para com os cuidados ao paciente. 

Outra realidade que Mangea e Lancman (2008) apontam é que o fisioterapeuta atua na 

equipe multidisciplinar no Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) e desenvolve Apoio 

Matricial às Equipes de Saúde da Família como forma de organizar e ampliar a oferta de 

ações em saúde. Suas ações são atividades educativas, Inter consultas, visitas domiciliares, 

saúde ocupacional, Programa Saúde na Escola, Terapia Comunitária e Educação Permanente. 

Além dessas ações, Dias et al (2008) em suas vivências, coloca que o fisioterapeuta 

atua no envelhecimento ativo, com objetivo de promover o bem-estar, a prevenção e proteção 

à saúde com incentivo às práticas corporais e atividade física nos territórios de 

responsabilidade das Equipes de Saúde da Família (ESF) e Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS), favorecendo à saúde coletiva ou individual para melhoria da 

qualidade de vida. 

Assim, de acordo com Peixoto et al (2007), o em seu processo de trabalho na Atenção 

Primária, o fisioterapeuta tem como dever atender  a demanda da população diminuindo 

agravos e danos , com uma prática integral que perpasse pelo acolhimento, pela educação em 

saúde, pelos atendimentos individuais, grupos operativos e realizando visitas domiciliares. 

 

 Assistência Domiciliar Fisioterapêutica 

Assistência Domiciliar de acordo com a Organização Mundial de Saúde têm por 

objetivo restaurar, promover, e manter a função, o conforto, e saúde das pessoas em nível 

máximo, acrescentando cuidados para um falecimento digno; tendo o fornecimento de 

serviços de saúde por profissionais formais e informais com serviços de assistência domiciliar 

podendo ser considerados em caráter preventivo, reabilitador, terapêutico, assistência por 

tempo indeterminado e cuidados atenuantes. 

A incorporação a saúde do atendimento domiciliar e descrita por Giacomozzi e 

Lacerda (2006) aponta para uma reorganização e reestruturação dos conhecimentos de saúde 

para adiante dos muros dos serviços de saúde, onde passa a ser considerada a família e seu 

contexto, tornando-se alvos estratégicos de investigação para a ESF. 

 Fiedler (2008) enfatiza que é de conhecimento de todos que após um evento 

patológico que irá deixar sequelas crônicas, existe a necessidade de um acompanhamento 

fisioterapêutico para recuperar e/ou manter algumas funções que são muito importantes para 



207 
 

uma boa qualidade de vida. Visto que esta qualidade de vida, muitas vezes relaciona-se com a 

independência funcional, realização das atividades básicas de vida diária, bem-estar físico, 

psicológico e social, boa interação familiar/social e participação com o meio em que vive.  

Assim, Pontes (2011) complementa ressaltando que o trabalho da fisioterapia na 

comunidade em relação à visita domiciliar colabora para uma assistência equânime e integral, 

por meio de um conjunto de ações que podem diminuir ou prevenir riscos a saúde, nas quais 

as ações aplicadas ao paciente sejam medidas de atendimento, tratamento e reabilitação na 

casa do paciente, a depender das suas necessidades.  

O fisioterapeuta, segundo Peixoto et al. (2007), na assistência domiciliar, atua nos 

distúrbios neurológicos da criança, adulto e do idoso (AVE, TCE, TRM, Paralisia cerebral, 

Parkinson, etc), ortopédicos (entorses, fraturas, contusões, postura da coluna vertebral, etc), 

respiratórios (DPOC, Asma, Bronquite), como também na saúde mulher (insuficiência 

urinária, gineco-obstetrícia), incluindo prevenção de doenças, promoção de saúde e uma 

melhor qualidade de vida para toda população. 

Barbosa (2010) ainda salienta em seu estudo que com a fisioterapia, foram obtidos 

resultados na conscientização do paciente e da família, quanto às limitações da deficiência e o 

compromisso do tratamento, fazendo uso dos meios fisioterapêuticos disponíveis na 

comunidade, proporcionando maior independência, autonomia, prevenindo os acidentes no 

domicílio e na comunidade em geral. Também foram observados em níveis secundário e 

terciário, o retorno de algumas AVD’s (atividades de vida diária), melhora da dinâmica 

circulatória, treino de marcha e as transferências de decúbito. 

Lacerda et al (2006) propõem um conceito, ao mesmo tempo amplo e específico de 

que ao adentrar nesse espaço, o fisioterapeuta insere-se de forma a expandir suas interações e 

ações com a família, evitando considerar somente os problemas apresentados pelo paciente; 

mas observando também os recursos disponíveis na casa, os elementos sociais (econômicos, 

culturais e espirituais), as condições de higiene e de segurança como também o grau de 

instrução da família. Em seu trabalho interdisciplinar, cabe ao profissional, atentar para todas 

estas questões e agir com vista à integralidade de suas atuações. 

Fiedler (2008) conclui que é por isso que se percebe que ao realizar o atendimento em 

domicílio a realidade de vida do paciente fica mais próxima, muito mais facilmente 

compreensível para os profissionais de fisioterapia, onde se podem perceber as reais 
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limitações e assim realizar adaptações, através do conhecimento técnico, para melhoria das 

condições, melhorando a percepção da qualidade de vida. 

É imprescindível o atendimento domiciliar em relação ao trabalho de atenção primária 

do profissional de fisioterapia, pois é assim que se depara com a realidade das pessoas, 

investigando suas limitações, suas atividades de vida diária, e como consequência, proceder as 

orientações e encaminhamentos pertinentes a cada caso. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através dos dados coletados e analisados conclui-se que a garantia de saúde para todos 

preconizada pelo Sistema Único de Saúde, está diretamente associada à implementação e 

implantação da Estratégia Saúde da Família e a realização de suas diretrizes e princípios por 

todos profissionais e órgãos envolvidos. Para isso, torna-se evidente a importância da inserção 

do fisioterapeuta para que se possa efetivar um sistema de saúde cada vez mais resolutivo. 

Os resultados enfatizaram a importância do trabalho preventivo do fisioterapeuta, 

entendendo que a sua presença na área da saúde pública, deixa seu local tradicional de 

atuação como o consultório, o ambulatório, o hospital e a clínica para atingir clientelas 

especiais que requerem atendimento em seu próprio domicílio se traduzindo em um novo 

modelo de atenção que tem por vantagem a prevenção, a promoção e a recuperação da saúde 

da coletividade. 

No entanto, esta conquista depende do trabalho de profissionais competentes, que se 

apropriem dos fatores condicionantes e definitivos da ação em saúde e doença, com a clareza 

que a promoção de saúde é decorrente de um trabalho ágil envolvendo profissional de saúde, 

pacientes e familiares. 

Por fim, pretendeu-se com este trabalho demonstrar a importância, complexidade e 

subjetividade da atuação do fisioterapeuta na assistência domiciliar na rede básica de saúde, 

além de servir de fomento para futuras publicações referentes a esta temática. 
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ROLE OF PHYSICAL THERAPY IN POSTPARTUM WOMEN: INTEGRATIVE REVIEW 
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RESUMO: Revisão integrativa de literatura, em publicações científicas de 2008 a 2012. Os 

dados foram coletados do portal da biblioteca virtual SciELO, utilizando autores, ano, título 

de publicação, tipo de estudo e objetivo. O objetivo deste estudo é descrever a atuação da 

fisioterapia em puérperas. A busca sobre o estudo considerou as publicações dos últimos 

cinco anos, porém optou-se pelo período de 2008 a 2012, que deu maior amplitude ao 

trabalho e resultou em 225 estudos, sendo sete das referências na base da SciELO. Diante da 

literatura pesquisada, fica reforçada a conquista da aceitação do tratamento fisioterapêutico 

em relação às puérperas, garantindo assim uma diminuição de vários desconfortos decorrentes 

da gestação, diminuição do tempo de internação e custos hospitalares. Espera-se que com os 

estudos, possa ser comprovado que os atendimentos fisioterapêuticos em puérperas 

apresentam um papel importante, dando maior segurança nas atividades de vida diária, no seu 

bem-estar físico e mental.  

Palavras-Chave: Puérperas; Fisioterapia  

ABSTRACT: Integrative review of literature in scientific publications from 2008 to 2012. 

Data were collected from SCIELO virtual library portal, using authors, year, title of 

publication, type of study and objective. The objective of this study is to describe the role of 

physiotherapy in postpartum women. The search about the study considered the publications 

from the last five years, but we opted for the period between 2008 to 2012 which gave a 

greater scope to the work and resulted in 225 studies. Seven of the references at the bottom of 

SCIELO. From the researched  literature, reinforces the achievement of acceptance of 

physiotherapy treatment in  postpartum women ensuring a reduction of various discomforts 

arising from pregnancy and decreased length of the permanence and hospital costs. It is hoped 

that with the studies it may be demonstrated that the physical therapy care in postpartum 

women has an important role, greater security in daily life activities in their physical well-

being and mental health. 

Keywords: Postpartum, Physical therapy 

 

INTRODUÇÃO 

A Fisioterapia tem avançado como ciência, novos métodos e técnicas pelos 

fisioterapeutas. Na saúde da mulher, a fisioterapia amplia trabalhos preventivos e 

reabilitadores nas áreas de oncologia mamária, climatério, gestação e pós-parto, dor pélvica 

crônica e uroginecologia (incontinência urinária e disfunções sexuais), apontando melhoria 
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nas condições físicas de puérperas através de ideias personalizados e especializados de acordo 

com suas precisões (REZENDE, 2002).  

Segundo Paula et al. (2006), dentro desse assunto, a eletroterapia é um dos recursos 

fisioterapêuticos que podem atuar em diferentes condições puerperais, causando analgesia, 

melhora no condução sanguíneo da região, drenagem de líquidos, tonificação ou relaxamento 

muscular, sendo que estes estão sendo bastante utilizados como finalidade de diminuir a dor 

relacionada à incisão de cesárea e episiotomia. 

O efeito do Pilates como técnica para estabilização na diminuição dos agravos álgicos 

da gestação, mostra que o recurso permite a ativação dos músculos transverso do abdômen, 

multifidos, grande dorsal e assoalho pélvico. Observou evolução no padrão ventilatório, na 

postura e bem-estar geral (FABRIM, CRODA E OLIVEIRA, 2010). 

As atividades realizadas poderiam ser mais usadas pelos profissionais de saúde, como 

uma fonte para exercer um papel esclarecedor em puérperas e esta é bastante utilizada, mais 

não oferecida. 

O período após o parto é chamado de puerpério, quando as mudanças locais e 

sistêmicas geradas no organismo da mulher pela gravidez e parto, voltam ao estado normal. 

Pode ser dividido em: puerpério imediato, tardio e remoto. No estado físico, o puerpério 

acontece involução uterina e a eliminação, lacerações e edema, pois acontece dilatação para o 

acesso do feto no período do nascimento do bebê. O assoalho pélvico pode permanecer 

diminuído o tônus muscular e distendido pela sobrecarga do bebê e prováveis traumas durante 

esse período. É comum a manifestação de queixas urinárias, como incontinência urinária (IU), 

pela gravidez ou surgir durante o puerpério (RETT et. al, 2008). Nesta etapa ocorrem diversas 

alterações fisiológicas, além do aparecimento de complicações. No pós-parto tardio é o 

período em que todas as funções começam a ser influenciadas pela lactação. Por fim, o pós-

parto remoto é uma época com permanência duvidosa, já que nas mamães que não desmamam 

ele é breve (REZENDE, 2002). 

Puerpério é um período incerto temporalmente, onde as mudanças locais e sistêmicas 

ocasionadas no organismo da gestante recuam ao estado pré-gravídico (BELEZA, 2012). 

Neste sentido, é indispensável conhecer melhor este fato dolorido, sendo uma 

avaliação minuciosa, poderá mostrar medidas terapêuticas mais apropriadas para o puerpério. 

Esse fenômeno doloroso mostra afinidade terapeuta-paciente, o que pode ocasionar melhores 

efeitos no alívio das dores (BELEZA, 2012). 
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O fisioterapeuta pode e deve acompanhar o puerpério desde a etapa inicial da gravidez 

até a fase em que a mulher se encontre recuperada das alterações ocorridas nesse período. 

A atuação da fisioterapia no puérperio imediato, visa promover a estimulação da força 

muscular região abdominal e pélvica, incentivando o metabolismo, prevenindo o prolapso 

uterino, evitando o aparecimento de tromboses, além de provocar reflexão sobre a 

importância da sequência dos exercícios iniciados neste tempo (BIM & PEREGO, 2002). 

É importante observar que o período puerperal é mais voltado para os cuidados ao 

bebê, do que deu à luz recentemente. Para a maior parte das pessoas e famílias, a maternidade 

é um período exclusivo em suas vidas. Momento que, acompanhando-se de cuidado 

humanizado, permeando-se por maneiras passiveis da equipe de saúde, constituída por 

profissionais conscientes do papel que desempenham nesse processo, proporciona segurança e 

bem-estar à puérpera e sua família (CARRARO et al., 2008). 

A fisioterapia na obstetrícia vem exercer um papel de grande importância, auxiliando 

com medidas preventivas às puérperas e suas famílias, tendo acompanhamento durante o pré-

natal, o parto e no puerpério imediato, proporcionando assim, o bem-estar e a segurança em 

que elas necessitam. 

 Portanto, pouco se encontra na literatura científica sobre os cuidados dispensados com 

a puérpera, especialmente quando nos referimos à fisioterapia. Atualmente há uma crescente 

demanda da abordagem fisioterapêutica na saúde da mulher, o que implica a oferta de 

atendimento adequado e fundamentado. Para as mulheres que se encontram no puerpério, essa 

abordagem ainda não está bem estabelecida, pois no Brasil é escassa a literatura sobre 

puérperas atendidas pela fisioterapia (RETT et. al, 2008). 

Na área da saúde da mulher, a fisioterapia aplicada à obstetrícia ainda encontra-se 

pouco explorada, por não estar firmemente estabelecida dentro da equipe multiprofissional 

que atua na maternidade e por terem poucos estudos evidentes relacionados ao tema.    

Nessa perspectiva, pretende-se evitar a ocorrência de partos cesáreos que é alvo de 

inúmeros estudos e reflexões por ameaçar o futuro das gestantes devido aos riscos físicos, 

emocionais e sociais que acarretam, apresentando ações educativas direcionadas a questão da 

ação da Fisioterapia para o trabalho de parto normal e seus benefícios. Contribuindo no 

aprimoramento das atividades educativas das puérperas, para que este funcione como modelo. 

Portanto, assegura a qualidade dos serviços que atendem a mulher e o desenvolvimento de 

políticas e práticas na promoção da saúde, devido aos altos índices de gestantes. 
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Atualmente há uma crescente demanda da abordagem fisioterapêutica na saúde da 

mulher, o que implica a oferta de atendimento adequado e fundamentado. Para as mulheres 

que se encontram no puerpério, essa abordagem ainda não está bem estabelecida, pois no 

Brasil é escassa a literatura sobre puérperas atendidas pela fisioterapia (RETT et al, 2008). 

A cada estudo realizado mostra o quanto é importante à atuação fisioterapêutica, 

contribuindo para melhor prevenção, recuperação e menor dano à saúde. O objetivo do estudo 

é demonstrar a atuação da fisioterapia em puérperas. 

Tal temática torna-se relevante para a área da saúde, pelo fato de contribuir na 

diminuição de infecções e melhoria no condicionamento físico e psicológico puérperas.  Essa 

pesquisa contribuirá para que as gestantes saibam a real importância da atuação do 

fisioterapeuta. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, a fim de deduzir generalizações sobre 

questões substantivas, a partir de um conjunto de estudos diretamente influenciados sobre 

essas questões. Tais revisões incluem exame das pesquisas para discutir hipóteses, sugestões 

para novas questões teóricas e identificação de uma pesquisa necessária (CHIRINOS & 

MEIRELLES, 2011). 

A revisão integrativa é um método de exame específico que resume literaturas 

empíricas ou teóricas, para fornecer uma compreensão mais abrangente de um fenômeno 

particular. Assim, tem o potencial de apresentar o estado da ciência, contribuir para o 

desenvolvimento da teoria, tendo aplicabilidade direta à prática e à política (CHIRINOS & 

MEIRELLES, 2011). 

Para ser considerada uma pesquisa, a revisão de literatura deve seguir o mesmo rigor 

da pesquisa primária. Nesse sentido, para esta revisão, foram consideradas as fases de 

pesquisa: identificação do problema e objetivo da pesquisa; pesquisa da literatura com foco 

sobre o tema a ser estudado; avaliação dos dados aplicando critérios de inclusão e exclusão; 

análise dos dados e extraindo das fontes primárias as características da amostra e método, que 

no caso, foi qualquer referência ao atendimento fisioterapêuticos á puérperas (CHIRINOS & 

MEIRELLES, 2011). Como última fase, temos a apresentação da síntese, que retrata a 

construção dos conceitos e seus fatores relacionados. A busca pela literatura ocorreu no 



215 
 

Scientific Electronic Library Online (SCIELO), nos meses de Outubro de 2012 a Novembro 

2012.  

Após a leitura dos trabalhos, foram observados os seguintes critérios de inclusão: 

estudos disponíveis na íntegra, de 2008 a 2012, publicações originais, nas línguas portuguesa, 

espanhola e inglesa, que seguiram uma abordagem quantitativa, analisando o material do 

estudo e o protocolo de revisão organizado previamente. Significaram critérios de exclusão: 

artigos copiados, artigos não compreensíveis em texto completo, resenhas, artigos que não 

abordaram abertamente o tema deste assunto e artigos divulgados fora do tempo de análise. 

Ao todo, foram excluídos 218 artigos.  Assim, depois dessa etapa, iniciou-se a análise de sete 

estudos concluídos. 

Foi organizado um quadro para análise dos artigos contendo os componentes: tipo de 

publicação, ano, fonte, autores, título, tema, método e objetivo. No que se menciona à atuação 

da fisioterapia em puérperas, a análise se fez em termos quantitativos, sumarizando os dados 

para aperfeiçoar as divisões.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da análise dos textos escolhidos, tem-se, quanto ao tipo de publicação, que os 

sete estudos, exibidos no Quadro 1, são resultados de pesquisas e juntos são nomeados pelos 

editores como originais. 

Com respeito ao ano de publicação, dois artigos foram publicados em 2008 (9 e 8), um 

em 2010 (11), dois em 2011 (10 e 12) e dois em 2012 (6 e 7), demonstrando que houve 

lacunas de publicações na sequência de anos pesquisados. 

Quando ao tipo de estudo: estudo descritivo (9, 7 e 6), estudo transversal e corte 

transversal (8, 10 e 12) e ensaio clínico randomizado (11). Todas as pesquisas adotaram 

abordagem quantitativa segundo o critério de inclusão, menos um deles, que apresentou 

abordagem quanti-qualitativa do qual foram avaliadas apenas as análises quantitativas. 

Quadro 01- Artigos selecionados sobre fatores associados à fisioterapia no puerpério, 

segundo autores, ano de publicação, titulo, tipo e objetivo de estudo. 

AUTORES ANO TÍTULO DE ESTUDO TIPO DE 

PESQUISA 

OBJETIVO 
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Carraro T.E, Knobel. 

R, Frello AT, Gregório 

VRP, Grudtner DI, 

Radünz V, etal 

 

2

2008 

O papel da equipe de saúde 

no cuidado e conforto no 

trabalho de parto e parto: 

Opinião de puérperas. 

 

Estudo 

Descritivo 

Apresentar o papel da 

equipe de saúde no que 

se refere aos métodos 

utilizados para seu 

cuidado e conforto 

durante o seu trabalho 

de parto e parto. 

 

Rett, Mariana Tirolli et 

al 

 

2

2008 

Atendimento de puérperas 

pela fisioterapia em uma 

maternidade pública 

humanizada. 

 

Estudo 

Transversal 

Descrever o perfil da 

puérperas atendidas 

pela fisioterapia. 

 

Leventhal, Lucila 

Coca, Bianchi, Renata 

Cristina and Oliveira, 

Sonia Maria Junqueira 

Vasconcellos. 

 

2

2010 

Ensaio Clínico comparando 

três modalidades de 

crioterapia em mulheres não 

grávidas. 

 

Ensaio 

Clínico 

Randomizad

o 

Verificar as 

modalidades de 

crioterapia estudadas 

que atingem a 

temperatura ideal para 

analgesia em puérperas 

para alívio de dor 

perineal do pós-parto 

normal. 

 

Frederice, Claudia 

Pignatti, Amaral; 

Eliana, Ferreira, 

Néville de Oliveira 

 

2

2011 

Sintomas urinários e função 

muscular do assoalho 

pélvico após o parto. 

 

Estudo Corte 

Transversal 

Avaliar a prevalência 

de sintomas urinários 

de primíparas 60 dias 

pós-parto vaginal com 

episiotomia e cesárea 

após trabalho de parto 

e associação da função 

muscular do assoalho 

pélvico com sintomas 

urinários. 

 

Francisco, Adriana 

Amorim et al. 

 

2

2011 

Avaliação e tratamento da 

dor perineal no pós-parto 

vaginal. 

 

Estudo 

Transversal 

Identificar a 

prevalência e a 

intensidade da dor 

perineal no pós-parto, 

durante o período de 

internação hospitalar e 

verificar a utilização de 

medidas terapêuticas 

para o seu alívio. 

 

Beleza, Ana Carolina 

Sartorato et al. 

 

2

2012 

Mensuração e caracterização 

da dor após episiotomia e 

sua relação com a limitação 

de atividades. 

Estudo 

Descritivo 

Caracterizar a dor 

perineal em primíparas 

após parto normal com 

episiotomia; e verificar 

as atividades limitadas 

por este sintoma. 
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Leite, Ana Cristina da 

Nóbrega Marinho 

Torres and Araújo, 

Kathlyn Kamoly 

Barbosa Cavalcanti 

2

2012 

Diástase dos retos 

abdominais em puérperas e 

sua relação com variáveis 

obstétricas. 

 

Estudo 

Descritivo 

Confrontar a relação 

entre os valores das 

medidas da diástase 

dos retos abdominais 

com variáveis 

obstétricas em 

puérperas. 

 

Fatores associados à fisioterapia no puerpério 

A atuação da fisioterapia no pós-parto imediato visa melhorar a tonicidade dos 

músculos abdominais e pélvicos, informando a puérpera sobre a diástase e da importância da 

continuidade dos exercícios iniciados nesse período, já que o tamanho da diástase influi no 

tratamento fisioterapêutico (LEITE & ARAUJO, 2012).   

Este mecanismo, principalmente se repetido, provoca distúrbios na atividade elétrica 

desses músculos, ocasionando um dano direto à sua inervação ou ainda lesão da musculatura 

decorrente da compressão e isquemia. Assim, o alongamento ou sobrecarga dos tecidos do 

assoalho pélvico, podem levar a mudanças irreversíveis nas propriedades teciduais, alterando 

o mecanismo de suporte uretral e de continência (FEREDERICE, AMARAL & FERREIRA, 

2011) 

Essas dificuldades podem causar importantes problemas físicos, psicológicos e 

emocionais que colaboram para experiências negativas do parto. Segundo os autores 

(FRANCISCO, OLIVEIRA, SANTOS & SILVA, 2011) anestésicos locais e banhos de 

assento frios e quentes, são usados no cuidado pós-parto, para tratarem de lesões da região 

perineal. 

A crioterapia tem como efeito fisiológico diminuir o fluxo sanguíneo, reduzir o 

metabolismo e anestesiar o local da área aplicada. Na área da saúde da mulher, edema, 

hematoma e equimose na região perineal são morbidades que ocorrem com certa frequência 

após o pós-parto vaginal, a crioterapia é utilizada de forma rotineira e empírica para tratar 

essas intercorrências como diminuição do edema, inflamação, hemorragia e o hematoma 

(LEVENTHAL, BIANCHI & OLIVEIRA, 2010). 

Segundo o autor (RETT et. al, 2008) é importante conhecer o perfil das puérperas 

atendidas pela fisioterapia numa maternidade pública e humanizada, para obter informações e 

ferramentas que direcionem uma melhor abordagem na avaliação, nas intervenções 

preventivas e terapêuticas. 
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Neste sentido, torna-se necessário conhecer melhor este fenômeno doloroso, uma vez 

que uma completa e minuciosa avaliação de tal sintoma poderá representar a adoção de 

terapias mais apropriadas no puerpério. A compreensão do fenômeno doloroso aproxima e 

melhora a relação terapeuta-paciente, o que pode representar melhores resultados no alívio da 

queixa dolorosa (BELEZA, 2012).       

                 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da literatura pesquisada, reforça a conquista da aceitação do tratamento 

fisioterapêutico em relação as puérperas, garantindo uma perfeita aceitação na equipe 

multiprofissional de saúde, possibilitando assim, uma diminuição de vários desconfortos 

decorrentes da gestação, como: diminuição do tempo de internação e custos hospitalares.  

Assim, o atendimento da fisioterapia em puérperas é essencial na saúde da mulher, 

pois diante dos estudos proporcionados podemos comprovar que as puérperas atendidas, 

relataram maior segurança nas suas atividades de vida diária e no seu bem-estar físico e 

mental. 

Contudo, é imprescindível a ampliação de pesquisas e de novos modelos de 

prevenções fisioterapêuticas, que assistem as puérperas a obterem uma melhor qualidade de 

vida diante das algias ocasionadas pelo parto. 

Nesta perspectiva, vimos apontar que a escassez na fisioterapia obstétrica ainda é 

grande, porém diante dos resultados apresentados, consideramos que a cada estudo vem 

sugerindo maiores cuidados, que tenham melhores resultados para a compreensão da 

importância do tratamento e da relação entre o fisioterapeuta e a puérpera. 

Concluímos que é preciso desenvolver intervenções imediatas na saúde da mulher, 

valorizando e incrementando o profissional da fisioterapia nas equipes de saúde, visando a 

investigação das principais dificuldades e melhor recuperação das puérperas, para que 

retornem a sua vida normal com qualidade e mostrem os resultados mais ativos feito em 

pesquisas. 
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RESUMO: Revisão literária integrativa que objetivou evidenciar a importância da 

fisioterapia na área da gerontologia e geriatria, e de como o trabalho e as práticas 

fisioterápicas podem proporcionar melhoras na capacidade física e emocional de idosos, e na 

prevenção de riscos de quedas que são bastante comuns nessa fase da vida. Utilizando como 

base de dados para coleta os portais da SciELO (Scientific Electronic Library Online), 

PePSIC (Periódicos Eletrônicos em Psicologia), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) que 

possibilitou informações para analise critica do tema. Através da análise desses dados foi 

possível estabelecer fatores positivos associados às ações fisioterápicas, que irá promover 

grandes benefícios para os idosos, como: um prolongamento do curso de vida, a melhora da 

capacidade físico funcional, a melhora da flexibilidade, a melhora psicossocial, o aumento da 

força muscular, do equilíbrio, a melhora do bem estar e a melhora na qualidade de vida com a 

prática de atividades físicas regulares, contribuindo para a eficácia dos tratamentos 

fisioterápicos e para promoção da saúde e a prevenção de doenças, como: obesidade, 

osteoporose, hipertensão arterial, problemas circulatórios e cardíacos que podem estar sendo 

adquirida com o envelhecimento inadequado, por esse fator é que a importância da prática de 

exercícios físicos juntamente com a fisioterapia deverá proporcionar ao idoso uma vida mais 

ativa e saudável, onde irão ajudar eles nas realizações das suas atividades de vida diária 

(AVD), lhe dando o aumento da capacidade física funcional e a prevenção do declínio 

cognitivo, consequentemente melhorando a sua independência, autoestima e bem estar. 

Palavras-chave: Idoso, fisioterapia, qualidade de vida e atividades físicas. 

 

ABSTRACT: Integrative literature review aimed to highlight the importance of 

physiotherapy in the area of gerontology and geriatrics, and how work practices and 

physiotherapy can provide improvements in physical and emotional elderly and prevention of 

risks of falls that are quite common in this phase of life. Using as a basis for data collection 

portals SciELO (Scientific Electronic Library Online), PePSIC (Electronic Journals in 
Psychology), VHL (Virtual Health Library) which enabled information to critical analysis of 

the subject. Through analysis of these data it was possible to establish factors associated with 

positive actions physiotherapy, which will promote great benefits for the elderly, such as 
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prolongation of the course of life, improved physical functional ability, improved flexibility, 

improved psychosocial, the increased muscle strength, balance, improved well being and 

improved quality of life through the practice of regular physical activity, contributing to the 

effectiveness of physiotherapy treatments and health promotion and disease prevention, as 

obesity, osteoporosis, hypertension, heart and circulatory problems that could have been 

acquired with age inappropriate for this factor is that the importance of physical exercise 

along with physical therapy to the elderly should provide a more active and healthy, which 

will help them in achievements their activities of daily living (ADLs), giving increased 

physical functional ability and prevention of cognitive decline, thereby enhancing their 

independence, self-esteem and wellbeing. 

Keywords: Elderly, physical therapy, quality of life and physical activities. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo o Censo Populacional do Brasil, IBGE. (2011) fala que no ano de 2000 havia 

14,5 milhões de idosos com 65 anos ou acima dessa idade, com uma porcentagem de 7,4, já 

hoje no Brasil estima-se que tenhamos cerca de 18 milhões de idosos atingindo 12% da 

população brasileira.  

Os idosos em diferentes classes sociais e culturais vivem sua velhice de forma 

diversificada, como se a vida reproduzisse e ampliasse essa desigualdade social, assim 

contribuindo ainda mais para o aumento dessa população que se constitui nesse momento com 

problemas de saúde pública que poderá tornar ainda maior no decorrer do tempo. Com isso, 

torna-se preciso adotar novas perspectivas de transformações dessa realidade dando ênfases 

aos profissionais da área da saúde e ciências humanas, para que foquem mais a velhice em 

todas as suas fases, e diferentes pontos, tais como: habitação, educação, previdências e 

saneamento (CARVALHO et al., 2007). 

Estudos sugerem alternativas de melhora da saúde de idosos, com a inserção de 

programas de atividade física para os mesmos, tendo um profissional da área da saúde para 

orienta-los e ajudarem a prevenir e/ou minimizar os efeitos deletérios que o envelhecimento 

traz. Promovendo com isso grandes benefícios, como: um prolongamento do curso de vida, a 

melhora da flexibilidade, a força muscular e o equilíbrio (RIBEIRO et al., 2010). 

O envelhecimento traz para a população inúmeras alterações, sejam nos aspectos 

psicossociais, físicos funcionais, emocionais, motores e cronológicos (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE, OMS, 2002).  

Assim como o envelhecimento traz problemas e dificuldades na incapacidade de 

manter a saúde e o bem estar do idoso, há também as disfunções e doenças patológicas, as 
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causadoras desses problemas. Por esse motivo é que a prática de atividade física tem 

contribuído na melhora da capacidade funcional, força muscular, coordenação motora, 

equilíbrio, prevenção de acidente e doenças adquiridas pela falta de exercícios (MAZO, et al., 

2007). 

O autor Almeida et al. (2008) fala de como o envelhecimento tende a mudar a 

capacidade física do indivíduo, deixando o mais vulnerável e frágil as ações externas, também 

depressivo por não conseguir realizar atividades simples que o mesmo antes fazia com uma 

facilidade e rapidez que hoje já não tem mais por conta do envelhecimento, assim se isolando 

da sociedade e agravando a sua autoestima.  

Os idosos passam por muitos desafios trazidos pelo tempo, para isso a sociedade 

juntamente com as comunidades devem estar preparadas e atentas para buscar melhoras na 

saúde, que garanta uma melhoria na vida dessa população (CALDAS, 2005). 

A prática da atividade física, com realização de exercícios regulares é um excelente 

mecanismo de propiciar bem-estar fisiológico e bom envelhecimento. Os exercícios físicos 

tem proporcionado uma grande melhora na flexibilidade, na força muscular, na prevenção da 

obesidade, osteoporose, desenvolve a autoconfiança, a socialização, a melhora da postura, 

coordenação motora e o equilíbrio, mantendo e/ou propiciando a independência do idoso 

através destes benefícios (CALDAS, 2005). 

Investigou a importância da atividade física na capacidade funcional de idosos e 

verificou um avanço significativo na reabilitação de doenças cardíacas, circulatórias, 

osteoarticulares e respiratórias nos idosos que foram submetidos a pesquisas. Um fator 

significativo para ter um envelhecimento saudável, é a prática de exercícios físicos e mentais, 

sejam eles feitos individuais ou grupais (BANHATO, et al., 2009). 

A súbita importância das atividades físicas se deu pela necessidade de ajudar as 

pessoas da terceira idade a terem uma vida mais ativa. Em relação ao envelhecimento 

cerebral, a prática de atividade física regular tem sido considerada uma ação neuroprotetor 

contra componentes degenerativos do sistema nervoso central. Tendo visto pesquisas recentes 

que demonstram o efeito dessas práticas acarretando o aumento da circulação sanguínea 

cerebral, o que favoreceu a síntese de neurotrofinas, o qual são substâncias responsáveis pela 

criação de novos neurônios (neurogênese) em diversas áreas cerebrais (BANHATO, et al., 

2009). 

A prevenção de doenças e deficiências pode ser conseguida através da prática de 
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atividades físicas, fazendo com que algumas dessas modificações atribuídas ao processo de 

envelhecimento sejam retardadas, também reduzidas ou eliminadas os fatores de risco 

(SILVA, et al.,2010). Essas práticas também estão correlacionadas à qualidade de vida dos 

indivíduos e podem representar varias mudanças de hábitos para que possam ter um estilo de 

vida mais saudável, que previna os riscos de acidentes domésticos, pois este é bastante 

comum para os idosos, sendo responsáveis por graves problemas de saúde, como fraturas, 

luxações, ferimentos, entre outros agravos (AZEVEDO, et al.,2011). 

A importância dos exercícios físicos, para a qualidade de vida na terceira idade, aponta 

as transformações que ocorrem com o processo de envelhecimento e algumas possibilidades 

de se buscar o equilíbrio entre as potencialidades e as limitações do idoso, por meio de uma 

vida mais ativa. Sabe-se que com o passar da idade surgem diversos distúrbios orgânicos, 

onde o corpo sofre modificações, tais como: surgimento de rugas, cabelos brancos, lentidão, 

diminuição das capacidades auditivas e visuais (LOPES, 2008).                             

A sociedade tem o dever de criar ideias e coloca-las em pratica para que ajudem na 

saúde desses idosos, pois os mesmo possam ter uma vida mais tranquila e saudável. Para isso, 

além de vencer os preconceitos e desigualdade, é necessário criar condições para que o idoso 

possa usufruir o tempo que tem disponível com qualidade, beneficiando-se por meio de: 

atividades físicas apropriadas para sua condição, alimentação saudável, espaço para lazer, 

bom relacionamento social e liberdade de expressão (BRITO, 2004). Para se te um estilo de 

vida saudável, que envolva componentes citados e o controle do estresse e a realização de 

atividade física adequada têm sido apontados estratégia interessante para a conquista da 

qualidade de vida (LOPES, 2008). 

Há pesquisas que falam que o desenvolvimento do adulto tem sido voltado para a 

questão da qualidade de vida. Chegando ao consenso que para se te uma boa qualidade de 

vida depende de condições objetivas, tais como: saúde, envolvimento social associado aos 

níveis de renda, de escolaridade, de estilo de vida, entre outros. Além disso, essa boa 

qualidade depende também de condições subjetivas, como o bem-estar psicológico e o bem-

estar físico que estar relacionado à ausência ou a mínimos graus de doença, incapacidade e 

desconfortos musculares. A boa saúde física é uma qualidade vital que favorece aparência do 

indivíduo, melhorando a sua autoestima e obtém reservas necessárias para usufruir de uma 

variedade de interesses, além de lhe dar um bem-estar psicológico (DE VITTA, 2001). 

A promoção da saúde é uma abordagem que traz desafios para muitos profissionais na 



224 
 

área da saúde, assim tendo a necessidade de políticas públicas e da participação social no 

processo de conquista de um envelhecimento mais saudável (ASSIS et al., 2004). 

Atualmente a fisioterapia vem atuando em equipes multi e interdisciplinar, 

conhecendo os múltiplos aspectos das doenças crônicas e principalmente das condições 

biopsicossociais dos idosos. Tendo o papel preventivo, de caráter reabilitador, que busca a 

integração do fisioterapeuta de forma consistente em todos os níveis de atendimento ao idoso 

(BRITO, 2004). 

A Fisioterapia promove aos idosos exercícios físicos e respiratórios que ajudam 

controlar sintomas como insônia, ansiedade, depressão, dores articulares e musculares que 

podem causar uma simples irritação em um desconforto maior. Promove também, maior 

flexibilidade do corpo, coordenação motora, concentração, melhora da postura, relaxamento 

muscular, diminuição de tensão, além de promover a autoestima do idoso (SILVA, et 

al.,2010). 

A incorporação da visão da fisioterapia na promoção da saúde nos programas para 

idosos supõe uma abordagem crítica da prevenção e da educação em saúde podendo então 

visar um envelhecimento mais saudável, que é resultante da interação de tipos de atividades 

físicas, como o treino resistido que é definido como uma modalidade de exercícios na qual 

são executados movimentos contra uma força de oposição, esta força se manifesta na maioria 

das AVD’s (Atividades de Vida Diária), sendo primordiais para a função motora, 

independência, saúde física e mental do idoso (ARAUJO, et al, 2010). 

O presente estudo justifica-se pela necessidade de fazer pesquisas envolvendo a 

relação da prática de atividade física regular e conscientização sobre as doenças que idosos 

tendem a adquirir com o envelhecimento e a falta de informação, que objetivou evidenciar a 

ação da fisioterapia com o idoso na promoção da saúde e prevenção de doenças com a prática 

de atividade física. 

 

METODOLOGIA 

O presente estudo foi abordado com caráter de Revisão de Literatura do tipo 

Integrativa que possibilitou a formulação e identificação do tema. Essa revisão inclui a análise 

crítica de pesquisas relevantes que contribuir informações que possibilitando a síntese do 

estado do conhecimento de um determinado assunto, além de apontar lacunas do 

conhecimento que precisam ser preenchidas com a realização de novos estudos. Este método 
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de pesquisa tem permitido a síntese de diversos estudos publicados que possibilita conclusões 

gerais a respeito de uma particular área de estudo. 

Utilizamos as bases de dados da SciELO (Scientific Electronic Library Online), 

PePSIC (Periódicos Eletrônicos em Psicologia), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), SIBi 

USP (Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo), dentre outras. Dessas 

bases de dados extraímos produções científicas da área da saúde, como: revisões literárias, 

artigos e teses publicadas no período compreendido entre os anos de 2001 e 2011. 

Sendo utilizados alguns parâmetros, definidos através dos descritores do DECS 

(Descritores em Ciências da Saúde), para o melhor direcionamento da busca nas bases de 

dados, tendo em vista o grande número de publicações na área de saúde do idoso, graças a 

grande quantidade de produção acadêmica e à democratização do acesso a essas produções 

cientificas ocasionado pela internet, através da indexação a essas bases de dados. O principal 

parâmetro utilizado para a seleção das produções que trabalhamos nesta revisão literária 

integrativa foi mostrar a importância das ações fisioterápicas e a pratica de atividade física na 

vida do idoso, melhorando a sua capacidade funcional, bem estar e prevenido de doenças que 

ocasionadas pelo envelhecimento.  

Para a inclusão das publicações utilizamos um formulário que contém informações dos 

trabalhos, como: procedência, título do trabalho, autores, periódico (vol., nº, pág., ano) e 

considerações/temática. A seleção desses trabalhos se deu através da leitura integral dos 

textos onde foram selecionadas inicialmente 36 publicações. Após utilizarmos os critérios 

exclusão como: procedências duvidosas, publicações semelhantes, resenhas e artigos que não 

abordam o tema trabalhado; e os critérios de inclusão como: relevância e relação ao tema 

abordado, dessa forma, foram selecionadas cinco artigos para o aprofundamento da revisão 

que serão citados nos resultados e discussões. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Dos artigos selecionados para esta revisão foram publicados em periódicos nacionais 

em português, entre os anos de 2007 a 2010, sendo um em 2007, um em 2008, um em 2009 e 

dois em 2010. Percebe-se, através das datas, a continuidade das publicações do tema tratado, 

o que contribui para a consistência dos resultados da revisão, demonstrando que houve 

lacunas de publicações na sequência de anos pesquisados. Quanto aos tipos de estudos 

utilizados, classificamos em: quantitativos, coorte prospectivo, qualitativa, estudo clínico 
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comparativo e de caráter exploratório. Os artigos selecionados na presente revisão podem ser 

identificados no quadro abaixo: 

 

Quadro 1 - Artigos selecionados sobre fatores associados aos benefícios da fisioterapia na 

promoção e prevenção de doenças na terceira idade, segundo procedência, título do trabalho, 

autores, periódico (vol., nº., pág., ano) e considerações/temática. 

PROCEDÊNCI

A 

TÍTULO DO 

TRABALHO 

AUTORES PERIÓDICO 

(VOL, Nº, PÁG., 

ANO) 

CONSIDERAÇÕES / 

TEMÁTICA 

SIBi USP 

Efeitos dos 

exercícios 

resistidos sobre 

o equilíbrio e a 

funcionalidade 

de idosos 

saudáveis: 

artigo de 

atualização. 

  

Marina Lorenzi 

Monteiro de 

Araújo, Claudia 

Marina Fló, 

Sabrina Michels 

Muchale. 

Fisioterapia e 

Pesquisa, v.17, 

n.3, p.277-83, 

2010. 

Analisar os estudos que 

correlacionam o treino 

resistido (TR) isolado, o 

equilíbrio e a função de idosos 

saudáveis. 

PePSIC 

 

Atividade física, 

cognição e 

envelhecimento: 

estudo de uma 

comunidade 

urbana. 

 

Eliane F. C. 

Banhato, Natália 

Nunes Scoralic, 

Danielle Viveiros 

Guedes, Kelly C. 

Atalaia-Silva, 

Márcia M. P. E. 

Mota. 

Psicologia Teoria 

e Prática [online], 

vol.11, n.1, pp. 

76-84, 2009. 

Analisar a prática de 

exercícios físicos e mentais, 

individuais e grupais como 

fatores importantes para o 

envelhecimento saudável. 

UCPel 

Biblioteca 

Virtual 

Intervenção 

Fisioterápica na 

Terceira Idade: 

Uma visão 

reabilitadora. 

Maitê Peres de 

Carvalho, 

Verônica de 

Oliveira, Sílvia 

Tavares Chaves, 

Tiane da Fontoura 

Fernandes, Ana 

Lia Dutra 

Ferreira, Priscila 

Guterres da 

Fonseca, 

Liege Mata 

Álvares, Flaviano 

Moreira da Silva. 

Revista de Saúde 

da UCPEL, v.1, 

n.2, PP. 125-136, 

2007. 

Analisar retrospectivamente e 

descritivamente a fim de 

relatar as intervenções 

fisioterápicas no intuito de 

demonstrar a importância da 

fisioterapia na reabilitação de 

idosos. 

SciELO 

Equilíbrio, 

Coordena-ção e 

Agilidade de 

Idosos 

Submetidos à 

Prática de 

Exercícios 

Físicos 

Resistidos. 

Andressa da 

Silva, Gustavo J. 

M. Almeida, 

Ricardo C. 

Cassilhas, Moises 

Cohen, Maria 

Stella Peccin, 

Sergio Tufik, 

Marco Túlio de 

Mello. 

Revista Brasileira 

de Medicina do 

Esporte, vol. 4, n. 

2, pp. 88-93, 

2008. 

Avaliar o equilíbrio, a 

coordenação e a agilidade dos 

idosos submetidos a exercícios 

físicos. 

Biblioteca 

Virtual em 

Avaliação da 

capacidade 

Tamara Oliveira 

da Silva, Rúbia 

Revista da 

Sociedade 

Avaliar o desempenho físico 

em idosos que praticam 
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Saúde – BVS física e quedas 

em idosos ativos 

e sedentários da 

comunidade. 

Santinho de 

Freitas, Michelli 

Rodrighero 

Monteiro, Sheila 

de Melo Borges. 

Brasileira de 

Clínica Médica, 

vol. 8, n.5, pp. 

392-398, 2010. 

atividade física regularmente e 

em sedentário. 

 

O trabalho de (ARAÚJO, et al., 2010) tem o objetivo de analisar os estudos que  ao 

treino resistido (TR) isolado, o equilíbrio e a função de idosos saudáveis, assim nos 

apresentando o conceito de envelhecimento como sendo um processo multifatorial, como: 

fatores genéticos e ambientais, influenciados por doenças e hábitos deletérios à saúde. No 

mundo, estima-se que os idosos atinjam dois bilhões em 2050, já no Brasil, segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), teremos em 2030 cerca de 25 milhões de idosos. Por 

isso há o interesse de profissionais na área da saúde em estudar o envelhecimento, que poderá 

trazer a perdas de capacidades funcionais, onde terá uma repercussão negativa nas atividades 

de vida diária (AVD), por isso um fator importante para o idoso ter um envelhecimento 

saudável é a pratica de exercícios físicos e mentais, que irá ajudar na melhora da capacidade 

física e ao não sedentarismo, promovendo assim uma melhora na qualidade de vida e na 

incidência de doenças que são ocasionadas frequentemente pelo processo de envelhecimento. 

Ainda sobre o processo de envelhecimento (BANHATO et al., 2009) nos apresenta 

novas perspectivas, ao afirmar que historicamente esse processo sempre foi associado ao 

declínio de funções biológicas e cognitivas, bem como ao aumento da dependência dos 

recursos sociais. Fatores como as circunstâncias históricas e culturais, a incidência de doenças 

e a interação entre aspectos genéticos e ambientais influenciarão o envelhecimento de cada 

indivíduo. 

Segundo Carvalho et al. (2007), as principais alterações biológicas causadas pelo 

passar dos anos são a diminuição da massa muscular e da densidade mineral óssea, a perda da 

força muscular, a deficiência da agilidade, da coordenação motora, do equilíbrio, da 

mobilidade articular e de várias funções orgânicas corporais, além da maior rigidez das 

cartilagens, dos tendões e dos ligamentos, maior trabalho ventilatório aos esforços, queda do 

tempo de reação e da condução nervosa e menor número e tamanho dos neurônios. 

Segundo estudo de Silva et al. (2010), outro fator que exerce grande influência na 

diminuição na incidência de quedas entre a população idosa é o equilíbrio, que pode ser 

definido como a manutenção do centro de massa corporal sobre sua base de suporte, com três 

finalidades: manutenção da postura, estabilização do corpo e segmentos durante movimentos 
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voluntários, e respostas a perturbações externas. Isso demonstra que idosos sedentários têm 

maior ocorrência de queda quanto à avaliação do equilíbrio, onde os indivíduos ativos têm 

melhor desempenho nesse quesito. Também fica demonstrado que idosos ativos são menos 

propensos a problemas com equilíbrio, já que a mobilidade funcional assemelha-se a de 

indivíduos jovens. 

Segundo Almeida et al. (2008), vários estudos atribuem a prática regular de atividade 

física, mesmo quando iniciada após os 65 anos, como algo que favorece uma maior 

longevidade, a redução das taxas gerais de mortalidade, a prevenção do declínio cognitivo, a 

manutenção de status funcional, a redução da frequência de quedas e a incidência de fraturas, 

além dos benefícios psicológicos como a melhora da autoestima. Sendo assim, a atividade 

física é uma mobilidade terapêutica que melhora a mobilidade física e a estabilidade postural, 

as quais estão diretamente relacionadas com a diminuição de quedas.  

O estudo de Silva et al. (2010) consistiu em avaliar dois grupos de idosos, sendo um 

grupo de indivíduos sedentários (grupo S) e outro de indivíduos ativos (grupo A). Os seus 

resultados confirmaram os achados na literatura que falavam o quanto a prática de exercícios 

físicos pode ajudar idosos a diminuir os riscos de quedas, uma vez que apenas 20% dos 

indivíduos do grupo ativos relataram quedas nos últimos seis meses, sendo que 40% dos 

integrantes do grupo sedentário relataram uma ou mais quedas nos últimos seis meses, sendo 

que 5% dos indivíduos desse grupo afirmaram ter sofrido quatro quedas. Os resultados desse 

estudo deixam claro que a prática regular de exercícios físicos influencia positivamente na 

prevenção de quedas, funcionalidades e, consequentemente, em melhor qualidade de vida.  

Dessa forma, a fisioterapia preventiva e reabilitadora, assume a cada dia, um papel 

mais importante no cuidado do idoso, através de intervenções fisioterápicas como: melhorar a 

ADM (Amplitude de Movimento); melhorar o equilíbrio; treino de marcha; exercícios 

passivos e ativos, tanto para membros superiores quanto inferiores; prevenir formações de 

aderências e contraturas; manter a mobilidade articular e elasticidade mecânica; 

fortalecimento da musculatura; exercícios resistidos isométricos; alongamentos; mobilizações 

em diversos membros; exercícios de propriocepção, entre outras intervenções com o intuito de 

adquirir maior qualidade de vida na realização das AVD’s (Atividades de Vida Diária) 

(CARVALHO, et al., 2007). Entretanto, pesquisas atuais mostram que a importância do 

envelhecer saudável, será um desafio ainda maior para essa população idosa que estar 

crescendo a cada dia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todos esses estudos que foram mencionados apresentam resultados importantes com o 

acompanhamento da fisioterapia, exercendo uma relação benéfica nas condições de saúde da 

população idosa, que poderá ser conscientizada de que envelhecer de forma saudável é 

necessário para que o indivíduo mantenha e/ou obtenha sua independência funcional, para 

uma vida ativa e significativa. 

Essa prática de exercícios físicos com idosos vem fortalecendo o trabalho da 

fisioterapia na promoção da saúde físico funcional e psicossocial, ajudando o idoso na sua 

independência, na prevenção de doenças, na melhora da postura, na flexibilidade, na 

coordenação motora e no controle dos mesmos.  

Dessa forma, podemos observar a importância de pessoas na terceira idade praticarem 

atividade física, pois irá proporcionar a elas a melhora do equilíbrio, da capacidade funcional, 

aumentando a sua longevidade e o bem estar. 

De acordo com os dados apresentados nesta revisão, podemos concluir que a atuação 

do fisioterapeuta na terceira idade é de extrema importância, sendo capaz de proporcioná-lo 

uma melhoria na qualidade de vida, tanto física, como emocional e social. 
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RESUMO: Foi identificada em 1981, a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS). A 

epidemia da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e da AIDS representa um 

fenômeno global, dinâmico e instável, entre outros determinantes e agravos do 

comportamento humano individual e coletivo. O presente estudo tem como objetivo 

investigar as publicações científicas realizadas entre os anos 2002 a 2012 sobre a atuação da 

fisioterapia no contexto do HIV/AIDS. Foi realizado um estudo de revisão integrativa da 

literatura, com 7 artigos completos da base de dados LILACS e SCIELO, utilizando os 

descritores: HIV/AIDS, fisioterapia, alterações funcionais. A análise dos dados formou a 

categoria: Atuação da fisioterapia na AIDS. A partir dos resultados notou-se que a AIDS é 

uma doença que precisa ser compreendida em todos os seus aspectos para que dessa forma 

possa haver uma terapêutica adequada, logo o profissional de fisioterapia precisa entender: a 

ação do HIV no organismo humano, os preconceitos da sociedade em relação aos indivíduos 

infectados pelo vírus HIV e preconceito que em muitas das vezes tem consigo mesmo, 

devendo, portanto o doente de AIDS deve ser apoiado e compreendido. A conduta 

fisioterapêutica sempre será indispensável na equipe multidisciplinar que trabalha para 

promover a saúde e bem estar desses indivíduos, tanto no âmbito físico, como psicológico e 

social. 

Palavras-chave: HIV/AIDS; Fisioterapia; Alterações Funcionais. 
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ABSTRACT: It was identified in 1981, acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). The 

epidemic of infection with human immunodeficiency virus (HIV) and AIDS is a global 

phenomenon, dynamic and unstable, among other determinants and health problems of 

individual and collective human behavior. The present study aims to investigate the scientific 

literature conducted between the years 2002 to 2012 on the role of physiotherapy in the 

context of HIV / AIDS. We conducted a study of integrative literature review, with 7 full 

papers database LILACS and SciELO, using the keywords: HIV / AIDS, physiotherapy, 

functional changes. The analysis of data formed the category: Physical therapy treatment in 

AIDS. From the results it was noted that AIDS is a disease that needs to be understood in all 

its aspects so that there may be an appropriate therapy, occupational therapy soon need to 

understand: the action of HIV in the human body, the prejudices society for individuals 

infected with HIV and prejudice that often has in himself, and hence the AIDS patient should 

be supported and understood. The practice of physical therapy will always be indispensable in 

the multidisciplinary team that works to promote health and well being of these individuals, 

both in the physical, psychological and social. 

Keywords: HIV / AIDS; Physiotherapy; Functional changes 

 

 

INTRODUÇÃO  
 

Foi identificada em 1981, a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS). A 

epidemia da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e da AIDS representa um 

fenômeno global, dinâmico e instável, entre outros determinantes e agravos do 

comportamento humano individual e coletivo (SILVA, 2008). 

A disseminação pelo HIV/AIDS é hoje, no Brasil, um fenômeno de grande 

magnitude, por causar demasiados danos às populações. Desde o seu surgimento, cada uma de 

suas sequelas tem sido amplamente discutida pela comunidade científica, poder público e pela 

sociedade em geral (BRITO, 2001). 

O sistema de informação de agravos de notificação (Sinan) apresentou no Brasil 

492.581 casos de AIDS entre o período de 1980 a junho de 2010. O relacionamento dos 

bancos de dados com sua metodologia proporcionou um incremento de 37% em relação aos 

casos de AIDS notificados no Sinan, o que resulta em 592.914 casos identificados no período 

de 1980 até junho de 2010. Tal incremento, quando estritificado por região, mostra um 

percentual de 54% de registros ausentes no banco de dados de AIDS do Sinan na Região 

Norte, 47% no Nordeste, 35% no Sudeste, 33% no Sul e 32% no Centro-Oeste, no período de 

2000 a junho de 2010 (BRASIL, 2010). 

Houve 2,7 milhões de novas infecções e 2 milhões de mortes relacionadas à AIDS 

em 2007. A taxa de novas infecções pelo HIV caiu em vários países, mas globalmente essas 
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tendências favoráveis são ao menos parcialmente contrabalançadas pelo crescimento de novas 

infecções em outros países. Após um quarto de século de pandemia, o HIV e a AIDS são 

vistos como uma das grandes ameaças à estabilidade e ao progresso global. A pandemia da 

AIDS continua a avançar, cerca de 63.000 pessoas morrem por doenças relacionadas à AIDS 

no último ano (BRASIL, 2008) 

Segundo Nobre, Costa e Bernardes (2008), com a diversidade dos desafios oriundos 

da epidemia do HIV/AIDS, a assistência à saúde dos indivíduos aidéticos constitui um dos 

aspectos mais intrigantes. A complexidade e a diversidade dos problemas causados pela AIDS 

exigem respostas e intervenções dos serviços de saúde que não considerem apenas os aspectos 

clínicos, mas também as questões psicológicas, sociais, e econômicas associadas aos 

preconceitos que ainda a permeiam. 

Tivemos como objetivo investigar as publicações cientifica sobre a atuação da 

fisioterapia no contexto do HIV/AIDS nos anos de 2002 a 2012. 

 

 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa é do tipo revisão integrativa, tendo a finalidade de sintetizar e reunir 

resultados de pesquisa sobre um delimitado tema, de forma ordenada e sistemática, sendo um 

instrumento fundamental para o aprofundamento do conhecimento sobre o tema investigado, 

permitindo a síntese de múltiplos estudos publicados e conclusões gerais a respeito de uma 

particular área de estudo (MENDES, SILVEIRA, GALVÃO, 2008). 

O método da revisão integrativa permite sumarizar as pesquisas já concluídas e obter 

uma visão crítica a partir de um tema de interesse. Uma revisão integrativa bem realizada 

exige padrões de rigor, clareza e replicação utilizada bem como nos estudos primários 

(SILVEIRA, ZAGO, 2006).  

A pesquisa bibliográfica foi realizada, no banco de dados Lilacs (Literatura Latino-

Americana em Ciências de Saúde) e Biblioteca Científica Eletrônica Online (SciELO), 

consideradas as principais e mais confiáveis  da área da saúde brasileira. Para o levantamento 

dos artigos, utilizamos as palavras-chave encontradas no DESCRITOR BIREME 

“fisioterapia”, “alterações funcionais” e “HIV/AIDS”.  
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Os critérios utilizados para a seleção da amostragem foram: artigos publicados em 

periódicos nacionais; dissertações e teses que abordassem a temática fisioterapia dentro do 

contexto do HIV/AIDS, periódicos, dissertações e teses indexados nos bancos de dados 

Lilacs, Bireme e Scielo; artigos publicados entre 2002 a novembro 2012 e todo artigo, 

independente do método de pesquisa utilizado. 

Foram identificados 17 artigos. No entanto, após adquirirmos todas as cópias e 

termos realizado a leitura dos artigos, optamos por excluir os estudos publicados antes de 

1990, devido ao seu pequeno número. Sendo assim, a amostra final foi composta por 6 artigos 

científicos. 

Um quadro foi elaborado para organização da análise dos artigos contendo os itens: 

autores, ano, título, tipo de estudo e objetivo. A análise foi realizada em termos qualitativos, 

os dados foram sumarizados para formar a categoria “Atuação da Fisioterapia na AIDS”. Os 

resultados foram discutidos e sustentados com outras literaturas pertinentes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da análise dos artigos selecionados, fizemos uma verificação quanto ao tipo 

de publicação, sendo que os sete estudos, apresentados no Quadro 1, são resultados de 

pesquisas, e todos são nomeados como originais pelos editores. 

No que diz respeito ao ano de publicação, os artigos foram publicados entre 2002 a 

2012, sendo que dois foram publicados em 2010 (PAULA et al; NEVES, REIS, 2010), um em 

2000 (NOGUEIRA,2000), um em 2004 (CANINI, PEREIRA, PELÁ, 2004), um em 2008 

(NOBRE, COSTA,2008) e um em 2011. Houve poucas publicações em um período de 10 

anos em um estudo de demasiada relevância. 

Quanto aos tipos de estudos, foram assim classificados: estudos de revisão 

integrativa (NEVES, REIS, GIR, 2010), quantitativo seccional (NOBRE, COSTA, 2008), 

qualitativo (NOGUEIRA, 2000) relato de caso (PAULA et al, 2000), revisão bibliográfica 

(CANINI et al, 2004) e revisão sistemática (NOBRE, COSTA, BERNARDES, 2008). 

Ao analisar-se a fonte dos artigos, evidenciou- se que 17 foram publicados em 

periódicos da área da saúde coletiva e 4 encontrados em sites de dissertação de universidades 

federais. O resultado da pesquisa demonstra a escassez de trabalhos publicados sobre essa 

temática. 

Quadro 1 - Artigos selecionados sobre fatores atuação da fisioterapia na AIDS segundo 

autores, ano de publicação, título, tipo e objetivo do estudo. 
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AUTORES ANO TÍTULO TIPO DE 

ESTUDO 

OBJETIVO 

 

  

Nobre AQTC,  

Costa IS 

 

 

 

2008 

 

Avaliação das queixas 

músculo esqueléticas e 

qualidade de vida nos 

portadores da síndrome da 

imunodeficiência adquirida  

 

 

Quantitativo 

seccional 

Avaliar a associação entre 

queixas musculoesqueléticas e 

qualidade de vida dos 

portadores de AIDS usuários 

do SAE de Feira de Santana-

BA  

 

 

 

Nogueira JA 

 

 

2000 

 

Fisioterapia no Contexto da 

Assistência Domiciliar 

Terapêutica: Estudo de 

Pacientes com AIDS 

 

 

Qualitativa 

Analisar o atendimento 

fisioterapêutico realizado ao 

doente de AIDS no que se 

refere ao contexto da 

Assistência Domiciliar 

Terapêutica 

 

 Paula SRM, 

Gurgel MP, 

Macchiaverni 

L,  

 Pereira FM, 

Ribeiro 

MÂGO, 

Santos CIS 

 

 

2010 

 

Pneumonia complicada por 

pneumatocele gigante em 

criança com síndrome da 

imunodeficiência adquirida: 

importância da fisioterapia 

respiratória 

 

Relato de caso 

Descrever os efeitos do 

tratamento fisioterapêutico um  

criança com síndrome da 

imunodeficiência adquirida, 

que apresentava pneumatocele 

gigante. 

 

Canini SRMS, 

Reis RB, 

Pereira LA, 

Gir E,  

Pelá NT 

 

 

2004 

 

Qualidade de vida de 

indivíduos com HIV/aids: uma 

revisão de literatura 

 

Revisão 

bibliográfica  

O objeto de estudo deste 

trabalho foi a produção 

científica sobre o tema, 

existente em periódicos 

indexados nos bancos de 

dados 

 

 

Neves LAS, 

Reis RK, 

Gir E 

 

 

2010 

 

Adesão ao tratamento por 

indivíduos com a co-infecção 

HIV/tuberculose: revisão 

integrativa da literatura 

 

Revisão 

 Integrativa 

 

Avaliar as evidências 

disponíveis na literatura sobre 

os fatores associados com o 

tratamento de pacientes com a 

co-infecção HIV/TB. 

    

Revisão 

Realizar uma revisão 

sistemática de literatura de 

modo a dar suporte à ação do 
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Nobre AQTC, 

Costa IS, 

Bernardes KO 

 

2008 

 

A fisioterapia no contexto do 

HIV/AIDS 

Sistemática fisioterapeuta em frente à luta 

pela manutenção e otimização 

da qualidade de vida do 

portador de AIDS 

Atuação da fisioterapia na aids 

A Fisioterapia como ciência voltada à promoção da saúde e reabilitação e do indivíduo 

HIV/AIDS tem um campo vasto de atuação. Portanto é necessário entender todo o processo 

infeccioso do vírus do HIV, sua sintomatologia, como também  os efeitos adversos e do uso 

prolongado dos “Coquetéis” - Anti-retrovirais – HAART (NOGUEIRA,2000). 

A fisioterapia como ciência também da promoção de saúde (PAULA et al, 2010) visa 

contribuir com a qualidade de vida de indivíduos com AIDS, lembrando que esse termo é 

muito  abrangente, estando relacionado com as experiências individuais, em um determinado 

momento dentro de um contexto sociocultural. O termo qualidade de vida no contexto da 

saúde é considerado um conceito bastante amplo, uma vez que aborda não apenas os 

conceitos de qualidade de vida global mas também aqueles relacionados ao próprio estado de 

saúde (CANINI, et al, 2004). 

A respeito do funcionamento do vírus no organismo humano Nobre e Costa (2008) 

falaram que tal vírus é o agente responsável pela AIDS. O HIV é um retrovírus com genoma 

composto por RNA, da família Retroviridae (retrovírus) e subfamília Lentivirinae pertencem 

ao grupo dos retrovírus citopáticos e que necessitam de uma enzima denominada transcriptase 

reversa para multiplicar-se, a mesma responsável pela transcrição do RNA viral para uma 

cópia DNA, que pode integrar-se ao genoma do hospedeiro. Esse vírus possui a capacidade de 

mutar e adaptar-se às novas condições do ambiente humano.  

Para Nobre e Costa (2008) o HIV provoca importantes alterações no sistema 

imunológico dos indivíduos infectados por ele, deixando a imunidade celular deficiência e 

consequente suscetibilidade a uma série de infecções oportunistas, como as patologias que 

comprometem o sistema respiratório no caso pneumonia e a tuberculose como mencionou 

Nogueira (2000).  

Os principais problemas que afligem os pacientes com AIDS são: déficit muscular, 

hemiparesias, paraplegias, presença de movimentos involuntários, afasia, hipertonicidade, 

parestesias, dificuldade de deambulação ou impossibilidade, dispneia, dependência de 

oxigênio, secreção pulmonar purulenta, diminuição da expansibilidade pulmonar, dor 

cervical, dor lombar, edema nos joelhos, cotovelos e extremidades, retração muscular, dor 
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muscular e nas articulações e úlceras de decúbito (NOGUEIRA, 2000) (NOBRE; COSTA 

2008). 

Há, portanto três sistemas orgânicos que são afetados com o processo infeccioso 

HIV/AIDS: o trato gastrintestinal, o sistema nervoso e o sistema respiratório; estes sem 

dúvida interferem na qualidade de vida do paciente com HIV além de trazer sérias 

complicações funcionais (NOBRE, COSTA, BERNARDES, 2008). 

Os procedimentos fisioterápicos nestes casos compreendem: prevenção das úlceras de 

decúbito, prevenção de deformidades ou diminuição das retrações musculares, controle da dor 

e do edema, prevenção das complicações respiratória, drenagem das secreções pulmonares, 

estimulação para deixar o leito, treino de marcha, equilíbrio e/ou relaxamento do tônus 

muscular, visando o recomeço das AVDs (Atividades de Vida Diária) (NOGUEIRA, 2000). 

Os procedimentos podem ter caráter preventivo bem como intervenções reabilitadoras 

(GALANTINO, 2008). 

Para Nobre e Bernardes (2008), quando não existe reabilitação as incapacidades 

tornam-se oportunas para o resultado preliminar ou secundário da infecção ou de inabilidades 

do HIV. A intervenção da fisioterapia pode ser dividida em quatro categorias principais de 

atividades baseadas em: gerência da dor, manutenção da força e da resistência, autocuidado e 

educação (KISNER, COLBY, 2005). 

Nobre, Costa e Bernardes (2008), também destacam que o programa de exercício deve 

ser uma atividade individual e equilibrada objetivando aumentar a capacidade aeróbica, a 

função muscular, a flexibilidade, e a capacidade funcional. O fisioterapeuta deve educar e 

ensinar o paciente na importância do exercício consistente e moderado. A melhor fase para o 

início dos exercícios em indivíduos com HIV seria ainda “assintomáticos”, o fisioterapeuta 

deve adotar estratégias para ajuda-los a manter um programa de exercício durante todo o 

curso de sua doença. 

Segundo Nobre, Costa e Bernardes (2008), No sistema musculoesquelético podem 

ocorrer alterações dentre as quais destacam-se: a polimiosite, cujo principal sintoma é a 

fraqueza muscular, principalmente nos músculos do tronco; e a artrite, resultante de 

inflamações articulares, podendo ocorrer disfunções musculares, déficits de equilíbrio e 

limitações funcionais. 

Segundo O’Sullivan (1993) o fisioterapeuta  deve começar a intervir imediatamente 

independente do local em que esteja o paciente em uma UTI, na enfermaria ou em seu 
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domicílio. O objetivo imediato do tratamento é minimizar os efeitos da lesão e estimular o 

paciente a readquirir o máximo de independência funcional possível. 

O exercício de algumas atividades permite ao indivíduo enfraquecido romper com o 

sentimento de invalidez gerado pela situação da doença. Por conta da sua dificuldade, eles 

podem se deixar levar por sentimentos que possam enfraquecer sua autoestima. Tal 

enfraquecimento também pode alterar seu corpo físico. Para evitar isso eles têm a necessidade 

de preencher todo seu tempo livre, de forma a ocupar sua mente. Manter-se ocupado se torna 

uma tarefa difícil, principalmente para quem já se encontra num estado da doença que impede 

a realização de algumas tarefas antigas; ou até mesmo para os que atravessam períodos em 

que não se sentem doentes (NOBRE, COSTA, BERNERDES, 2008). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A AIDS é uma doença que precisa ser compreendida em todos os seus aspectos para 

que dessa forma possa haver uma terapêutica adequada, logo o profissional de fisioterapia 

precisa entender: a ação do HIV no organismo humano, os preconceitos da sociedade em 

relação aos indivíduos infectados pelo vírus HIV e preconceito que em muitas das vezes tem 

consigo mesmo, devendo, portanto o doente de AIDS deve ser apoiado e compreendido. 

O novo modelo assistencialista visa promover saúde, divulgar, orientar e educar 

jovens e adultos quanto a pratica sexual de forma segura e riscos quanto a AIDS. Tal modelo 

precisa ainda combater os preconceitos e propor propostas de cidadania e dignidade a 

população aidética. 

A conduta fisioterapêutica é indispensável na equipe multidisciplinar que trabalha 

para promover a saúde e bem estar desses indivíduos, tanto no âmbito físico, como 

psicológico e social através de ações como a promoção de saúde. 

A partir dos artigos encontrados concluímos que as pesquisas a respeito da atuação 

da fisioterapia na AIDS ainda precisa ser incrementada a busca por literatura a respeito da 

temática é bastante limitada.  
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RESUMO: Introdução: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica se caracteriza pelo 

estreitamento das vias respiratórias e a diminuição do fluxo aéreo e seu sintoma mais comum 

é a dispneia. A limitação do fluxo aéreo se deve à combinação da redução do recolhimento 

elástico pulmonar e ao aumento da resistência das vias aéreas. A Fisioterapia é uma área da 

saúde em que se dispõe de métodos e técnicas direcionadas a aprimorar, conservar e restaurar 

as capacidades físicas de um indivíduo. Metodologia: A pesquisa se caracteriza por uma 

revisão de literatura sistemática com abordagem descritiva. O presente estudo contou como 

critérios de inclusão: artigos publicados entre o período de 2000 a 2012 que abordaram 

assunto descrito na pesquisa; artigos descritos no idioma português; e, os quais estavam 

publicados na biblioteca virtual. Foram excluídos artigos que: não tiveram relevância 

científica para o estudo e não estava dentro do período citado acima; estudos com revisão de 

literatura ou estudos de relatos casos; artigos de opinião e editoriais. Resultados e Discussões: 

As técnicas analisadas deste artigo foram: treinamento muscular respiratório, treinamento 

físico, pressão positiva continua das vias aéreas, exercícios de fortalecimento dos músculos 

abdominais e quadríceps, manobras de tapotagem e vibrocompressão, aumento do fluxo 

expiratório e Readequação do Complexo Toracopulmonar. Considerações Finais: Verificou-se 

que a melhor técnica terapêutica com um melhor rendimento e resultados é um programa de 

tratamento que tenham treinamento da musculatura respiratória, treinamento físico, 

envolvendo exercícios aeróbicos, fortalecimento de abdominais e quadríceps e exercícios 

respiratórios que aumentam a mobilidade da caixa torácica. 

Palavras-chave: Fisioterapia, Respiratória, e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. 

 

ABSTRACT: Introduction: Chronic Obstructive Pulmonary Disease is characterized by the 
narrowing airways and it decreases airflow and it’s most common symptom is breathlessness. 

The airflow limitation is due to the combination of reduced lung elastic recoil and increased 

airway resistance. Physiotherapy is an area of health that offers methods and techniques 
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aimed to enhance, preserve and restore the physical capabilities of an individual. 

Methodology: The research is characterized by a systematic literature review with descriptive 

approach. The present study had the following inclusion criteria: articles published between 

the period from 2000 to 2012 that addressed the subject described on the research, articles 

described in Portuguese and which were published in the virtual library. It was excluded 

articles that: had no relevance to the scientific study and was not within the period mentioned 

above; studies with literature review or studies of reported cases; opinion articles and 

editorials. Results and Discussion: The techniques analyzed on this gift article were: 

respiratory muscle training, physical training, continuous positive pressure of airways, 

exercises to strengthen the abdominal muscles and quadriceps, maneuvers of tapping and 

vibrio-compression, increase of breathing flow and breast-lung complex adjustment. Final 

Thoughts: It was found that the best therapeutic technique with the best performance and 

results is a treatment program that has the respiratory muscle training, physical training, 

involving cardio, abs and quadriceps strengthening and breathing exercises that increase the 

mobility of the thoracic cage. 

Keywords: Physical Therapy, Respiratory and Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 

 

INTRODUÇÃO 

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) se caracteriza pelo estreitamento das 

vias respiratórias, diminuindo o fluxo aéreo e o sintoma mais comum é a dispneia. A 

limitação do fluxo aéreo se deve à combinação da redução do recolhimento elástico pulmonar 

e ao aumento da resistência das vias aéreas. A dispneia é o principal sintoma de limitação ao 

exercício em pacientes com a DPOC mais avançada e, freqüentemente, leva à limitação das 

atividades com consequente descondicionamento muscular periférico ( PESSOA, 2007). 

Entre as doenças pulmonares obstrutivas, destacam-se a bronquite crônica, o enfisema 

pulmonar e a asma, caracterizadas por aumento da resistência ao fluxo expiratório e a 

destruição dos alvéolos (ROCETO et al, 2007) 

Nos últimos anos, a prevalência das doenças respiratórias cresceu muito, tendo um 

grande destaque no quadro de morbidade e mortalidade da população. Dentre essas, a mais 

comum é a DPOC. Considerada um problema público de saúde, a DPOC foi, no ano de 2006, 

a quarta causa de mortes no mundo. O Banco Mundial prediz que, para o ano de 2020, a 

DPOC seja considerada a quinta causa de morte mundialmente. Na DPOC há uma obstrução 

brônquica irreversível ou parcialmente reversível, que se manifesta através de diversos 

sintomas, entre os quais se destacam a dispneia e a limitação da capacidade de realizar 

atividades físicas. (WEHRMEISTER et al, 2011) 
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Embora, nas últimas décadas, tenham sido divulgados os malefícios do fumo, uma 

parte dos jovens acima dos 15 anos continua usando alguma forma de tabaco. O tratamento 

contra o tabagismo, do qual é uma medida bastante eficaz é a prevenção com instruções na 

escola retratando os prejuízos relacionados ao fumo (CHATKIN et al, 2010). 

Essas formas de tratamento devem ser aplicadas de forma conjunta, com palestras, 

seminários, panfletos acessos a redes sociais, entre outros. Mas também adaptadas para cada 

individuo com medidas cognitivas-comportamentais e farmacológicos, visando a dependência a 

nicotina (CHATKIN et al, 2010) 

 Segundo Sclauser (2007), a musculatura hipertrofiada e fraca tanto em músculos 

respiratórios, cardiovascular e periférico, justifica a intolerância ao exercício físico, até 

mesmo durante as atividades simples e corriqueiras das atividades da vida diária (AVD), 

como lavar os pratos, subir lances de escadas, fazer grandes percursos entre outros. E um dos 

agravantes em pacientes com DPOC é a hiperinsuflação pulmonar dinâmica, que é 

considerada uma importante problemática no mecanismo de ventilação pulmonar 

contribuindo para a intolerância ou incapacidade de realizar exercícios físicos. E no decorrer 

da atividade e da demanda ventilatória pulmonar torna-se inevitável o aprisionamento aéreo, 

em pacientes com limitação de fluxo nos pulmões. 

Apesar de diferentes pesquisadores terem estudado isoladamente os efeitos de 

exercícios de membros inferiores (MMII) e membros superiores (MMSS) em diversos 

desfechos fisiológicos e clínicos, no quesito de tratamento para pacientes com déficit 

respiratório, poucos estudos contrastaram a função muscular de membros superiores e 

inferiores, e um comparou as demandas metabólicas, ventilatórias e de percepção do esforço 

em exercício de MMII e MMSS e nos efeitos de um programa em que se trabalha 

fortalecimento desses membros há uma melhora significativa (MIRANDA, 2011; 

MALAGUTI, 2011; CORSO, 2011). 

É verdade que os pacientes com DPOC apresentam uma diminuição da tolerância ao 

esforço físico e dispneia, sendo esse um fenômeno essencial devido à limitação por causa da 

obstrução das vias aéreas, à disfunção dos músculos periféricos e também a uma combinação 

de vários outros fatores com o descondicionamento, o emagrecimento extremo do corpo, 

hipoxemia, aumento de oxigênio no sangue, estresse oxidativo e morte celular (FERREIRA, 

2009; GUIMARAES, 2009; TAVEIRA, 2009). 
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O Bodymass index, airway Obstruction, Dyspnea, and Exercise capacity (BODE, 

índice de massa corpórea, obstrução das vias aéreas, dispneia e capacidade de exercício) é um 

índice de avaliação que leva em consideração a referência muscular, a obstrução das vias 

respiratórias medida pelo volume expiratório forçado, a indice da dispneia através da escala 

do Modified Medical Research Council (MMRC) e a tolerância ao exercício pelo teste da 

caminhada de seis minutos. Esse índice caracteriza a doença multissistêmica, não 

considerando apenas o volume expiratório forçado, o qual atualmente se demonstrou não ser 

fortemente correlacionado com a atividade física diária ou com o grau de dispneia. O índice 

BODE se mostrou um dos melhores indicadores de sobrevida em pacientes com DPOC 

(FERREIRA, 2009; GUIMARAES, 2009; TAVEIRA, 2009). 

Habitualmente, um tratamento de reabilitação pulmonar visa, entre seus objetivos, 

melhorar os sintomas da doença, melhorar a qualidade de vida e promover a melhora física 

dos pacientes para as atividades de vida diária. Adicionalmente, a reabilitação pulmonar 

aborda também complicações, tais como descondicionamento físico, perda de massa muscular 

e perda de peso. A melhora de qualquer um desses aspectos pode promover resultados 

positivos no prognóstico da DPOC (WEHRMEISTER et al, 2011 )  

A Fisioterapia é uma área da saúde em que se dispõe de métodos e técnicas com o 

objetivo de aprimorar, conservar e restaurar as capacidades físicas de um indivíduo. A 

fisioterapia respiratória obteve uma ampla expressão, principalmente em pacientes 

submetidos a grandes intervenções cirúrgicas. Podendo ser realizada em ambiente hospitalar, 

em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em clínica, nos ambulatórios, nos centros de 

assistência médica e até mesmo na casa do paciente se necessário. Através de técnicas 

manuais e instrumentais, e tem como o objetivo a remoção de secreções das vias aéreas, 

facilitando a troca gasosa e reduzindo o trabalho respiratório (SERAFIM, 2008; ROSA, 

2008). 

Com o treinamento de exercício (TE) o paciente é condicionado a ter uma melhor 

tolerância ao esforço físico e uma melhoria na qualidade de vida.  Atualmente, o TE é 

reconhecido como um tratamento essencial à reabilitação pulmonar, e os benefícios obtidos 

com um programa de reabilitação pulmonar são sentidos a curtos e longos prazos 

(FERREIRA, 2009; GUIMARAES, 2009; TAVEIRA, 2009). 

A cinesioterapia respiratória é uma técnica fisioterápica que se utiliza dos movimentos 

para promover uma atividade quando e onde seja possível, minimizando os efeitos da 
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inatividade e corrigir a ineficiência de músculos específicos ou grupos musculares, também 

encorajar o paciente a usar a habilidade que ele conquistar no desempenho de atividades 

funcionais normais, ensinando o paciente a tossir, treinar e exercitar a coordenação correta 

entre os músculos respiratórios e os tempos da respiração, uma vez que o processo de 

recuperação é retardado pela inatividade e fraqueza muscular (WEBBER, 2002). 

Inúmeras outras técnicas podem ser utilizadas em tratamentos mais prolongados e fora 

da exacerbação, como: exercícios de relaxamento; técnicas de mobilização da caixa torácica; 

exercício para fortalecimento da musculatura respiratória; treinamento para contrair a 

musculatura abdominal durante expiração; exercícios respiratórios para aperfeiçoar os 

movimentos toracoabdominais, respiração diafragmática; treinamento/condicionamento da 

musculatura de membros (JARDIM, 1998). 

 A oxigenoterapia é fundamental no tratamento hospitalar de exacerbações da DPOC. 

Oxigênio suplementar deve ser titulado para melhorar a hipoxemia do paciente. Máscaras 

“Venturi” (equipamentos de alto-fluxo) oferecem mais precisão na suplementação de 

oxigênio controlado do que o cateter nasal, mas são menos toleradas pelo paciente 

(WEBBER, 2002; PRYOR, 2002). 

A farmacoterapia conhecida como possível de reduzir o número de exacerbações e 

internações e adiar o tempo entre a primeira e próxima internação, como os broncodilatadores 

inalados, os corticóides inalados e a medicação associada, deve ser especificamente 

considerada. Reabilitação precoce de pacientes ambulatoriais após internação por exacerbação 

é seguro e resulta em melhoras clinicamente significantes na capacidade de exercício e nível 

de saúde em 3 meses (GOLD, 2006). 

 A atuação da fisioterapia, no ambiente hospitalar, preconiza minimizar os efeitos da 

imobilidade, tratar e prevenir complicações respiratórias, cardíacas, neurológicas motora, na 

hemodinâmica, além de condições de pré e pós-operatório e traumático. Com o objetivo de 

melhorar a oxigenação, ocorrendo assim uma reexpansão na área pulmonar com atelectasia, e 

mais, minimizar os efeitos da inatividade do paciente restrito ao leito (LUIZ, 2008; SILVA, 

2008). 

A importância do fisioterapeuta nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) é 

imprescindível haja vista que a fisioterapia respiratória tem sido cada vez mais solicitada e 

sua atuação nas UTIs cada vez mais frequente. O fisioterapeuta pode dar uma contribuição 

valiosa ao tratamento global do paciente. No ambiente hospitalar, o trabalho feito pelos 
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profissionais da saúde tem como objetivo recuperar a qualidades de vida dos pacientes, a fim 

de que eles possam retornar a rotina que antes não o tinha por complicações causadas pela 

limitação de fluxo aéreo. Assim, o paciente restrito ao leito, a imobilidade, o 

descondicionamento físico e a fraqueza muscular acabam sendo problemas frequentes e que 

estão associados à maior incapacidade e à reabilitação prolongada (PINHEIRO, 2012; 

CHRISTOFOLETTI, 2012). 

Terapia medicamentosa e estratégias respiratórias, como respiração com freno labial, 

podem melhorar as limitações ventilatórias. Respirações lentas e profundas podem reduzir a 

ansiedade e minimizar a hiperinsuflação pulmonar. Atualmente, tem sido inserido no contexto 

de um amplo programa de reabilitação pulmonar (RP). A estratégia usada pela RP é integrar-

se ao manejo clínico e à manutenção da estabilidade dos portadores de DPOC, principalmente 

em pacientes que, mesmo com tratamento otimizado, continuam sintomáticos e com 

diminuição de sua funcionalidade (SEVERO, 2006; RECH, 2006). 

De acordo com o exposto, verifica-se a necessidade de aumentar os conhecimentos 

dos tratamentos fisioterapêuticos em pacientes com DPOC, logo este trabalho de pesquisa 

tem como objetivo fazer uma avaliação das técnicas de fisioterapia em pacientes com DPOC 

por meio de uma revisão bibliográfica sistemática. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa se caracteriza por uma revisão de literatura sistemática com abordagem 

descritiva, a qual foi realizada no período de março a novembro de 2012, no município de 

Sobral, estado do Ceará. O presente estudo contou como critérios de inclusão: artigos 

publicados entre o período de 2000 a 2012 que abordaram assunto descrito na pesquisa, ou 

seja, técnicas respiratórias aplicadas em pacientes com DPOC; artigos descritos no idioma 

português; e, os quais estavam publicados na biblioteca virtual em saúde (BVS) na base de 

dados, Electronic Library Online (SciELO). 

Foram excluídos artigos que: não tiveram relevância científica para o estudo e não 

estava dentro do período citado acima; estudos com revisão de literatura ou estudos de relatos 

casos; artigos de opinião e editoriais; e artigos publicados em outros sites de busca indexada. 

Para a busca dos artigos, foram utilizadas palavras-chaves em português selecionadas 

mediante consulta aos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): fisioterapia respiratória, 

técnicas respiratórias e DPOC. 



246 
 

Para seleção dos artigos foi realizada, primeiramente, a leitura dos resumos das 

publicações selecionadas, tendo como o objetivo refinar a amostra por meio de critérios de 

inclusão e exclusão. A coleta dos dados foi dividida em duas fases: A primeira fase da 

pesquisa foi a seleção dos artigos posteriormente foram revisados os resultados encontrados e 

interpretados para que possa haver o processo comparativo com outros autores, os quais 

abordaram o assunto da pesquisa. Foram avaliados todos os artigos que se enquadrarão nos 

critérios de inclusão da pesquisa, em seguida para a diferenciação geral dos artigos, foram 

empregados os critérios importantes dos artigos, e assim como identificação de seus autores, e 

data de publicação. 

 Segunda fase da pesquisa corresponde à estatística dos resultados encontrados. A fim 

de comparar os resultados das avaliações e a associação entre as variáveis, encontradas no 

decorrer da pesquisa, foram identificados cinco (05) artigos para um estudo quantitativo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir de uma seleção criteriosa de dezenove artigos encontrados, rejeitou-se dois 

por serem revisão de literatura, quatro por se referirem à avaliação, seis por leitura de resumo, 

e duas por não se tratarem de DPOC. Apenas cinco estavam de acordo com os critérios de 

inclusão da pesquisa, ou seja, artigos que abordaram assuntos das técnicas respiratórias 

aplicadas em pacientes com DPOC. 

As técnicas analisadas dos artigos encontrados foram: Treinamento muscular 

respiratório (TMR), treinamento físico (TF), pressão positiva continua das vias aéreas 

(CPAP), exercícios de fortalecimento dos músculos abdominais e quadríceps, manobras de 

vibrocompressão e tapotagem, aumento do fluxo expiratório (AFE) e readequação do 

complexo toracopulmonar (RCTP). 

 

Quadro1: Tipos de técnicas utilizadas em pacientes com DPOC. 

AUTOR/ 

ANO 

PARTICIPANT

ES 

TIPO DE 

DPOC 

TÉCNICAS TEMPO DE 

TRATAMENT

O 

RESULTADOS 

OBTIDOS 

Kunikoshita 

et al,(2006) 

25 divididos em 

3:G1= 

(7H,3M) 

Moderada-

Grave 

G1=20m de TMR,por 

meio de Threshold e 

respiração 

diafragmática e 

freno-labial. 

Constituíram de 

3 sessões 

semanais por 6 

semanas 

consecutivas. 

O TMR associado a 

TF pareceu ser a 

melhor alternativa 

terapêutica. 
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G2= 

(8H,1M) 

G3= 

(5H,1M) 

G2=30m de TF em 

esteira rolante. 

G3=10m de 

Threshold e 15m de 

TF na esteira rolante. 

(18 

atendimentos) 

Pereira  

et al,(2009) 

11 pacientes Moderada-

Grave 

Foi aplicada CPAP, 

nos níveis de 

8cmH2O e 11 

cmH2O,por 10m. 

Não consta Houve um aumento 

da CVF, isso sugere 

uma redução da 

hiperinsuflação 

pulmonar. 

Trevisan, 

Porto, 

Pinheiro 

(2010) 

9 pacientes 

 (3H e 6M) 

Clinicame

nte estável 

Aparelho Theshold e 

fortalecimento dos 

Músculos 

Abdominais e 

quadríceps 

2x semanais, 

durante2 meses 

(16 

Atendimentos) 

Melhora da 

dor,vitalidade, 

realização AVD, 

↑resistência durante 

caminhada, ↓ 

sensação de 

cansaço. 

Castro et 

al,(2010) 

20 pacientes 

(13H e 7M) 

Moderada-

Grave 

Protocolo 1: 

Vibrocompressão e 

tapotagem; 

Protocolo 2: AFE 

Duas 

intervenções em 

2 dias 

Não houve 

diferença 

significativa, nas 

técnicas quanto ao 

volume de secreção. 

Rodrigues et 

al,(2012) 

11 pacientes 

(9M e 2H) 

Moderada-

Grave 

RCTP= exercícios de 

respiração 

diafragmática e 

freno-labial 

12 semanas-(24 

atendimento) 

Aumento da 

mobilidade da caixa 

torácica produziram 

melhora da 

expansibilidade 

torácica ,qualidade 

de vida e 

capacidade de 

exercícios. 

Legenda: H=homens; M=mulheres; m=minutos; TMR= treinamento muscular respiratório; TF=treinamento 

físico; CPAP=pressão positiva continua das vias aéreas; CVF=capacidade vital forçada; AVD=Atividades da 

vida diária; AFE= aumento do fluxo expiratório;RCTP=readequação do complexo toracopulmonar. 

 

No quadro 1 pode-se identificar quais os indicadores de resultado mais utilizados pelos 

diferentes autores e a partir destes, realizou-se a avaliação do melhor protocolo de tratamento. 

Para efeitos de discussão da pesquisa foram divididos quantidades de pacientes, tipos de 

DPOC, as técnicas de fisioterapia em pacientes com DPOC, tempo de tratamento e resultados 

obtidos.  Os indicadores dos resultados utilizados para a análise da efetividade das estratégias 
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de intervenção da fisioterapia, nesta revisão, são: a qualidade de vida; a capacidade para o 

exercício; menor sensação de cansaço; diminuição da hiperinsuflação pulmonar; 

expansibilidade torácica e redução da dispneia. 

No programa feito por Kunikoshita et al (2006), foram feitos três programas de 

fisioterapia respiratória, incluindo três grupos. Os três grupos passaram pelas mesmas 

avaliações, mesma monitorização alongamentos de músculos do tronco, membros superiores 

e inferiores. O que diferenciou entre os três foi que: o grupo 1 fez um treinamento muscular 

respiratório por meio do Theshold, respiração diafragmática e respiração freno-labial. O grupo 

2 fez uma caminhada na esteira por 30 minutos. E o grupo 3 foi treinamento muscular 

respiratório por Threshold associado com o treinamento físico, na esteira 15 minutos.  

Dentre as investigadas, o tratamento com Theshold associado com o treinamento físico 

apresentou um melhor resultado, pois além de proporcionar uma melhora na força muscular 

respiratória, na tolerância ao esforço e na qualidade de vida dos pacientes, ocasionou um 

efeito adicional nas adaptações fisiológicas, promovendo uma maior eficácia na remoção e/ou 

menor produção do lactato sanguíneo durante o esforço. 

Trevisan, Porto, Pinheiro (2010), concordando com o trabalho de Kunikoshita et al 

(2006), fizeram o mesmo tratamento muscular respiratório por um Threshold e um 

treinamento físico acrescido de fortalecimento dos músculos abdominais e quadríceps. Isso 

evidenciou uma amenização da dor, desempenho funcional e fortalecimento muscular 

respiratório e periférico.   

A ventilação não invasiva (VNI), de acordo com Pereira et al (2009), vem sendo 

ultimamente usada, em particular no paciente com doença obstrutiva crônica (DPOC), como a 

melhor forma de tratamento e suporte ventilatório. Uma das modalidades do VNI é a pressão 

positiva contínua nas vias aéreas (CPAP), que consiste na manutenção de uma pressão 

positiva durante todo o ciclo respiratório. O principal achado no estudo foi o aumento da 

capacidade vital forçada (CVF), aumento importante do volume pulmonar expiratório final 

associado ao recrutamento muscular expiratório, contudo houve uma redução da 

hiperinsuflação pulmonar. 

Nos estudos de Castro et al (2010),as técnicas fisioterapêuticas, aplicadas aos 

pacientes com diagnósticos de DPOC, tiveram dois protocolos para avaliação, sendo que 

ambos foram aplicados nos pacientes só que em dias alternados. O primeiro protocolo foi: a 

vibrocompressão e tapotagem, e depois submetidos à aspiração traqueal de secreção; o 
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segundo protocolo: que promove o aumento do fluxo expiratório (AFE) e posteriormente 

submetido à aspiração traqueal de secreção. A quantidade de secreção removida foi 

semelhante com a utilização de ambas as técnicas, de vibrocompressão e AFE. 

Segundo Rodrigues et al (2012), o tratamento respiratório, de expansibilidade torácica, 

do qual consiste em técnicas de respiração diafragmática, lenta e prolongada, e com os lábios 

semicerrados na expiração, são exercícios que fazem a  mobilização da caixa torácica, 

forçando os músculos respiratórios, visando a  melhora da capacidade de realizar atividades 

da vida diária e prevenir infecções respiratórias em pacientes portadores de DPOC. 

Os exercícios direcionados ao aumento da mobilidade da caixa torácica produziram 

melhora da expansibilidade torácica, da qualidade de vida e da capacidade de exercício nos 

pacientes, além de uma resposta subjetiva de melhora na dispneia relatada como a RCTP 

(Readequação do Complexo Toracopulmonar) exercícios feitos com os lábios semicerrados 

fazendo a expiração (freno-labial) e exercícios de respiração diafragmática, técnica também 

usados por Kunikoshita et al (2006). 

De acordo com Rodrigues et al (2012), o tratamento fisioterapêutico, dispõe de 

técnicas e condutas diversas, na reabilitação pulmonar, como o treinamento muscular 

respiratório, recondicionamento físico e manobras de higiene brônquica, buscando nesses 

mecanismos, intervir na condição funcional do paciente, restituindo sua autonomia e 

melhorando o condicionamento físico desse individuo.  

De acordo com os autores, foi observado uma convergência que o melhor protocolo de 

tratamento dos pacientes com DPOC é a da pesquisa de Kunikoshita et al (2006). Já que o 

melhor rendimento e resultados é um programa de tratamento que tenham treinamento da 

musculatura respiratória, treinamento físico, envolvendo exercícios aeróbicos, fortalecimento 

de abdominais e quadríceps e exercícios respiratórios que aumentam a mobilidade da caixa 

torácica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ressalta-se que neste trabalho os resultados encontrados foram através de uma 

avaliação do tratamento fisioterapêutico e técnicas respiratórias em pacientes hospitalizados 

com DPOC. 
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 Mas essa análise demonstra a importância de ser realizada uma pesquisa futura para 

poder coletar dados e corroborar com o engrandecimento da importância do profissional de 

fisioterapia que atua na saúde hospitalar. 

Conclui-se que a grande ideia dos programas de tratamento fisioterapêutico e técnicas 

respiratórias em pacientes hospitalizados com DPOC incluem a atuação de profissionais como 

os fisioterapeutas que atuam nos hospitais, ambulatórios e enfermarias, onde são instruídos 

para atuação na melhoria dos tratamentos fisioterapêuticos nos grandes hospitais com o 

principal objetivo de desenvolver trabalhos de que obtenham mais programas para benefício 

do paciente, para que ele possa voltar a uma vida de qualidade e praticar suas atividades 

diárias. 
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RESUMO: O referido estudo teve como objetivo realizar uma revisão literária a fim de 

conhecer as repercussões dos efeitos da gravidez no período da adolescência, visto que esta é 

uma fase de transformação do corpo feminino, buscando destacar o perfil dos trabalhos 

publicados em artigos, possibilitando assim, um  maior direcionamento dos estudos nesta 

área. A busca pela literatura ocorreu nos meses de outubro a novembro de 2012, deforma que 

as bases de dados de literatura científica e técnicas consultadas foram: Literatura científica 

Latino- Americana e de Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic 

Library Online (Scielo), sendo consideradas publicações dos últimos cinco anos no que 

resultou em 343 estudos sendo excluídos 333 artigos iniciando-se a análise de dez estudos 

completos. Dentre estes foram destacados fatores que influenciam negativamente a gestante 

adolescente tais como: a prematuridade, idade menor que 18 anos, o baixo peso ao nascer, 

aumento do número de partos cesarianos, aborto, tabagismo, poucas consultas de pré-natal, 

parto prematuro, depressão, uso de drogas, violência contra a mulher, ausência do 

companheiro, baixa escolaridade, falta de dialogo com o companheiro dentre outros, de forma 

que necessita de apoio familiar, do companheiro e de uma assistência adequada sendo 

fundamental importância o investimento em ações preventivas e educativas de modo a 

prevenir a gestação na adolescência, visto que esta é uma fase de profundas transformações 

pela qual a adolescente passa e que necessita ter acesso à informações dos serviços de saúde e 

apoio familiar.    

Palavras-chave: complicação na gravidez, adolescentes, fatores de risco. 

 

ABSTRACT: This study aimed to conduct a literature review to ascertain the impact of the 

effects of pregnancy during adolescence, since this is a phase transformation of the female 

body in order to enhance the profile of the published articles in, thus enabling greater 

targeting of studies on this concept. The search for the literature occurred in the months from 

October to November 2012, which deforms the databases of scientific and technical literature 

were consulted: Scientific Literature Latin American and Caribbean Health Sciences 

(LILACS) and Scientific Electronic Library Online (SciELO ), considering the publications in 

the past five years that resulted in 343 studies were excluded 333 articles starting the analysis 

of ten studies completed. Among these were highlighted factors that negatively influence the 
pregnant teenager such as prematurity, age less than 18 years, low birth weight, increasing the 

number of caesarean sections, abortion, smoking, few prenatal visits, premature birth, 

depression, drug use, violence against women, lack of partner, poor education, lack of 

dialogue with the partner and others, so you need family support, fellow and adequate 

assistance is crucial investment in preventive and education to prevent teenage pregnancy, 
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since this is a period of profound transformations through which the adolescent passes and 

you need to have access to information of health services and family support. 

Key Words: Complication in pregnancy, adolescents, risk factors. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A gravidez na adolescência é complicada pela idade da mãe, ossificação incompleta, 

ausência de assistência pré-natal e ganho de peso inadequado. A probabilidade de nascimento 

de um bebê saudável é comprometida, pois adolescente grávida também está em fase de 

crescimento (STEPHENSON & CONNOR, 2004). Neste período pode-se saber que grandes 

mudanças irão ocorrer em pouco tempo, trazendo para a grávida adolescente um sentimento 

de estranheza em relação seu próprio corpo (MENEZES & DOMINGUES, 2004). 

Durante este momento tão especial pode ocorrer lesões e complicações tais como: 

toxemia gravídica, disfunção uterina, maior índice de cesárea, desproporção céfalo-pélvica, 

síndromes hemorrágicas, lacerações perineais, amniorrexe prematura e prematuridade, anemia 

materna, abortamento, infecções urogenitais dentre outras patologias (CORREIA, et al., 

2011). 

Os riscos podem estar interligados aos aspectos psicológicos tais como a inexistência 

de apoio familiar, níveis elevados de estresse e a presença de sintomas depressivos que são 

formas de sofrimento psíquico (CORREIA, et al., 2011). Este sofrimento, quando associado a 

uma gestação indesejada e sem apoio, faz com que muitas adolescentes recorram à prática do 

aborto, ocasionando um maior risco à saúde da adolescente (MOREIRA, et al. 2008). 

Por isso necessita–se uma reflexão para melhor compreensão dos motivos que levam 

essas meninas a engravidar, considerando esse acontecimento decorrente de múltiplas causas 

(MOREIRA, et al. 2008). É importante lembrar que muitas meninas engravidam acreditando 

ser o desejo do parceiro, bem como há o fato que muitas desejam a liberdade da casa dos pais, 

querem ser vistas como adultas (MOREIRA, et al. 2008). 

Na adolescência, as mudanças vão desde os pensamentos até a descoberta de inúmeras 

transformações do corpo, dessa forma as meninas aumentam os seios, os quadris, a 

distribuição dos pêlos e ocorre a menarca, de forma que o amadurecimento físico se dá em 

decorrência dos hormônios sexuais e do crescimento influenciando na busca do prazer, do 

conhecimento de si e de autoafirmação vivendo constantes conflitos (MOREIRA, et al. 2008). 
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Desta forma, as adolescentes ainda não têm total consciência e conhecimento do seu 

corpo assim não observando que agora tem um período fértil e que neste período o início 

precoce da vida sexual, pode acarretar responsabilidades e consequências para seu organismo 

que ainda não está totalmente preparado (BELO &SILVA, 2004). 

As principais modificações no corpo da mulher em decorrência da gestação incluem: 

Alterações nas Mamas: Após amenorréia a adolescente grávida começa a sentir que as 

mamas estão mais sensíveis diminuindo esta até a 10ª semana, mas com tudo as mamas 

continuam a crescer apresentando nodulações podendo perceber a vascularização aumentada 

sob a pele desta forma o mamilo também se altera aumentando o tamanho. 

Aparelho urinário: A bexiga pressionada pelo útero principalmente após o primeiro 

trimestre proporciona um aparecimento ou piora da incontinência urinária aos esforços.  

Pele: Na pele da gestante ocorre a hiperpigmentação que pode ser vista na face, 

mamas, abdome e vulva ocorrendo provavelmente pelo hormônio melancítico que está mais 

elevado na gestação. 

Postura e deambulação: Devido o crescimento do feto o útero aumenta de volume 

apoiando-se na parede abdominal que juntamente com o peso das mamas modifica o centro de 

gravidade do corpo da gestante. Diante disto, o corpo da gestante tende a ir para frente de 

forma que para manter-se equilibrada aumenta a curvatura da lombar surgindo hiperlordose. 

Sistema cardiovascular: Observa-se no decorre da gestação várias mudanças e adaptações 

no organismo materno a fim de proporcionar um bom desenvolvimento do feto, desta forma 

percebem-se dispnéia aos esforços, taquicardia e edemas de membros principalmente os 

inferiores (NEME, 2005). 

Na adolescência ocorre uma maior incidência de complicações obstétricas, maior risco 

de morbidade e mortalidade materna e fetal. O crescimento de um organismo jovem 

interligado ao processo gestacional são fatores que, combinados, aumentam de forma 

substancial o risco da instalação de deficiências nutricionais, com sérias consequências, 

destacado - se a anemia ferropriva, o que pode acarretar complicações, como também pode 

ocasionar óbito (FUJIMORI, et al.2000). 

Estudos relatam que as adolescentes grávidas têm maior tendência a desenvolver 

síndromes hipertensivas, desproporção feto-pélvica, partos prematuros e problemas 

decorrentes de abortos provocados sem assistência adequada. Além disso, como 

consequência, é comum entre as adolescentes ocorrer a interrupção dos estudos em 
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decorrência da gravidez, trazendo atraso no seu desenvolvimento pessoal e com isso 

frustrações e depressão, ocasionando uma pobreza, com consequentes riscos sociais para a 

mãe e para os seus dependentes (CARNIEL, et al. 2006). 

Na gestação, a depressão pode provocar danos tanto para a mãe quanto ao 

desenvolvimento do bebê, tais como: a prematuridade, o baixo peso ao nascer e problemas no 

desenvolvimento da criança. Nesta fase elas expõem-se a tabaco, álcool e outras drogas 

diminuindo inclusive a frequência nos pré-natais (PEREIRA, et al. 2010). 

O Programa de Saúde da Família é um dos maiores programas já efetivado pelo 

Ministério da Saúde, tendo em visa que estão sempre voltados a por em prática atividades de 

educação em saúde voltadas ao coletivo, mas, contudo também fazendo uso de métodos 

individualizados (NETO FONSECA, 2007). Tais métodos como: tabela, temperatura basal, 

muco cervical, Pílula de anticoncepcional, DIU, diafragma, espermicidas vaginais, hormônios 

injetáveis e camisinha feminina, podem ser indicados e distribuídos pelo Ministério da Saúde 

a fim de controle da natalidade (MEIRA, 2002). 

Devido ao alto índice de adolescentes grávidas, percebeu-se a necessidade de realizar 

um estudo de revisão literária a fim de conhecer as repercussões dos efeitos da gravidez no 

período da adolescência, visto que esta é uma fase de transformação do corpo feminino. 

Buscaremos evidenciar o perfil dos trabalhos publicados em artigos, assim possibilitar maior 

aprofundamento dos estudos relativos a esta temática. Esse estudo torna-se importante não só 

para a conscientização da população adolescente dos efeitos de uma gravidez precoce, mas 

também para alertar sobre a necessidade de uma política social, voltada para manutenção da 

saúde e prevenção da gravidez. 

 

METODOLOGIA 

A revisão integrativa a literatura consiste na construção de uma análise ampla do 

conteúdo, contribuindo para discussões sobre métodos e resultados de pesquisas, assim como 

reflexões sobre a realização de futuros estudos (MENDES, et al. 2008). 

A busca pela literatura ocorreu nos meses de outubro a novembro de 2012. As bases 

de dados de literatura científica e técnicas consultadas foram: Literatura científica Latino- 

Americana e de Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library 

Online (Scielo).   
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Os descritores foram selecionados a partir da terminologia em saúde consultada nos 

Descritores da Saúde (DECS-BIREME). Os descritores selecionados foram os seguintes: 

“complicações do trabalho de parto”, “complicação na gravidez”, “adolescentes”, 

“complicações”, “fatores de risco”, “serviços de saúde para adolescente”, todos estes 

descritores foram relacionados com o descritor “gravidez”. Foram consideradas as 

publicações dos últimos cinco anos no que resultou em 343 estudos: da base de dados da 

Scielo e 54 da base de dados do LILACS. 

 Após a leitura dos resumos, foram determinados os seguintes critérios de inclusão: 

estudos disponíveis na integra, na língua portuguesa, nos anos de 2008 a 2012, que adotaram 

uma abordagem quantitativa, considerando o objetivo do estudo, artigos que abordassem as 

principais alterações na gravidez. Os critérios de exclusão foram: artigos não acessíveis em 

texto completo, artigos repetidos, artigos que não abordaram diretamente o tema deste estudo, 

artigos que não estivessem na língua portuguesa, artigos publicados fora do período proposto 

para análise.  Ao todo, foram excluídos 333 artigos (da base do Scielo) e 54 (da base do 

LILACS). Após a seleção dos artigos, iniciou-se a análise de dez estudos completos.    

Foi elaborado um quadro para organização da análise dos artigos contendo os itens: 

tipo de publicação, ano, fonte, autores, título, tema, método e objetivo. Em seguida foram 

realizadas análises qualitativas de cada artigo a partir de um formulário elaborado coleta das 

seguintes informações: número de gestantes ou mulheres entrevistadas, local do estudo, 

período do estudo, alterações físicas e alterações psíquicas da gravidez na adolescência. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os artigos selecionados foram descritos quanto aos autores, ano de publicação, título, 

tipo e objetivo do estudo. Os resultados observados foram descritos no Quadro.  

Em relação ao ano de publicação, um artigo foi publicado em 2008, um em 2009, um 

em 2010, quatro em 2011, três em 2012. Quanto aos tipos de estudos, foram classificados: 

estudo de caso-controle, epidemiológico seccional, corte transversal, descritivo com análise 

quantitativa, observacional retrospectivo, descritivo- transversal- quantitativo, observacional - 

analítico. 

Quadro: Artigos selecionados sobre os efeitos da gravidez na adolescência, quanto aos 

autores, ano de publicação, título, tipo e objetivo do estudo. 

AUTORES ANO TÍTULO TIPO DE 

ESTUDO 

OBJETIVO 
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CAPUTO, Valéria 

Garcia; BORDIN, 

Isabel Altenfelder. 

 

 

2008 

Gravidez na 

adolescência e uso 

frequente de álcool e 

drogas no contexto 

familiar. 

Caso-controle. Analisar fatores 

individuais e 

familiares associados 

à gravidez na 

adolescência, 

incluindo uso 

frequente de álcool e 

drogas ilícitas por 

Familiar. 

PEREIRA, Priscila 

Krauss et. al. 

2010  Complicações 

obstétricas, eventos 

estressantes, 

violência e depressão 

durante a gravidez 

em adolescentes 

atendidas em 

unidade básica de 

saúde. 

Epidemiológico 

seccional. 

Estimar a prevalência 

da depressão em 

adolescentes grávidas 

e identificar os 

principais fatores de 

risco. 

MENDES, Stéfani 

de Salles et al. 

2011 Saberes e atitudes 

dos adolescentes 

frente à 

contracepção. 

 Estudo descritivo 

com análise 

quantitativa 

 

 Descrever e analisar 

os saberes e atitudes 

dos adolescentes 

sobre a contracepção. 

SURITA, 

Fernanda 

Garanhani Castro 

et al. 

2011  Fatores associados 

ao baixo peso ao 

nascimento entre 

adolescentes no 

Sudeste do Brasil. 

 

 Estudo de corte 

transversal 

 Conhecer a 

prevalência e alguns 

fatores associados ao 

baixo peso ao nascer 

entre gestantes 

adolescentes. 

GUANABENS, 

Marcella Furst 

Gonçalves et al.  

2012 Gravidez na 

adolescência: um 

desafio à promoção 

da saúde integral do 

adolescente. 

 

Estudo 

observacional 

retrospectivo, 

Conhecer a 

importância da 

gravidez na 

adolescência como 

um problema de 

saúde na área de 

abrangência. 

CAMINHA, Náira 

de Oliveira et al .  

2012 Gestação na 
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A análise dos artigos selecionados procedeu-se de acordo com os seguintes aspectos: 

1) Número de gestantes ou mulheres entrevistadas; 2) Local do estudo; 3) Período da 

Realização do Estudo; 3) Alterações físicas na gravidez; 4) Alterações Psíquicas da gravidez. 

De acordo com o estudo realizado por Caputo & Bordin (2008) que teve como 

objetivo analisar os fatores individuais e familiares associados à gravidez na adolescência, o 

mesmo entrevistou 408 adolescentes (13-17 anos) com as seguintes características em 

comum: estudantes e sexualmente ativos. O estudo foi realizado em Marília/São Paulo, no 

período de 2003-2004. Destacaram-se as alterações/aspectos psíquicos: baixa escolaridade 

paterna, a falta de informação sobre sexualidade e fertilização e o uso de drogas ilícitas por 

familiar residente no domicílio. O presente estudo não destacou informações sobre alterações 

físicas.       

O artigo realizado por Pereira (2010) teve como o objetivo descrever a prevalência da 

depressão em adolescentes grávidas e identificar os principais fatores de risco. Foram 

entrevistadas 120 gestantes adolescentes da unidade básica de saúde do Rio de Janeiro no 

período de agosto de 2006 e julho de 2007. O autor destacou os seguintes aspectos físicos: 

sangramento anômalo, hospitalização na atual gravidez, história de acidente, incêndio ou 

aspectos 

epidemiológicos 

numa maternidade 

pública no nordeste 

do Brasil. 

comportamentais, 

complicações da 

curetagem uterina, 

analisar o tipo de 

abortamento, quanto 
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para realização de 

curetagem uterina. 

MARTINS, 
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et. al.  
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Observacional e 

analítico. 
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prematuridade. 

PRIETSCH, Silvio 

Omar Macedo et. 
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Transversal. 

 

Avaliar o efeito de 
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Município de Rio 

Grande (Rio Grande 

do Sul). 
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catástrofe e maus-tratos durante a vida, bem como os aspectos emocionais/ psíquicos sendo 

eles: prevalência de depressão gestacional a presença de eventos estressantes violência contra 

a mulher durante a gestação.    

Freitas & Botega (2002) também traz temática parecida em de artigo no qual ele relata 

o risco suicida elevado, na gestação e após o parto, que também encontrado juntamente na 

incidência de depressão e a percepção negativa da rede de apoio social de forma que estas 

desenvolvem uma sintomatologia depressiva crônica no primeiro ano após o parto.  

O estudo de Surita et al. (2011) objetivou conhecer a prevalência e fatores associados 

ao baixo peso ao nascer entre gestantes adolescentes. Os dados foram coletados a partir do 

banco de dados do Serviço de Obstetrícia no Centro de Processamento de Dados (CPD), 

como uma amostra de 2.357 adolescentes em uma Maternidade de Campinas, entre outubro 

de 1994 e dezembro de 2009. Dentre os principais resultados, destacou-se os seguintes 

aspectos físicos: idade menor que 15 anos, anemia, tabagismo e hipertensão antecedente de 

aborto e a associação com lúpus eritematoso sistêmico elevaram o risco de baixo peso ao 

nascer, adolescentes realizaram menos de seis consultas durante o pré-natal e a necessidade de 

cesariana. O estudo não destacou informações sobre alterações/aspectos psíquicos.       

Fujimori, et al. (2000) afirmam que as frequências são  relativamente baixas de 

anemia nas adolescentes estudadas, porém as mesmas apresentam reservas inadequadas de 

ferro. Deste modo, no pré-natal, é necessário orientar quanto à importância da ingestão do 

medicamento, em virtude da anemia não demonstrar uma sintomatologia específica.  

Amorim,  et al. (2009) tem como objetivo identificar os fatores associados à gestação 

na adolescência em um estado do nordeste do Brasil, tendo como amostra 168 casos e 337 

controles, com as seguintes características: adolescente entre 10 e 19 anos (caso) para duas 

mulheres entre 20 e 35 anos (controles) no período de fevereiro a julho de 2006. Destacando 

as principais alterações/aspectos psíquicas: escolaridade menor que oito anos, ausência do 

companheiro e história materna de gestação na adolescência. O presente estudo não destacou 

informações sobre alterações físicas. 

Gonçalves (2006) relata em seu estudo não somente a escolaridade, mas que a 

valorização excessiva dos jovens mostra a desordem das fases da vida, interligada às 

mudanças devido às rebeldias.  



260 
 

De acordo com o estudo Mendes, et al. (2011)  que teve como objetivo descrever e 

analisar os saberes e atitudes dos adolescentes sobre a contracepção. O mesmo realizou sua 

pesquisa utilizando um questionário fechado com 499 adolescentes de cinco escolas estaduais 

de Cuiabá/ MT. O estudo destacou os seguintes aspectos físicos: métodos anticoncepcionais 

mais conhecidos (preservativos e contraceptivos orais), a experiência de gravidez em ambos 

os sexos e se chegou a interromper alguma gestação bem como alterações/aspectos psíquicas: 

como a importância do planejamento familiar, as mulheres referem a existência de diálogo 

com seu (sua) parceiro (a) no uso de métodos anticoncepcionais, a maioria das mulheres 

apontam que é responsabilidade de ambos usar o método para evitar a gravidez. 

Magalhães (2006) em seu artigo demonstra que na adolescência, uma das 

características associadas à faixa etária, é que não se preocupa de avaliar, e principalmente 

assumir, as consequências da vida sexual ativa não levando em conta o que pode ocorre com 

tal atitude na vida de cada um.   

No estudo realizado por Guanabens, et al. (2012) o objetivo foi conhecer a 

importância da gravidez na adolescência como um problema de saúde na área de abrangência. 

Realizou-se um levantamento do número de adolescentes entre as grávidas da área de 

abrangência da Unidade de Saúde São Marcos de Belo Horizonte, no período de junho de 

2009 e maio de 2010. Foram destacadas as seguintes características: adolescentes, entre as 

grávidas foi de 22,1%, entre os 33 registros, 45,4% tinham 18 ou 19 anos de idade de forma 

que não houve associação entre prematuridade e gravidez na adolescência (p = 0,29) ou entre 

abortamentos sendo destacando os seguintes aspectos físicos: as complicações da gravidez na 

adolescência, abortamentos e partos prematuros entre as grávidas adolescentes. 

Da mesma forma que Simões (2003) demonstra em seu artigo através de pesquisa que 

a taxa de prematuridade, baixo peso ao nascer e a mortalidade infantil são de fato maiores nos 

grupo de adolescentes menores de 18 anos, do que no grupo de adolescentes de 18 e 19 anos.  

O estudo de Caminha et al. (2012) teve como objetivo descrever e analisar a 

assistência pré-natal às adolescentes, em relação ao Programa de Humanização no pré-natal e 

nascimento entrevistando 200 adolescentes, na maternidade de referência em obstetrícia do 

SUS em Fortaleza/CE, no período de março e julho de 2009. O estudo destacou as principais 

alterações e aspectos psíquicos: como as características socioeconômicas, história gineco-

obstétrica, bem como aspectos físicos sendo elas informações sobre a gestação atual e o pré-

natal realizado. 
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Simões (2003) relata também em seus estudos a relação com a utilização inadequada 

do pré-natal, bem como os adolescentes menores de 18 anos e de 18 e19 anos tiveram menor 

renda familiar. 

O artigo de Chaves et al. (2012) objetivou descrever aspectos sociodemográficos, 

clínicos, comportamentais, complicações da curetagem uterina, o tipo de abortamento, quanto 

à motivação em adolescentes que foram internadas para realização de curetagem uterina, o 

mesmo entrevistou 223 adolescentes grávidas. O estudo foi realizado em uma maternidade 

conveniada com o SUS em Maceió, Alagoas no período de março de 2008 a abril de 2009. O 

estudo destacou os seguintes aspectos físicos: complicações e o tipo de abortamento praticado 

por adolescente, o uso de álcool, de fumo, gravidez planejada, gravidez desejada, dados 

clínicos (idade gestacional, número de gestações, número de abortos), e dados do proce-

dimento de curetagem uterina (perfuração uterina, transfusão sanguínea), bem como 

alterações/aspectos psíquicas: socio-demográficos, comportamentais (idade, situação 

conjugal, cor; fatores associados ao comportamento e estilo de vida). 

Martins, et. al. (2011) objetivou analisar a associação da gravidez na adolescência com 

prematuridade. Foram entrevistadas todas as mulheres internadas nas enfermarias do 

puerpério, perfazendo um total de 2.196 pacientes. As adolescentes (10-19 anos) foram 

comparadas com mulheres adultas (20-34 anos), assim foram excluídas 132 pacientes com 

idade ≥35 anos. Foram excluídas 42 pacientes com gestação múltipla e 44 com doenças 

preexistentes a amostra final totalizou 1.975 pacientes, no período de julho a dezembro de 

2006. Destacando os seguintes aspectos físicos: número de consultas no pré-natal, idade 

gestacional no início do pré-natal, tipo de parto no qual apresentou maior percentual que os 

partos cesáreos para as menores de 20 anos, embora sua frequência tenha sido maior do que 

nas mulheres adultas.  

De acordo com o estudo realizado por Prietsch, et al. (2011) que teve como objetivo 

identificar fatores associados à gravidez não planejada num Município de Rio Grande do Sul 

como mães cujos partos ocorreram nas maternidades da Associação de Caridade Santa Casa 

do Rio Grande e do Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), 

ao longo de 2007. Destacando as principais alterações/aspectos psíquicas: identificação, local 

de residência, características demográficas, ocupação, história reprodutiva, hábitos de vida 

dessas mulheres, nível socioeconômico. A renda familiar e índice de bens apresentam efeito 

semelhante para gravidez não desejada, condições de habitação, saneamento de suas famílias, 
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características do trabalho do pai, assistência recebida durante a gestação, bem como aspectos 

físicos (utilização de serviços preventivos e curativos em saúde, conhecimento sobre 

amamentação e dieta, imunização e identificação de doença respiratória). 

Menezes (2004) descreve em seu artigo que somente 14% das gestantes adolescentes 

entrevistadas receberam informações sobre mudanças que iriam ocorrer em seu corpo durante 

o período da gestação equipe de saúde durante o pré-natal, deixando clara a falta de 

informação sobre este aspecto.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Em relação aos aspectos psíquicos encontrados os principais problemas destacados 

foram depressão, uso de drogas, violência contra a mulher, ausência do companheiro, baixa 

escolaridade falta de diálogo com o companheiro. Tais fatores influenciam negativamente a 

gestante adolescente que necessita de apoio familiar, do companheiro e de uma assistência 

adequada. 

 No que se refere aos aspectos físicos destacamos a presença de algumas complicações 

peculiares à gravidez na adolescência tais como: a prematuridade, idade menor que 18 anos, o 

baixo peso ao nascer, aumento do número de partos cesarianos, aborto, tabagismo, poucas 

consultas de pré-natal, parto prematuro, sangramento, problemas de saúde tais como anemia. 

 Com base no exposto observamos que é de fundamental importância o investimento 

em ações preventivas e educativas de modo a prevenir a gestação na adolescência, visto que 

esta é uma fase de profundas transformações pela qual a adolescente passa e que necessita ter 

acesso a informações dos serviços de saúde e apoio familiar.   
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24. AVALIAÇÃO MUSCULOESQUELÉTICA EM PACIENTES 

SUBMETIDOS À CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO: 

REVISÃO SISTEMÁTICA 

MUSCULOSKELETAL EVALUATION IN PATIENTS UNDERGOING 

MYOCARDIAL REVASCULARIZATION: SYSTEMATIC REVIEW  

Ana Cláudia Silva Oliveira 

Acadêmica do Curso de Fisioterapia das Faculdades INTA 

Leandro Gomes Barbieri 

Fisioterapeuta, Prof. Mestre do Curso de Fisioterapia das Faculdades INTA 

 

RESUMO: INTRODUÇÃO: A cirurgia de revascularização do miocárdio tem como 

objetivo melhorar não só as funções cardíacas, mas ao mesmo tempo proporcionar melhoras 

nas capacidades gerais. O fisioterapeuta tornou-se um profissional de extrema importância 

nos cuidados pós-operatório, atuando não só na reabilitação, mas também na prevenção de 

complicações potencialmente letais. A avaliação musculoesquelética oferece características 

para uma prescrição eficiente dos exercícios, sendo de fundamental importância, para 

viabilizar um programa de reabilitação, pois algumas alterações nas funções deste sistema 

podem prejudicar o sistema cardiovascular. OBJETIVO: Avaliar, descrever e comparar as 

avaliações através das diferenças de resultados comprovados cientificamente em pacientes, 

que se submetem à cirurgia de revascularização por meio de uma revisão bibliográfica 

sistemática. METODOLOGIA: Caracterizada por uma revisão de literatura sistemática com 

abordagem quantitativa, a qual foi realizada no período de março a novembro de 2012. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: Mostraram que não houve estudos significativos com o 

tema mencionado, considerando que foram encontradas diversas pesquisas na avaliação da 

função respiratória no período pós-operatório. A literatura assegura a importância da 

fisioterapia motora nos pacientes revascularizados, porém, não existem relatos que 

assegurem uma avaliação precisa para esses pacientes no pós-operatório. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Evidenciou-se que as avaliações desenvolvidas nesses 

pacientes, pelos fisioterapeutas, concentram-se na função respiratória. Embora estudos já 

descrevam a importância da função muscular nesses pacientes, não existe pesquisa que 

apresente avaliações musculoesqueléticas nas disfunções musculares nesse tipo de paciente. 

Palavras-chave: Fisioterapia, Avaliação e Revascularização do Miocárdio. 

 

ABSTRACT: INTRODUCTION: Not only does the surgery in coronary artery 

revascularization aim to improve the heart functions, but also its general capacities.  The 

physiotherapist has become a professional of utmost importance in postoperative care, 

working not only in rehabilitation, but also in preventing potentially lethal complications. The 

musculoskeletal evaluation offers characteristics for an effective exercise prescription, which 

is paramount to a rehabilitation program, once some changes  in the functions of this system 

may adversely affect the cardiovascular system.  OBJECTIVE: To evaluate, to describe and 

compare the differences in ratings through scientifically proven results in patients undergoing  

coronary artery bypass grafting  by  means of a systematic literature review.  
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METHODOLOGY:  It is characterized by a systematic literature review with a quantitative 

approach, conducted from March to November, 2012. RESULTS AND DISCUSSIONS: The 

results showed that there were no significant studies concerning the above-mentioned theme, 

considering that several studies were found in the evaluation of respiratory muscle function in 

the postoperative period. The literature assures the importance of physical therapy in 

revascularized patients; however, it presents no accounts  that may  ensure an accurate 

evaluation  for these patients postoperatively. CONCLUSION: It was evident that the 

evaluations done by the physiotherapists in these  patients were concentrated in the respiratory 

functions.  Although studies have already described  the importance of  the musculoskeletal 

function, there has been no research which presents musculoskeletal evaluations at muscular 

disorders in these kinds of patient.  

Keywords:  Physiotherapy, Evaluation and Myocardial Revascularization. 

 

INTRODUÇÃO 

A cirurgia de revascularização miocárdica é um dos procedimentos médicos mais 

estudados dentre todos os que existem. Durante os anos 80 e 90, grandes estudos 

compararam a cirurgia de revascularização miocárdica ao tratamento clínico estabelecido, e 

mostrando uma mortalidade significativamente menor no grupo operado do que no grupo 

tratado clinicamente em cinco anos, apesar de que a diferença tendia a cair com um 

seguimento mais longo. De acordo com Nery (2010), a cirurgia de revascularização do 

miocárdio (CRM) é um procedimento cirúrgico muito estudado pelo grande interesse clínico 

e pela fácil definição de seus desfechos. 

Conforme a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2006), a frequência dos 

procedimentos de cirurgias cardíacas aumentou progressivamente nas últimas décadas. No 

entanto, as complicações pulmonares pós-operatórias ainda são uma fonte significativa de 

mortalidade e morbidade. Porém, ocorre a diminuição dessas taxas quando identificados os 

pacientes em riscos de complicações pulmonares pós-operatórias e definidas à terapêutica. 

A cirurgia de revascularização do miocárdio (CRM) é o procedimento de rotina para 

tratamento de pacientes com sintomas de isquemia miocárdica (FERREIRA et al. 2009). A 

cirurgia tem como objetivo melhorar não só as funções cardíacas, mas ao mesmo tempo 

proporcionar melhoras nas capacidades gerais. Porém, o procedimento não deve interferir 

nas atividades da vida diária, a ponto de comprometer a qualidade de vida proposto no pré-

operatório. 

Nos últimos anos, os programas de tratamento em reabilitação cardíaca auxiliam a 

melhoria da função muscular, cardiovascular, do metabolismo, dos fatores de risco 

coronarianos e do bem-estar geral do paciente.  
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Os movimentos podem ser realizados ativa ou passivamente, e podem ter efeito sobre 

a amplitude de movimento. Nos movimentos passivos, a articulação é mobilizada em toda a 

sua amplitude de movimento pelo examinador enquanto o paciente mantém-se relaxado. 

Dessa forma, o movimento dentro da amplitude livre é produzido inteiramente por uma força 

externa, não havendo contração muscular voluntária (MAGEE 2005). 

De acordo com Oliveira (2009), a cirurgia cardíaca leva o indivíduo a uma série de 

complicações clínicas e funcionais, como: redução da capacidade cardiorrespiratória, que 

também é influenciada negativamente pela inatividade física pós-operatória, devido ao maior 

tempo de repouso no leito, que também gera perda de força muscular e descondicionamento, 

que é um fator de risco para complicações pulmonares e tromboembolismo pulmonar. 

Porém, esse imobilismo decorre não só da própria condição médica que o paciente entra no 

hospital, que já dita uma maior necessidade de repouso que o habitual, como também dos 

cuidados tradicionais pré-operatórios, que envolvem também a prescrição de repouso no 

leito.  

O indivíduo internado que sofreu cirurgia cardiovascular inicia a programação de 

reabilitação física tão logo seu quadro clínico seja considerado estável passando por estágios 

(steps) que evoluem de acordo com a sua recuperação (GONÇALVES et al. 2006). 

O fisioterapeuta tornou-se um profissional de extrema importância nos cuidados pós-

operatórios, atuando não só na reabilitação, mas também na prevenção de complicações 

potencialmente letais. Programas de reabilitação cardíaca baseiam-se na reabilitação física 

com consequentes reduções da morbidade e mortalidade. 

Segundo Umeda (2005), a fase I da reabilitação cardiovascular aplica-se ao paciente 

internado, ou seja, em ambiente hospitalar, sendo que é o passo inicial em direção a uma 

vida ativa e produtiva. 

A fisioterapia atua no tratamento na fase hospitalar em pós-operatório de cirurgia de 

revascularização do miocárdio, tendo como base procedimentos simples, como: técnicas de 

tosse efetiva (eliminar obstruções respiratórias e manter os pulmões limpos); exercícios 

metabólicos de extremidades; exercícios ativos; treino de marcha em superfície plana e com 

degraus, entre outras atividades. Sendo que a mobilização precoce dos pacientes, após 

cirurgia cardíaca, demonstra redução nos efeitos prejudiciais do repouso prolongado no leito, 

aumenta a autoconfiança do paciente e diminui o custo e a permanência hospitalar.  
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A atuação da fisioterapia vem sendo analisada como um dos componentes essenciais 

na reabilitação de pacientes cirúrgicos cardiovasculares com finalidade de melhorar o 

condicionamento cardiovascular e evitar ocorrências tromboembólicas e posturas antálgicas, 

oferecendo maior independência, bem-estar físico e segurança para alta hospitalar e futura 

recuperação das atividades de vida diária desses pacientes.  

A utilização dos protocolos de tratamento fisioterapêutico no pós-revascularizado do 

miocárdico é indispensável para uma reabilitação eficaz. No entanto, essa ação nos 

proporciona subsídio capaz de auxiliar no início ao maior nível possível da reabilitação 

direcionada ao funcionamento físico, proporcionando qualidade de vida, adquirindo 

autoestima e independência do paciente.  

Para Sulivan (2004), a análise dos dados da avaliação musculoesquelética contribui 

para o estabelecimento de um diagnóstico e prognóstico, assim como, determinação de 

metas, o desenvolvimento e a implementação de um plano de tratamento. 

No decorrer dos estudos acadêmicos em fisioterapia cardiorrespiratória, conhecemos 

o papel extremamente necessário da avaliação e assistência do fisioterapeuta em pacientes no 

pós-operatório de cirurgias Revascularização do Miocárdio, no entanto cabe ressaltar que 

poucos estudos são realizados com relação à fisioterapia motora nesses pacientes. 

Diante dessa realidade, avaliou-se a relevância e a proporção do problema, carente 

dessa intervenção precoce e efetiva, como forma de evitar transtornos de maior gravidade, ao 

exemplo: perda de força muscular, diminuir edema, manter a amplitude de movimento e 

elasticidade mecânica dos músculos envolvidos e descondicionamento metabólico do 

indivíduo. 

Uma avaliação musculoesquelética oferece características para uma prescrição 

eficiente dos exercícios, sendo de fundamental importância, para viabilizar um programa de 

reabilitação, pois algumas alterações nas funções deste sistema podem prejudicar o sistema 

cardiovascular. 

Embora não seja muito descrita na literatura, a avaliação musculoesquelética em 

reabilitação cardiovascular nos pacientes submetidos à cirurgia cardíaca de Revascularização 

do Miocárdio é aplicada dentro dos hospitais, justificando assim a pesquisa, a qual teve 

como interesse o tema abordado às limitações funcionais desses pacientes. 
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A partir dessa realidade, a pesquisa teve como objetivo avaliar, descrever e comparar 

as avaliações através das diferenças de resultados comprovados cientificamente em 

pacientes, que se submetem à cirurgia de revascularização por meio de uma revisão 

bibliográfica sistemática.  

 

METODOLOGIA 

O estudo se caracteriza por uma revisão de literatura sistemática com abordagem 

quantitativa, a qual foi realizada no período de março a novembro de 2012. A revisão 

sistemática é realizada para buscar consenso sobre alguma temática específica e sintetizar o 

conhecimento de uma dada área por meio de etapas metodológicas que incluem a 

formulação de uma pergunta, identificação, seleção e avaliação crítica de estudos científicos 

contidos em bases de dados eletrônicas (SANTOS et al. 2009). 

Pesquisa quantitativa se inicia com um estudo de certo número de casos individuais, 

quantificando fatores em segundo típico, servindo-se frequentemente de dados estatísticos e 

generalizando o que foi encontrado nos casos particulares (RAMPAZZO, 2005). 

A presente pesquisa contou, como critérios de inclusão, com artigos publicados no 

ano de 2002 a 2012 que abordaram assunto descrito na pesquisa, ou seja, avaliação de 

pacientes submetidos às cirurgias de Revascularização do Miocárdio, no pós-operatório em 

ambiente hospitalar, artigos descritos no idioma português, os quais estavam publicados na 

biblioteca virtual, Electronic Library Online (SciELO), revistas da biblioteca das faculdades 

INTA. 

 Foram excluídos artigos que não tiveram relevância científica para o estudo e não 

estavam dentro do período citado acima. Artigos que não responderam à pergunta de 

pesquisa estabelecida inicialmente, mesmo tendo como cenário o âmbito hospitalar e os 

artigos escritos em língua estrangeira.  

Para a busca dos artigos, foram utilizadas palavras-chaves em português selecionadas 

mediante consulta aos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): fisioterapia, avaliação e 

revascularização. 

Para seleção dos artigos foi realizada, primeiramente, a leitura dos resumos das 

publicações selecionadas, com o objetivo de refinar a amostra por meio de critérios de 

inclusão e exclusão. 
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A coleta dos dados foi dividida em duas fases: A primeira fase da pesquisa foi a 

seleção dos artigos, em seguida foram revisados os resultados encontrados e interpretados 

para que pudesse haver o processo comparativo com outros autores, os quais abordem o 

assunto da pesquisa. Foram avaliados todos os artigos que se enquadrassem no critério de 

inclusão da pesquisa, em seguida, para a diferenciação geral dos artigos, foram empregados 

os critérios importantes dos artigos, e assim como identificação de seus autores, e data de 

publicação.  

A segunda fase da pesquisa corresponde à analise e reavaliação dos dados, as 

mensurações desses dados foram baseadas nos resultados encontrados nas publicações dos 

artigos estudados e na elaboração de um trabalho com os resultados. 

Entretanto, a partir da aplicação dos critérios previamente definidos, não foram 

identificados artigos envolvendo avaliação musculoesquelética nos últimos dez anos, assim, 

nenhum dos artigos apresentou critérios que poderiam fazer parte da finalidade desta revisão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir da análise dos artigos selecionados e quanto ao tipo de publicação, os quatro 

estudos apresentados no Quadro 1 são resultados da pesquisa, e todos são nomeados pelos 

editores como originais na revista virtual Electronic Library Online (SciELO). 

 

Quadro 1 - Tipos de avaliações em pacientes no pós-operatório de cirurgia de 

revascularizados em ambiente hospitalar. 

AUTOR 

(ANO) 

N. DE 

PACIENT

ES 

PROCEDIMEN

TO 

CIRÚRGICO 

TIPO DE 

AVALIAÇÃ

O 

PARÂMETR

OS DA 

AVALIAÇÃ

O 

RESULTAD

OS 

OBTIDOS 

Giacomaz

zi,  et al 

(2006) 

30 

indivíduos 

Cirurgia de Pós-

operatório de 

cirurgia de 

revascularização 

do miocárdio 

Avaliação 

álgica (escala 

análoga 

visual) e 

desenho do 

corpo 

humano. 

Paciente foi 

instruído a 

marcar a área 

mais álgica. 

Juntamente, 

foi aplicada 

uma escala 

subjetiva 

análoga visual 

de 0 até 10 

centímetros, 

com 0 

representando 

nenhuma dor 

Apenas cinco 

pacientes não 

apresentaram 

dor durante 

todo período 

de pós-

operatório, no 

1º dia. A dor, 

inicialmente, 

localizou-se 

na região da 

esternotomia 

tendo 

intensidade 
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e 10 como a 

dor mais 

intensa para 

aquela área. 

moderada. 

 

Müller,  e

t 

al  (2006) 

 

40 

pacientes 

Pós-operatório 

de cirurgia de 

revascularização 

do miocárdio. 

Exame 

espirométrico 

e Peak flow 

Pacientes 

submetido à 

pressão 

positiva 

contínua 

(CPAP), e 

outro 

submetido à 

pressão 

intermitente 

(Reanimador 

de Müller). 

Pacientes 

submetidos 

ao 

Reanimador 

de Müller 

apresentaram 

radiografia de 

tórax normal 

com maior 

frequência do 

que pacientes 

submetidos 

ao CPAP. 

Oliveira, 

et al. 

(2008) 

16 

pacientes 

Pós-operatório 

de cirurgia de 

revascularização 

do miocárdio 

Espirometria 

e     

Manovacuom

etro 

Redução 

significativa 

dos valores de 

CVF e VEF  

 

Redução dos 

valores de 

função 

pulmonar que 

permanecem 

baixo até o 6° 

dia de pós-

operatório. 

Oliveira, 

et al 

(2009) 

18 

pacientes 

Pós-operatório 

de cirurgia de 

revascularização 

do miocárdio 

Espirometria 

e TC6 

 

 

Espirometria 

no 5° dia pós-

operatório e 

teste de 

caminhada de 

6 minutos 

(TC6') para 

caracterizar a 

capacidade de 

deambulação 

Espirometria e 

distância 

percorrida no 

TC6. 

Redução dos 

volumes e 

capacidades 

pulmonares, 

como 

também 

correlação 

negativa, 

significativa 

somente da 

capacidade 

de 

deambulação 

ao quinto dia 

pós-

operatório. 

 

Com respeito à avaliação no pós-operatório em pacientes revascularizados, a 

pesquisa apresentou diferentes tipos de avaliações sendo, avaliação da dor e outros 

relacionados à função respiratória. Porém, nada relacionado à avaliação musculoesquelética 

em pacientes no pós-operatório em ambiente hospitalar, demonstrando que não houve artigos 

com publicações com o objetivo de estudar avaliações desses pacientes no decorrer dos dez 

anos pesquisados. 
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A literatura assegura a importância da fisioterapia motora nos pacientes 

revascularizados, porém não existem relatos que assegurem uma avaliação precisa para esses 

pacientes no pós-operatório. O qual SANTOS et al. (2010) afirma que a realização da 

fisioterapia é mais eficaz em prevenir complicações do que a sua não realização. Estudos 

sugerem os benefícios da realização de técnicas de reexpansão pulmonar, cinesioterapia 

respiratória, estímulo à tosse e deambulação precoce em pacientes submetidos à operação de 

risco, sejam as cirurgias de revascularização do miocárdio eletivo ou de emergências. 

No entanto, poucos estudos apontam a avaliação desses pacientes antes da realização 

do tratamento fisioterapêutico em ambiente hospitalar. Considerando que SANTOS et al. 

(2010) afirma em seu estudo que tanto no pré como no pós-operatório eles receberam 

orientações sobre a operação, sobre a importância da deambulação precoce e da tosse, 

realizam exercícios de cinesioterapia respiratória, sem protocolo específico, conforme 

necessidades individuais. 

Analisando as bases da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2006) sobre reabilitação 

cardiovascular, o programa nesta fase hospitalar tem por objetivo que o paciente tenha alta 

hospitalar com as melhores condições físicas e psicológicas possíveis, fornecendo 

informações referentes ao estilo saudável de vida. 

Os testes de avaliação muscular têm como objetivo detectar um desequilíbrio 

muscular produzido por fraqueza muscular, para auxiliar no diagnóstico e na prescrição de 

exercícios fisioterapêuticos. Em que a força é testada para mostrar a agilidade de um 

músculo de produzir ou opor-se a esta força, proporcionando então, a quantidade de 

resistência que o sistema de uma alavanca muscular pode vencer ou sustentar. 

Considerando que a literatura apresente a importância da função muscular em 

pacientes pós-operatórios, não existem estudos que relatem ou descrevam preocupação em 

demonstrar avaliação musculoesquelética nesses tipos de pacientes. 

De acordo com Sulivan (2004), o propósito de uma analise musculoesquelética inclui 

determinar a presença ou ausência de comprometimentos, limitações funcionais e 

incapacidades envolvendo músculos, estruturas articulares, relacionadas. Portanto o tempo 

prolongado no leito promove várias complicações no sistema muscular, retardando assim a 

eficiência da recuperação nos pós-operatórios.  

Alguns autores como: Sulivan (2004) e Umeda (2006) ao afirmarem que a 

imobilização no leito provoca disfunções no sistema musculoesquelético. O que se observa a 
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extrema importância da realização detalhada de uma avaliação muscular em pacientes com 

imobilização no leito, para detectar as disfunções já existentes e prevenir de forma eficiente 

possíveis imobilidades, contraturas, perda de tônus. Com base na avaliação, busca-se a o 

tratamento eficiente conforme a necessidade e limitação de cada paciente. 

Para Gonçalves et al. (2006), as avaliações clínicas restringem-se à obtenção de 

dados sobre a doença, dispensando informações sobre a condição de vida e as atividades 

diárias dos pacientes que foram afetados pela mesma.  

No entanto, a fase I compreende a parte inicial do programa reabilitação cardíaca, 

sendo a fase hospitalar aguda, essa fase inicia-se após o paciente ter sido considerado estável 

clinicamente, como decorrência para aperfeiçoar o tratamento clínico e a utilização de 

procedimento intervencionista (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2006). 

Considerando que a fisioterapia é um componente fundamental na reabilitação de pacientes 

com doenças cardiovasculares com o intuito de melhorar o condicionamento cardiovascular 

e prevenir ocorrências tromboembólicas e posturas antálgicas. 

Nos últimos anos, estudos científicos têm investigado vários tipos de avaliação e 

estratégias terapêuticas que possam prevenir ou minimizar as complicações pulmonares após 

intervenção cirúrgica cardíaca, porém, não se encontram na literatura estudos sobre 

avaliações de função muscular desses pacientes, uma vez que a prática diária das unidades 

de terapias intensivas profissionais alerta para o comprometimento da função muscular e 

articular desses pacientes, devido à mobilização no leito, efeitos que podem levar também a 

comprometimentos respiratórios.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo permitiu uma análise da dimensão dos tipos de avaliação fisioterápica no 

trabalho do fisioterapeuta em pacientes submetidos à Cirurgia de Revascularização do 

Miocárdio, no âmbito hospitalar por meio de uma revisão sistemática das publicações 

científicas de fisioterapia relacionadas a essa temática no Brasil.  

Evidenciou-se que as avaliações desenvolvidas nesses pacientes, pelos 

fisioterapeutas, concentram-se na função respiratória. Embora estudos já descrevam a 

importância da função muscular nesses pacientes, não existe pesquisa que apresente 

avaliações musculoesqueléticas nas disfunções musculares nesse tipo de paciente. 
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Faz-se necessário superar esse padrão, rever a necessidade das avaliações 

musculares, a utilização desse procedimento de avaliações possibilita a eficácia de um 

tratamento já que a permanência no leito proporciona deficiências e disfunções musculares e 

articulares. 

Quanto ao aspecto científico, é importante a realização de estudos que busquem 

analisar, avaliar e compreender as deficiências e disfunções desses pacientes em âmbito 

hospitalar. Tendo como objetivo potencializar as intervenções do profissional na prevenção e 

reabilitação das disfunções musculares. 

Os resultados mostraram que não houve estudos significativos com o tema 

mencionado, considerando que foram encontradas diversas pesquisas na avaliação da função 

respiratória no período pós-operatório. 
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RESUMO: Este artigo é uma revisão bibliográfica, em que apresentamos as ideias de vários 

pesquisadores sobre a temática “os benefícios da fisioterapia respiratória associada à natação 

no tratamento de crianças asmáticas.” A asma é entendida como uma doença crônica e de 

caráter recorrente às vias aéreas no que as faz tornar hiperirritáveis e hipersensíveis, esta 

reação e causada devido ao contato com poluição, cigarro, alérgenos e entre outros. Os índices 

de asma estão aumentando em todo o mundo, pois o número de hospitalizações vem 

crescendo, principalmente em crianças. Em grande parte dos casos, a doença se manifesta na 

infância, vindo a ocorrer uma melhora na adolescência, entretanto a asma pode se iniciar em 

qualquer idade e possui vários fatores causadores. A atuação da fisioterapia respiratória 

baseia-se na reeducação da função muscular, desobstrução brônquica, desinsulflação 

pulmonar, correção de deformidades posturais, uma melhora do condicionamento físico, da 

ventilação mecânica e do recondicionamento físico do sistema cardiorrespiratório. A natação 

é um exercício saudável que é bem tolerado por asmáticos porque induz broncoconstrição 

menos severa do que outras modalidades de atividade física. Os benefícios da atividade física 

para crianças asmásticas e a melhora da condição física permite-lhes suportar com mais 

tranquilidade os agravos da saúde, isto porque há um aumento da resistência respiratoria 

aeróbica fornecendo-lhes reservas para enfrentar as crises obstrutivas.  

Palavras-chave: Asma; Fisioterapia; Natação.  

 

ABSTRACT: This article is a literature review, where we present the ideas of various 

researchers on the theme "benefits of physiotherapy associated with swimming in the 

treatment of asthmatic children.'' Asthma is understood as a chronic recurring character in the 

airways which makes them become hyper-irritable and hyper-sensitive, and this reaction 

caused due to contact with pollution, smoke, allergens and among other indices of asthma are 

increasing around the world is that the number of hospitalizations is increasing, especially in 

children. In most cases, the disease manifests in childhood coming to an improvement occurs 

in adolescence, though asthma can start at any age and has multiple causative factors. The 
performance of physiotherapy based on the rehabilitation of muscle function, bronchial 

obstruction, pulmonary desinsulflação, correcting postural deformities, improved physical 

conditioning, mechanical ventilation and physical reconditioning cardiorespiratory system. 

Swimming is a healthy exercise that is well tolerated by asthmatics because it induces 
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bronchoconstriction less severe than other forms of physical activity. The benefits of physical 

activity for children with asthma and improving their physical condition allows you to bear 

with tranquility the grievances of health, this is because there is an increase in respiratory 

aerobic endurance by providing reserves to cope with crises obstructive.  

Keywords: Asthma Therapy; Swimming. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A asma vem do grego ASTHMA, que significa sufocação, sendo empregada pela 

primeira vez por Hipócrates, é uma doença de inflamação crônica dos pulmões de natureza 

alérgica, de caráter recorrente às vias aéreas no que as faz tornar hiperirritáveis e 

hipersensíveis, esta reação é causada devido ao contato com poluição, cigarro e alérgenos, 

levando a episódios recorrentes dos sintomas como enrijecimento do tórax, sibilos e dispnéia 

principalmente à noite ou no inicio da manhã. (SAFRAN, 2002; TELLES FILHO; 2006). 

A Asma está sendo considerada como um problema de saúde pública sendo encarado 

por todo mundo e por seus governos e autoridades ligada a setores da saúde, fontes de 2004 

da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, a prevalência média de asma no Brasil 

chega a 20%, em que se encontra como a quarta maior causa de hospitalização do País. Dados 

do Ministério da Saúde (MS) do ano de 2004, os sintomas da doença eram apresentados em 

10% da população brasileira, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e 

Tisiologia (SBPT) estipula que os valores a serem gastos eram mais de R$ 200 milhões para 

cobrir quase 400 mil internações hospitalares de pacientes asmáticos, em que 2 mil brasileiros 

a cada ano morrem em decorrência da doença; e um dos fatores predominantes da doença é 

que, em 50% dos casos, ela aparece antes dos dez anos de idade, com prevalência maior em 

crianças do sexo masculino. 

A prevalência da asma vem aumentando muito nos países industrializados em relação 

aos países em desenvolvimento, os índices de asma estão aumentando em todo o mundo e o 

número de hospitalizações vem crescendo, principalmente em crianças que 5% da população 

são acometidas pela asma, o que significa que quase 15 milhões de pessoas, cerca de 4,8 

milhões são menores de idade, ocorrem anualmente cerca de 350.000 internações por asma no 

Brasil, tornando a doença a quarta causa de hospitalização pelo SUS. (III CONSENSO 

BRASILEIRO, 2002). 

O dado mais intrigante da epidemiologia descritiva da asma e de seus sintomas é sua 

variabilidade geográfica e temporal. Vários indicadores epidemiológicos, tais como 

internações hospitalares, quantidades de drogas prescritas e as taxas de morbidade e 
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mortalidade, indicam a alta prevalência da asma desde 1970. Esse acontecimento é 

particularmente de países em desenvolvimento principalmente nas áreas urbanizadas, 

entretanto o aumento da morbidade tenha sido registrado também em países desenvolvidos. 

(BACKMAM, 1997). 

Em 2004, no Brasil, foram registradas 3.000 mortes por asma no Sistema Único de 

Saúde (SUS), sendo ela responsável por uma em cada 250 mortes em todo o mundo. Muitas 

dessas mortes são evitáveis, pois estão relacionados a cuidados medico inapropriado, atraso 

na obtenção de ajuda nas crises mais graves e falta de informações adequadas. 

(TENROLLER; 2004). 

O Instituto Punin de Informação e Referência em Asma, com sede em São Paulo, 

vinculado à Universidade de São Paulo (USP), promoveu estudos recentes divulgando que a 

incidência da asma duplicou em duas décadas afetando principalmente as crianças nos últimos 

anos. Para esta instituição, a principal causa de fala a escola e ao trabalho se da por conta da 

asma. Em uma recente campanha nacional com o título “viva sem asma” (junho de 2004) 

espalhada por diversos meios de comunicação, os dados que foram apresentados são muito 

expressivos. No mundo, há 300 milhões de portadores de asma, no Brasil 18 milhões de 

pessoas têm asma, mais de 100 milhões de reais são gastos em internações, mais de 75 % dos 

pacientes abandonam o tratamento antes de completar um ano. (STEIN et al; 2006). 

A fisioterapia surgiu no país a partir de 1929, com a criação do primeiro curso técnico 

na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo; é a ciência da saúde que estuda, diagnostica, 

previne e trata os distúrbios do movimento humano decorrentes de alterações de órgãos e/ou 

sistemas. Tem como objetivo preservar, manter, desenvolver ou restaurar a integridade de 

órgãos, sistema ou função. Como processo terapêutico emprega conhecimentos e recursos 

próprios, utilizando-os com base nas condições psico-físico-social, tendo por objetivo 

promover, aperfeiçoar ou adaptar o indivíduo à melhoria de qualidade de vida. Quanto à 

grande quantidade de campos de estudos da ciência da saúde, os fisioterapeutas vêm 

pesquisando através de artigos epidemiológicos, resultados científicos que possam expressar 

com mais ênfase sobre as doenças respiratórias. Em meio a esses estudos, destacamos uma 

atenção especial para a alta prevalência sobre a asma que acomete pessoas do mundo inteiro e 

diversas faixas etárias. (TELLES FILHO, 2006; PEREIRA, 2006). 

A Fisioterapia Respiratória (FR) alcançou com grande importância o destaque no 

papel em tratamento de pneumopatias e terapias de higiene brônquica (HB), nos casos de 
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hipersecreção já são utilizadas há varias décadas, as técnicas denominadas convencionais e 

outras novas. Todas com o objetivo de prevenir ou reduzir os efeitos mecânicos da obstrução, 

como má distribuição da ventilação pulmonar da via aérea e a hiperinsuflação, o exercício 

respiratório é um recurso muito valioso para a reeducação respiratória, pois sua técnica 

específica tende a reverter as dificuldades mecânicas e fisiológicas do asmático, além de 

proporcionar um efeito tranquilizante sob o aspecto psicoemocional. (HESS, 2004; 

GLAESER, 2001). 

O conceito de exercício respiratório aplicado ao asmático bronquítico compreende-se 

o ato de inspirar pelo nariz e expirar pela boca, auxiliando a expiração pela contração dos 

músculos abdominais e fazendo-a mais prolongada que a inspiração retreinando os músculos 

da respiração para melhorar ou redistribuir a ventilação, diminuir o trabalho respiratório, e 

melhorar a troca de gases e a oxigenação, conseguindo uma vasta expressão, principalmente a 

esses pacientes que são submetidos a grandes intervenções cirúrgicas, atuando no tratamento 

de pacientes de todas as idades com distúrbios pulmonares agudos ou crônicos. (CHAVES et 

al., 2006). 

Na avaliação clínica, os fisioterapeutas vêm observando os aparecimentos de 

alterações posturais comuns nas crianças asmáticas. A hiperlordose lombar isolada podendo 

provocar alguma modificação respiratória, com a exagerada projeção do abdome à frente, 

gerando o deslocamento das vísceras, a retificação e diminuição do diafragma, essas posturas 

são extremamente danosas por causarem grandes prejuízos à mecânica respiratória, com a 

repetição das crises, o aumento do volume residual e o uso exacerbado da musculatura 

acessória, gera uma restrição na mobilidade torácica e alterações no tórax e na coluna 

vertebral como um todo, por isso, muitas vezes, é difícil distinguir com certa concisão se as 

disfunções pulmonares provocaram as alterações posturais ou se agravaram a disfunção 

pulmonar. A pesar disso, na criança, seu tórax devido sua forma, função e elasticidade é 

facilmente deformável, isso explica como as alterações posturais ocorre com menos 

freqüência nos adultos que nas crianças. (KAPANDJI; MARQUES, 2000).  

A função pulmonar, quando comprometida, ocorre o desequilíbrio entre a força gerada 

pelos músculos respiratórios e alterações no comprimento das fibras, podendo desencadear 

uma dispnéia, fazendo assim com que fiquem limitadas as realizações das atividades de vida 

diária (AVDs) e a capacidade de realização de exercício físico, causando uma piora da 

qualidade de vida do paciente. A atuação da fisioterapia respiratória baseia-se na reeducação 
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da função muscular respiratória, desobstrução brônquica, desinsulflação pulmonar, correção 

de deformidades posturais e uma melhora do condicionamento físico e da ventilação 

mecânica, o recondicionamento físico do sistema cardiorrespiratório por meio de várias 

técnicas e orientações a serem comunicadas ao paciente, educando-o em relação aos cuidados 

e manifestações da doença, para o controle e a prevenção de exacerbações clínicas. 

(BETHLEM, 2002; PAULIN, 2003; RIBEIRO, 2005; GAVA, 2007).  

No paciente com asma, a fisioterapia pulmonar baseia-se na reabilitação funcional 

respiratória, por meio da execução correta de exercícios que atuam na mobilidade dos 

músculos respiratórios, exercícios rítmicos junto com a respiração bem como da adoção de 

posturas que facilita a correção da ventilação pulmonar. As técnicas da fisioterapia pulmonar 

são divididas em ativas, exercícios respiratórios puros, respiratórios ritmados com 

determinado movimento, movimentos musculares não ritmados com a respiração; e os 

posturais, as simples e as de drenagem que têm como objetivo a remoção de secreções, 

promovendo a redução e obstrução brônquica e a resistência das vias aéreas, assim fazendo 

com que facilite as trocas gasosas e a redução o trabalho respiratório e. (HOLLOWAY, 2004; 

DELISA, 2002).  

A natação é considerada um dos esportes mais adequados para pessoas com algum 

tipo de deficiência física, devido às facilidades e aos benefícios proporcionados pela 

realização dos movimentos com o corpo imerso na água. Com natação a pessoa desenvolve 

coordenação, condicionamento aeróbio, reduz a espasticidade resultando em menos fadiga 

que outras atividades físicas. Além disso, ela proporciona inúmeras contribuições para o 

processo de reabilitação podendo reduzir as fraquezas e as complicações, a natação para essas 

pessoas com deficiência, tem valor terapêutico, recreativo e também social. ( MANOLE et al, 

2000).  

A natação é a atividade física mais tolerada pelos asmáticos porque provoca uma 

broncoconstrição menos severa comparada outras modalidades de atividade física. O efeito 

protetor da natação possivelmente resulta de uma alta umidade do ar inspirado no nível da 

água, fazendo com que reduza a perda de água pela respiração e obtendo uma diminuição da 

osmolaridade de secreções das vias aéreas. O corpo durante a posição horizontal dentro 

d’água também exercer um papel de alterar a rota respiratória, produzindo menos resistência 

das vias aéreas do que outras atividades físicas. Com isso, a natação passa a ser bastante 

aconselhada aos asmáticos por ser um meio mais seguro e agradável de aumentar sua 
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capacidade aeróbica, manter sua função pulmonar e melhorar sua qualidade de vida. 

(BERNARD et al, 2007).  

A natação tem papel bastante importante no desenvolvimento das qualidades físicas, 

relaxamento, controle respiratório, melhora dos problemas posturais, controle corporal e das 

habilidades aquáticas, além da melhoria da resistência cardiovascular, resistência do sistema 

respiratório, expansão pulmonar e desenvolvimento do sistema muscular, aproximadamente 

meio metro acima do nível da água, existem três vezes mais oxigênio do que fora, facilitando 

a respiração, a expiração dentro da água aumenta 300 vezes mais a capacidade respiratória do 

que fora, sendo assim a fadiga muscular antecede a fadiga cardíaca facilitando o trabalho de 

reabilitação tanto física quanto cardiorrespiratório dentro da água. (KERBEJ, 2002; 

BECKER, 2007). 

Em relação aos objetivos entre os efeitos positivos que a prática regular da natação 

traz, podemos apontar como prevenção os problemas de asma e bronquite e também uma 

maior eficácia na correção e manutenção da postura, outros benefícios da natação podem ser 

mencionados: aprimoramento da coordenação motora e das noções de espaço e tempo, 

preparo psicológico e neurológico para o auto salvamento, melhoria da qualidade do sono, do 

apetite e da memória, além da prevenção de algumas doenças respiratórias. (FIKS et al; 

2006).  

As crianças e adolescentes que são afetadas pelas patologias pulmonares, 

principalmente a asma, a natação é uma atividade física bastante completa para o trabalho da 

musculatura do corpo humano. O que se pretende com a prática de uma atividade física, neste 

caso, como a natação, é o fortalecimento e alongamento muscular para haver um equilíbrio 

melhor do tronco e condicionamento cardiorrespiratório com consequente melhora da função 

pulmonar. As crianças com problemas respiratórios tendem a se “fechar” adotando uma 

postura cifótica, este aspecto é importante salientar que as crianças devem ser estimuladas a 

trabalhar modalidades dentro do esporte, que se preocupem com um reforço a posturas mais 

adequadas. Um exemplo é o nado costas, que alonga a cadeia anterior em detrimento ao nado 

de peito e crawl que reforçariam aquela postura cifótica. (ZUANA et al; 2007). 

Este artigo caracteriza-se como uma revisão bibliográfica, com objetivo de apresentar 

uma revisão de literatura em relação ao tratamento com pacientes asmáticos e a natação 

associada à fisioterapia respiratória. 
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Por isso que a escolha deste tema é tentar mostrar que as crianças asmáticas podem ter 

outra opção de tratamento que não seja apenas o tratamento fisioterapêutico convencional e 

sim uma associação a outros tratamentos adequados. 

METODOLOGIA 

Para chegarmos a este alvo, foram realizadas buscas e consultas a livros, artigos, 

revistas e à Internet, em endereços eletrônicos especializados como Scielo, Bireme, Lilacs, 

que abordam os temas asma, fisioterapia respiratória e natação, a fim de disponibilizar 

importantes informações desejadas. 

Está sendo considerada a busca pela pesquisa, as publicações dos últimos dez anos, 

dando maior amplitude ao estudo resultando de 37 estudos onde 18 foram da base da Scielo 

(Scientific Electronic Library Online) e 9 de referência na base da LILACS (Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e 10 de referência da base da BVS 

(Biblioteca Virtual em Saúde).  

Observamos os seguintes critérios de inclusão logo após a leitura dos resumos, os 

estudos disponíveis na íntegra, em open acess, de 2000 a 2010, publicações originais, na 

língua portuguesa. Os critérios de exclusão foram artigos não acessíveis, artigos que não 

abordavam o tema diretamente deste estudo e artigos publicados fora do período da análise. 

Contudo, excluímos 13 artigos (4 na base de dados LILACS e 6 da base Scielo  e 3 da base da 

BVS). Logo após esta fase, iniciamos uma análise de 24 estudos completos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Cassol (2005) fala que a asma é muito comum na infância e na adolescência, cuja 

prevalência, morbidade e mortalidade estão aumentando no Brasil e no mundo. Em um estudo 

proposto como método único de pesquisa realizada em 56 países, inclusive o Brasil, através 

da aplicação de um questionário padronizado (ISAAC - International Study of Asthma and 

Allergies in Childhood) indicou uma variabilidade de asma ativa de 1,6% a 36,8%, colocando 

o Brasil em 8º lugar, com prevalência média de 20%, entre 13.204 crianças e adolescentes. Na 

faixa etária de 6 a 7 anos, apresentou prevalência de asma variando de 4,7% a 20,7% e na 

faixa etária de 13 anos a14 variação foi de 4,8 a 27,1%. 
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Segundo Chatkin (2001), na infância, a asma é mais frequente nos meninos, contudo, 

após a puberdade, a prevalência é maior no sexo feminino. Os fatores que podem explicar 

essas diferenças são: o histórico familiar, a exposição ambiental, a gravidade dos sintomas e; 

o fato de que os meninos tendem a subestimar os sintomas mais que as meninas.  

Cassol fala que a prevalência de asma tem aumentando muito no Brasil e no mundo 

principalmente na infância e adolescência sem distinguir sexualidade, já Chatkin descreve 

uma diferenciação onde ele coloca a asma com maior incidência em meninos, mas após a 

puberdade a prevalência maior é em meninas.  

Na opinião de Souza (2002), o Brasil possui poucos estudos epidemiológicos, e a 

verdadeira extensão da doença ainda é desconhecida. Os índices da prevalência de asma 

chegam até a 25%, e as crianças são as mais atingidas. 

Percebemos também que Cassol faz um levantamento sobre a prevalência da asma em 

alguns países através de um questionário chamado de (ISAAC - International Study of 

Asthma and Allergies in Childhood), onde ele chega ao determinado valor de 20%, e Souza 

com o mesmo objetivo e o mesmo questionário chega ao valor de 25%, constando que sempre 

haverá divergências entre um autor e outro mesmo seguindo a mesma metodologia. 

Taketomi et al (2005), o tratamento fisioterapêutico proporciona a esses pacientes uma 

melhor condição na qualidade de vida, como a prática de atividades físicas, recreativas e 

atividades laborais sem agravos. Em um estudo tendo como exemplo em seu trabalho, avaliou 

os aspectos clínicos e expirométricos de asmáticos submetidos a um programa de reabilitação 

respiratória e verificou uma diminuição no número de crises em 60% dos pacientes asmáticos 

e 40% das crises diárias desses pacientes. Comenta uma melhora na qualidade de vida 

principalmente nas crianças asmáticas, através da redução das hospitalizações e da atividade 

inflamatória pulmonar. Outro assunto que toma como destaque seria um aumento da 

resistência aos broncoespasmos sofridos por quem praticam alguma atividade física ou 

recreativa. 

Weiner et al (2003), com o uso do treinamento muscular expiratório específico em 

comparação com o treinamento muscular inspiratório característico em pacientes com doença 

pulmonar obstrutiva crônica já foi realizada, encontrando o aumento da PEmáx (pressão 

expiratória máxima) no grupo tratado com treinamento muscular inspiratório específico, 

embora não chegando a valores estatísticos significantes.  



285 
 

Surovenko et al (2003), estudo buscou avaliar os efeitos da cinesioterapia e da 

hidrocinesioterapia em crianças asmáticas através de questionários de Qualidade de Vida e de 

parâmetros inflamatórios no lavado bronco alveolar e conseguiram como resultado a melhoria 

na qualidade de vida de crianças asmáticas, a redução do número de crises e hospitalizações e 

uma redução da atividade inflamatória pulmonar.  

Silva et al (2005) fala que o as 2 sessões de fisioterapia foi realizado semanalmente 

com tempo de duração de 40 min. cada, proporcionar uma maior adesão ao programa. Em um 

estudo, foi avaliado o condicionamento físico e força muscular das crianças asmáticas antes e 

depois dos 4 meses de participação em um programa de exercícios físicos, com baixa 

frequência e maior duração de cada sessão, demonstrando melhora destas variáveis.  

Taketomi, Weiner, Surovenko e Silva todos esses autores fizeram um programa de 

tratamento específico para melhorar o quadro de asma de seus pacientes, cada um fez um 

programa de tratamento diferente, mas com a mesma finalidade, combater o agravo das crises 

asmáticas e proporcionar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas asmáticas, em que 

elas possam desfrutar de uma vida social mais saudável, fazer suas atividades diárias sem 

apresentar um cansaço intenso e praticar uma atividade física sem desencadear uma crise 

asmática de imediato. 

De acordo com Kerbej (2002), que além de objetivos físicos, encontramos na natação 

aqueles de ordem orgânica, que são a resistência, desenvolvimento do sistema muscular, 

resistência do sistema cardiovascular, resistência do sistema respiratório e expansão 

pulmonar; que quando associados aos exercícios de reeducação diafragmática, leva o paciente 

a ter uma melhora expressiva de seu VEF (volume expiratório final). 

Na opinião de Kerbej (2002), primeiramente, os exercícios respiratórios devem ser 

feitos em menor intensidade. O correto é que seja feito uma iniciação precoce aos exercícios 

mantidos periodicamente e progressivamente, sem comprometer o comportamento psíquico 

da criança, tendo um tratamento como uma criança normal e depois como uma criança 

asmática. 

Kerbej descreve a natação como uma ótima atividade física para portadores de asma, 

pois seus benefícios ajudam bastante na diminuição das crises asmáticas e proporciona uma 

melhor resistência do sistema respiratório e cardiovascular, além de um bom desenvolvimento 

muscular. Podemos dizer baseando nos autores que o tratamento com a fisioterapia 

respiratória e a natação traz grandes benefícios para a saúde do asmático, mesmo essas 
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técnicas trabalhadas separadamente podemos perceber a grande evolução do quadro desses 

pacientes, lógico que essas técnicas separadamente o paciente leva mais tempo para sua 

recuperação, por isso que o intuito deste trabalho é mostrar que podemos fazer um trabalho 

multidisciplinar com o fisioterapeuta e o educador físico trabalhando juntos promovendo uma 

rápida melhora na vida desses pacientes, diminuindo o tempo de recuperação quando tratado 

só com uma dessas técnicas. 

Quando avaliamos o treinamento físico, procuramos observar os parâmetros como a 

duração do programa, sua frequência, a intensidade e a modalidade do exercício. Esses efeitos 

dos exercícios físicos nas crianças portadoras de asma são conhecidos e demonstrados na 

literatura através da prática de esportes específicos, portanto existem poucos estudos feitos 

sobre esse os treinamentos físicos, incluindo a variedade de exercícios em solo e água. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando as pesquisas em estudos bibliográficos, artigos revisados e endereços 

eletrônicos, podemos adquirir melhores conhecimentos sobre os conceitos de asma, sua 

prevalência e o tratamento respiratório associado aos benefícios da natação nas crianças 

asmáticas.  

Com o levantamento de informações sobre os artigos relacionados a esta temática, 

percebemos que a natação vem sendo bastante aceitável e benéfica na diminuição dos 

sintomas da asma comparada a outros tipos de tratamentos a que essas crianças são 

submetidos. 

Diversos autores que estudaram a relação dos asmáticos associado à natação, 

principalmente em crianças, perceberam que a utilização do tratamento respiratório junto a 

outros cuidados oferece um grande benefício para a diminuição das crises asmáticas. 

Sendo assim, com as informações descritas sobre a fisioterapia respiratória e os 

benefícios da natação nos pacientes asmáticos ficam como pontos de partidas que sejam 

realizados mais estudos aprofundados sobre esta temática, fazendo com que haja uma grande 

contribuição para a diminuição nos problemas desta doença nas crianças asmáticas e servindo 

como auxílio nas pessoas que vivenciam de perto essa realidade. 
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RESUMO: Revisão integrativa da literatura, em publicações científicas de 2009 a 2012, que 

objetivou caracterizar a sífilis gestacional associada a prevalência da Sífilis e realização de 

exames sorológicos. Os dados foram coletados do portal SCIELO, utilizando os descritores: 

prevalência da sífilis, sífilis gestacional, tratamento da sífilis e DSTs, em cruzamento com o 

descritor sífilis gestacional. A busca originou 23 artigos, que considerados critérios de 

inclusão e exclusão, resultou em cinco artigos completos. O estudo dos dados resultou as 

categorias: prevalência da sífilis gestacional e realização de exames sorológicos. Considerou-

se a prevalência da sífilis gestacional a infecções intra-uterinas não tratadas e importantes 

deficiências na qualidade dos serviços da assistência no período pré-natal e no parto. Quanto a 

Realização de exames sorológicos percebeu-se uma variedade de falhas nas ações de controle 

da sífilis e do HIV e assistência pré-natal não adequada, como menor acesso aos exames de 

triagem para sífilis e HIV. 

Palavras-chave: prevalência da sífilis. sífilis gestacional. tratamento da sífilis e DSTs. 
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ABSTRACT: Integrative literature review in scientific publications from 2009 to 2012, 

which aimed to characterize associated with gestational syphilis prevalence of syphilis and 

serological tests. Data were collected from the portal SCIELO using the keywords: prevalence 

of syphilis, syphilis during pregnancy, treatment of syphilis and STDs, in junction with the 

descriptor gestational syphilis. The search yielded 23 articles, which considered criteria for 

inclusion and exclusion, resulted in five full articles. The study resulted in the categories of 

data: prevalence of gestational syphilis and serological tests. We considered the prevalence of 

syphilis in pregnancy intrauterine infections untreated and important deficiencies in the 

quality of care services in the pre-natal and childbirth. As for Conducting serology was 

perceived flaws in a variety of actions to control syphilis and HIV and prenatal care is not 

appropriate, such as less access to screening tests for syphilis and HIV. 

Keywords: prevalence of syphilis. gestational syphilis. treatment of syphilis and STDs. 

 

INTRODUÇÃO 

Em vista de uma maior atenção a saúde da gestante, no Brasil, vem-se registrando um 

aumento do número de consultas de pré-natal por mulher realizado o parto no SUS (Sistema 

Único de Saúde), evidenciando uma redução da mortalidade infantil, que é indicador sensível 

em saúde pública. Dentro desse contexto, se insere as doenças sexualmente transmissíveis 

(DST), onde dentre as doenças encontra-se a sífilis (LEITÃO, 2009). 

Causada por uma bactéria (Treponema pallidum), a sífilis, é considerada uma doença 

infecciosa crônica, na maior parte das vezes, adquirida por contato sexual com outra pessoa 

infectada. Caso não seja tratada, progride com manifestações sistêmicas e evoluindo para 

crônica, comprometendo várias partes do corpo. Também se pode adquirir sífilis por beijo, 

por contato sexual, pela placenta (o feto adquire na vida intra-uterina), por transfusão de 

sangue ou derivado, ou, ainda, por inoculação acidental direta, por exemplo, em especialistas 

da área da saúde (TORELLY, 2005). 

A sífilis é um problema de saúde pública ainda nos dias atuais apesar de do seu 

tratamento eficaz e de pouco custo. No final do século XV tornou-se conhecida na Europa, e 

sua rapidez quanto disseminação por todo o continente transformou-a numa das principais 

pragas mundiais. Associou-se à dermatologia devido à extensão do acometimento da pele e 

das mucosas. (AVELLEIRA, 2006).  

Paralelamente ao crescimento de casos de infecção pelo HIV, no final dos anos de 

1980, houve um aumento de novos casos de sífilis. Como se esperava, assistiu-se também a 

um aumento dos casos de sífilis congênita, consequência do aumento de sífilis primária e 

secundária na população feminina em idade fértil, mas em parte também devido à adesão de 
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novos critérios, mais rigorosos, para a definição de sífilis congênita em 1989 (JACINTO, 

2007). 

Sendo de menor facilidade de acesso ao tratamento médico, a disseminação da sífilis 

adquirida na população heterossexual tem evoluído paralelamente ao aumento de casos de 

sífilis congênita. Um novo sistema de comunicação que iniciou em 1989 aumentou 

consideravelmente o número de casos da sífilis congênita, embora tenha havido um aumento 

real. Os indivíduos são infecciosos para seus companheiros sexuais durante o estágio primário 

e secundário, quando há lesões de pele e mucosas, já as mulheres tendem a transferir a 

infecção para o feto durante os primeiros estágios da doença sendo possível a infecção do feto 

durante o período inicial de latência (MORSE, 1997). 

A sífilis gestacional é uma infecção transmitida pela via placentária da mãe para o 

feto, podendo acontecer por em gestante não tratada ou não adequadamente tratada, ou em 

qualquer fase da gestação. Assim, sua prevalência revela falhas nos serviços de saúde, 

particularmente na atenção pré-natal. De acordo com certos fatores, é variável o quadro 

clínico da sífilis congênita, como: o tratamento da infecção materna, tempo de exposição fetal 

a bactéria, a virulência do treponema, coinfecção materna pelo HIV ou outra motivo de 

imunodeficiência. Sendo assim, esses fatores poderão ocasionar natimorto, aborto ou óbito 

neonatal, bem como sífilis gestacional “sintomática” ou “sem sintoma” ao nascimento 

(BRASIL, 2010). 

Atualmente, embora existam várias tentativas governamentais de eliminá-la, a atenção 

à sífilis congênita se dá de maneira esparsa e pouco concentrada e os programas criados para 

tal não têm cumprido a sua finalidade. Observa-se que mesmo se tendo conhecimento das 

maneiras que poderiam diminuir esta incidência ou eliminar a sífilis, a sífilis congênita vem se 

mantendo em grande quantidade (GUINSBURG, 2010).  

Assim, tem-se como quesito deste estudo: quais as características da sifílis gestacional 

associados ao tratamento, em publicações científicas. O objetivo deste estudo é caracterizar os 

tratamentos da sífilis gestacional em publicações científicas, na temporada de 2009 a 2012. 

 

METODOLOGIA 

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, a qual é 

considerada método de pesquisa que possibilita a busca, a avaliação crítica e a síntese do 

estado de sabedoria sobre algum assunto (MENDES, 2008). 
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Para que seja considerada uma pesquisa, a revisão de literatura sempre deve seguir os 

mesmos critérios da pesquisa primária. Sendo assim, para esta revisão, foram consideradas 

algumas fases de pesquisa: identificação do problema e meta da pesquisa; pesquisa da 

literatura com foco sobre o tema a ser estudado; avaliação de todos os dados aplicando os 

critérios de inclusão e exclusão; análise dos dados retirando das fontes primárias aos 

caracteres da amostra e método que foi qualquer um referente ao conceito de sífilis 

gestacional e tratamento da sífilis. Como última fase, temos a explanação da síntese, que 

mostra uma construção das suas causas relacionadas e conceitos (SOUZA, 2010). 

A base de dados de literatura científica e técnica examinada foi: Scientific Electronic 

Library Online (SCIELO). Foi escolhida essa base de dados considerando-se o destaque em 

conhecer a construção dessa sabedoria na América Latina, onde a sífilis tem considerável 

expressão de epidemias. 

Os descritores foram escolhidos a partir da terminologia em saúde; são eles: 

prevalência da sífilis, DSTs, sífilis gestacional e tratamento da sífilis; estes, por sua vez, 

foram relacionados com o descritor sífilis. 

A princípio, a busca analisou as publicações dos últimos cinco anos; contudo, optou-se 

pelo período de 2009 a 2012, que deu maior amplitude ao estudo e resultou em 23 estudos, 

sendo todos da base de dados do SCIELO. 

Após a leitura das sínteses, segundo concernência e veracidade daquilo que está 

contido, foram atentados os seguintes caracteres de inclusão: estudos disponíveis na íntegra, 

em open acess, de 2009 a 2012, publicações originais, nas línguas portuguesa, espanhola e 

inglesa, considerando o alvo do estudo e o protocolo de revisão elaborado previamente. 

Foram caracteres de exclusão: artigos repetidos, artigos inacessíveis em texto completo, 

resenhas, anais de congresso, artigos de opinião, artigos de reflexão, editoriais, artigos que 

não abordaram diretamente o tema deste estudo e artigos publicados fora do período de 

análise. Ao todo, foram excluídos 18 da base SCIELO. Assim, após essa fase, iniciou-se a 

análise de cinco estudos completos. 

Foi efetuado um quadro para logística da análise dos artigos que contem os itens: 

autores, ano, título, tipo de estudo e objetivo. No que se refere aos conceitos e fatores 

agregados a sífilis, a análise se fez em termos qualitativos, sumarizando os dados para formar 

as categorias conceituando Prevalência da sífilis gestacional e elementos associados a 

concepção de exames sorológicos. 
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Os resultados foram sustentados e contestados com outras literaturas relativas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base nos artigos lidos e selecionados relata quanto ao tipo de publicação, que os 

cinco artigos divulgados no Quadro 1 são consequências de investigações e todos descrevem 

sobre o tema e os descritores, utilizados na base metodológica (SANTOS, 2012). 

 

Quadro 1 – Artigos selecionados sobre Sífilis 

AUTORES ANO TÍTULO TIPO DE 

ESTUDO 

OBJETIVO 

SANTOS 2009 Aplicação do protocolo 

do Projeto Nascer 

Maternidades em uma 

maternidade de 

referência em Feira de 

Santana, Bahia, Brasil 

Trata-se de um 

estudo 

retrospectivo, 

descritivo.  

Conferir a execução de testes 

sorológicos para HIV e sífilis 

no pré-natal e na maternidade 

e mediações terapêuticas e/ou 

profiláticas quando 

aconselhadas. 

DOMINGUES 2012  Avaliação das ações de 

controle da sífilis e do 

HIV na assistência pré-

natal da rede pública do 

município do Rio de 

Janeiro, Brasil 

Estudo descritivo 

de corte 

transversal. 

Analisar a adequação das 

ações de controle da sífilis e 

do HIV no cuidado pré-natal 

executada em SUS do 

município do Rio de Janeiro, 

Brasil 

ROHDEN 2012  Capturados pelo sexo a 

medicalização da 

sexualidade masculina 

em dois momentos 

Estudo descritivo 

– analítico e de 

corte transversal. 

Refletir sobre a medicalização 

da sexualidade masculina a 

partir do contraponto entre 

dois processos históricos 

diferentes em torno da sífilis e 

do combate mais geral das 

moléstias venéreas 
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CAMPOS 2010  Epidemiologia da sífilis 

gestacional em Fortaleza, 

Ceará, Brasil um agravo 

sem controle 

Estudo transversal 

e descritivo 

realizado em 

cinco 

maternidades 

públicas 

localizadas no 

município de 

Fortaleza, Ceará, 

Brasil 

Verificar o percentual das 

gestantes com exame de 

VDRL, reagente em qualquer 

período gestacional, buscando 

identificar os motivos da não 

adequação do tratamento e 

apresentar o perfil 

sociodemográfico, obstétrico e 

epidemiológico destas 

gestantes. 

MIRANDA 2009 Ocorrência de sífilis e 

HIV utilizando exames 

rápidos em parturientes 

atendidas nas 

maternidades públicas de 

Vitória, Estado do 

Espírito Santo 

 Trata-se de um 

estudo descritivo  

 Descrever a prevalência da 

Sífilis e HIV em gestantes 

atendidas nas maternidades 

públicas, Vitória, ES, Brasil. 

 

Prevalência da sífilis gestacional 

Mesmo apresentando análise simples e tratamento eficaz, a sífilis ainda assim aponta 

grande prevalência, principalmente em países em desenvolvimento ou pobres. Varia de 30% a 

100%, o risco de transmissão vertical da sífilis, dependendo da fase clínica da doença na 

gestante. Em aproximadamente 40% das infecções intra-uterinas não cuidadas ocorre morte 

perinatal ou aborto espontâneo (CAMPOS, 2010). 

Acredita-se que ocorram a cada ano 12 milhões de novos quadros de sífilis na 

população adulta mundialmente, 90% deles nos países em desenvolvimento. Apenas 32% dos 

casos de sífilis gestacional e 17,4% de sífilis congênita são notificados no Brasil, apesar da 

sífilis congênita e a sífilis na gestante serem agravos de notificação compulsória desde 1986 e 

2005, respectivamente. Esses dados mostram importantes deficiências na qualidade dos 

serviços da assistência no período pré-natal e no parto (CAMPOS, 2010). 

Em 2007 foram apontados ao Ministério da Saúde 6.143 casos de sífilis em gestantes e 

1.004 casos de sífilis congênita, 78,7% das mães tinham histórico de ter feito pré-natal e 

destas somente 23,6% dos casos o companheiro sexual foi cuidado e 43,6% identificaram a 

sífilis na ocasião (MIRANDA, 2009). 
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Realização de exames sorológicos 

Os critérios mais importantes do controle da sífilis congênita estão sistemáticos na 

triagem dos testes das gestantes por meio de testes não treponêmicos, como tratamento 

adequado das gestantes e de seus parceiros sexuais e o principal, sendo o Venereal Disease 

Research Laboratory (VDRL) (CAMPOS, 2010). 

Os resultados deste estudo evidenciam uma variedade de falhas nas ações de controle 

do HIV e da sífilis no campo do amparo pré-natal em unidades do SUS no MRJ. Cogitando-se 

os dados das entrevistas com as gestantes e cartões de pré-natal, reconheceu-se que não foi 

abrangida a cobertura aspirada de 100% de efetuação das condutas exaltadas para cada idade 

gestacional, exceto a realização de conduta ordenada, que foi mencionado por todas as 

gestantes com diagnóstico de sífilis. A partir da descrição dos especialistas, a cobertura de 

100% foi permitida apenas para a solicitação da primeira sorologia para sífilis e HIV e para o 

direcionamento de gestantes HIV positivo para serviços de referência (DOMINGUES, 2012). 

A avaliação do primeiro ano do Projeto Nascer Maternidades na instituição que 

realizou o estudo evidenciou que a triagem para HIV na maternidade foi baixa, que foi 

executado teste rápido apenas para 17,7% das gestantes que não conheciam seu estado 

sorológico. Contrariamente, a quase todas as gestantes admitidas realizaram VDRL dentro da 

maternidade, aproximando-se do objetivo do Projeto Nascer-Maternidades em estimar todas 

as gestantes. O grande número de testes do VDRL pode ser explicado pelo fato da alta 

hospitalar nessa maternidade estar vinculada ao resultado negativado o VDRL do binômio 

mãe-filho, o que não acontece em comparação ao HIV (SANTOS, 2009). 

Semelhantes estudos também destacaram dúvidas nas ações para restrição da emissão 

vertical em gestantes com auxílio pré-natal não adequada, como exemplo: o menor acesso aos 

exames de triagem para sífilis e HIV,
 
aumento de quadros de sífilis congênita que poderiam 

ser impedidas por melhor atuação dos prestadores, e maior risco de uso não adequado de 

medicamento antirretroviral na gestação e no parto por gestantes diagnosticadas com HIV 

(DOMINGUES, 2012). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O diagnóstico realizado por meio de exames laboratoriais e tratamento, simples, 

prático e de baixo custo, que são conhecidos e de acesso facilitado atualmente não estão sendo 

suficientes para o controle da doença a nível nacional. 
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Vale salientar que o tratamento do parceiro também está como um dos maiores fatores 

agravantes para a dificuldade no controle da sífilis, assim mantendo uma reinfecção por parte 

da mãe. 

Este trabalho foi realizado com a intenção de investigar os fatores agravantes que 

levaram a uma sífilis congênita. 

 Além disso, o aumento da taxa de sífilis congênita, estimulando uma maior 

necessidade de acompanhamento das mães para avaliar como está sendo realizado o 

diagnóstico e tratamento desta patologia. 
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RESUMO: Introdução: No Brasil, há uma importante participação do setor privado, que 

concentra 50% dos postos de trabalho de nível superior da área da saúde, segundo dados da 

Pesquisa de Assistência Médico-Sanitário (AMS), realizada em 2009. Entre as ações 

especializadas, a participação do setor privado é mais significativa, atingindo 90,9% dos 

estabelecimentos que realizam Serviços de Apoio Terapêutico e Diagnóstico (SADT). 

Objetivo: Comparar o serviço de fisioterapia no SUS com o sistema particular através de uma 

revisão de literatura sistemática, específicos: analisar o tempo dos tratamentos em cada 

serviço; estudar os motivos, que levaram os pacientes a procurar os serviços; verificar o grau 

de satisfação dos pacientes em relação ao atendimento realizado e analisar qual o sexo 

predominante. Metodologia: A pesquisa se caracteriza por uma revisão de literatura 

sistemática de caráter descritivo, contou com artigos publicados no ano de 2006 a 2012. A 

base pesquisada foi: (SciELO) e (BIREME). Resultados e discussões: Referente ao número de 
sessões realizadas pelos pacientes, o serviço de fisioterapia do SUS fornece um número 

http://www.abcdasaude.com.br/artigo.php?390
http://www.abcdasaude.com.br/artigo.php?390
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menor em relação ao particular, devido à grande demanda; a predominância é do sexo 

feminino, cerca de 65,0% dos pacientes; no que diz respeito às doenças e áreas de atuação que 

fizeram com que os pacientes procurassem os serviços de fisioterapia, os diagnósticos mais 

prevalentes foram os de ortopedia e traumatologia; há um alto nível de satisfação, sentimento 

semelhante nos entrevistados da unidade privada e no SUS, onde a grande maioria aprova os 

serviços prestados pelo estabelecimento. Considerações finais: Ao cruzarem-se os dados 

verificou-se que as respostas são bem parecidas, porém, se a unidade possuir recursos 

humanos adaptados ao tipo de serviço, fazendo-o com empenho, pode haver uma equiparação 

de qualidade e resultado entre o setor publica e privado. 

Palavras chave: fisioterapia SUS, fisioterapia particular, serviço de fisioterapia. 

 

 

ABSTRACT: Introduction: In Brazil, there is a significant participation of the private sector, 

that concentrates 50% of the job of superior level on health area, according to the survey of 

medico-sanitary assistance (AMS), held in 2009. Between the specialized actions the 

participation of the private sector is more significant, almost 90,9% of the establishments that 

perform the service of therapeutic support and diagnostic (SADT). Objective: Compare the 

SUS physiotherapy service with the private system through a systematic  literature review, 

specific: to analyse the time of treatments of each service; study the motivation that made the 

patients to look for one of the services; check the level of satisfaction of the patients in 

relation to the attending performed and to analyse which is the predominant sex of the 

patients. Methodology: The research is characterized by one systematic literature review of 

descriptive character, one of the founts of search are articles published between the years of 

2006 and 2012. The base of research was: (SciELO) e (BIREME). Results and discussions: 

Referent to the number of sessions performed on the patients, the SUS service of 

physiotherapy provides numbers smaller than the private service because of the big demand of 

patients; the predominance of the sex of patients is female, about 65,0%; in respect of the 

diseases and the acting areas that made the patients to search for the physiotherapy services, 

the more significant diagnostics were those of orthopedics and traumatology; there is a high 

level of satisfaction, equal feeling on the interviewees of the private unity and in the SUS, 

where the majority supports the services that are provided by the  establishments. Final 

Considerations: by crossing data, there is a similar answer, but, IF the unity has human means 

adapted to this kind of service, doing it with effort, can happen a match of quality and the 

result between the public and private sector.   

Keywords: SUS physiotherapy, private physiotherapy, physiotherapy service. 
 

 

INTRODUÇÃO  

A busca por qualidade nos serviço de saúde vem sendo umas das pautas mais 

debatidas na atualidade. 

As modificações da estrutura etária e do perfil epidemiológico da população brasileira 

durante as últimas décadas impuseram aos gestores, aos serviços e aos profissionais do setor 

saúde novos desafios nas áreas de assistência e promoção de saúde (TABOSA, 2011). 
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O Sistema Único de Saúde (SUS) tem como um de seus princípios básicos a 

universalidade no atendimento de saúde, garantindo assim, acesso aos serviços através das 

entidades conveniadas ao sistema a todos os usuários, integrando-se aos princípios da 

equidade, integralidade, resolutividade e gratuidade, buscando soluções para a melhoria da 

qualidade de vida da população. O acesso aos serviços de fisioterapia da rede pública está 

concentrado em centros de reabilitação, hospitais e clínicas, todos sendo serviço de atenção 

secundária e terciária (TABOSA, 2011). 

De acordo com BRASIL (2001) a reabilitação ou recuperação é direito de todos, 

garantido pela lei nº 8080/90, que diz em seu artigo 2º inciso 1º:  

(....) assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação. (....) a estratégia de Saúde da Família reafirma e 

incorpora os princípios básicos do Sistema Único de Saúde do (SUS): 

universalização, descentralização, integralidade e participação da comunidade. (...) 

onde desenvolve ações de promoção da saúde e de prevenção, tratamento e 

reabilitação de agravos. 

 

A Fisioterapia foi instituída no Brasil como profissão de nível superior em 1969, 

através da publicação do Decreto-Lei nº 938/69. Anteriormente a esse período, a ocupação de 

fisioterapeuta era de nível técnico e sua função era de executar técnicas, prescritas por 

médicos, com objetivo de reabilitar pessoas lesionadas. Com a publicação do Decreto-Lei nº 

938/69, o fisioterapeuta ganha status de nível superior e autonomia profissional; no entanto, 

sua atuação continua destinada, quase que exclusivamente, às ações reabilitadoras. 

A fisioterapia é uma ciência aplicada cujo objetivo é preservar, manter, desenvolver ou 

restaurar a integridade de órgãos, sistema e função. Possui como objeto de estudo o 

movimento do corpo humano sob todas as suas formas de expressão e potencialidades, tanto 

nas alterações patológicas quanto nas repercussões psíquicas e orgânicas. Ao fisioterapeuta, 

como profissional de saúde, compete habilitar a construção do diagnóstico dos distúrbios 

cinético-funcionais, prescreverem condutas fisioterapêuticas, ordenar e induzir os pacientes e 

acompanhar a evolução do quadro clínico até as condições para a alta do serviço 

(RESOLUÇÃO COFFITO-80/1987). 

 Esta profissão, regulamentada como atividade reconhecida no Brasil em 1969, presta 

serviços em diferentes áreas da saúde, como educação, esporte, empresarial, indústria de 

equipamentos fisioterapêuticos ou ainda no campo da pesquisa e atua na fisioterapia clínica, 
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saúde coletiva, terapias alternativas, entre outras. Esses serviços são encontrados nas redes 

públicas e privados, podendo estar ou não conveniadas a uma fonte pagadora que irá cobrir 

seus gastos (SOUZA et al, 2007). 

A Fisioterapia como campo de saber na saúde amplia o seu objeto de estudo, no que 

diz respeito à prevenção, tratamento e reabilitação para, assim, promover o bem estar 

individual e coletivo do ser humano, capaz de prevenir e tratar os distúrbios cinéticos 

funcionais intercorrentes em órgãos e sistema do corpo humano, gerados por alterações 

genéticas, traumas e doenças adquiridas, exercendo assim, um papel importante na 

reabilitação do paciente e na sua reinserção no convívio social (MACHADO; NOQUEIRA, 

2008). 

A fisioterapia constitui-se numa das formas de tratamento mais buscadas na 

atualidade, uma vez que há poucos centros que prestam este serviço através do Sistema Único 

de Saúde (SUS). Onde se observou a necessidade de ser inserida na saúde pública, não só 

atuando na reabilitação, atenção terciária, enraizada devido à grande demanda inicial por 

reabilitação, inerente a história da criação do curso, mas também na atenção primária visando 

à prevenção de diversas patologias e complicações da mesma. 

Segundo (RODRIQUES, 2008), o fisioterapeuta encontra-se, reorientando a sua 

formação, com ética, maturidade para atender as demandas prioritárias em saúde. Suas armas 

profissionais são suas mãos, que se completam e se apóiam em estratégias técnicas – 

cientifica de educação, prevenção, tratamento entre outras. A atenção secundária em saúde 

caracteriza-se por especialidades clinicas especificas, este nível de atenção ocorre quando a 

patologia já se encontra afetando o organismo, as reabilitações neste momento baseiam-se em 

identificar o agente causador do dano e realizar as intervenções necessárias para diminuir ou 

eliminar sua ação (PERAÇA, VENDRUSCULO 2006). 

O Sistema Único de Saúde é destinado a todos os cidadãos e é financiado com 

recursos arrecadados através de impostos e contribuições sociais pagos pela população, que 

compõem os recursos do Governo Federal, Estadual e Municipal. Desde os anos de 1999 e 

2000, um conjunto de providências vem sendo adotado para que o SUS passe a cumprir sua 

missão de diminuir as desigualdades sanitárias, oferecendo serviços de saúde com qualidade. 

A qualidade dos serviços de saúde passou a ser discutida, com maior ênfase, a partir 

da segunda metade do século 20, quando se iniciaram as pesquisas sobre a avaliação da 

assistência em saúde, com foco na qualidade do atendimento. 
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A avaliação da qualidade dos serviços de saúde pode fundamentar-se em três aspectos: 

estrutura, processo e resultados. A avaliação da estrutura diz respeito aos recursos físicos, 

materiais e humanos (quantitativo) existentes no âmbito da assistência a saúde; a avaliação do 

processo engloba as atividades e ou os procedimentos empregados, ou seja, o processo de 

trabalho e a dos resultados enfatiza os efeitos das ações e dos procedimentos sobre o estado de 

saúde do usuário como resultante da assistência recebida. A avaliação da satisfação do usuário 

acerca da assistência oferecida é importante componente de avaliação no que diz respeito à 

qualidade de atendimento recebido (MACHADO; NOQUEIRA, 2008). 

No Brasil, com a redemocratização ocorrida na década de 80 e o processo de 

implementação da Reforma Sanitária Brasileira, os movimentos de reivindicação por 

melhores condições no atendimento aos usuários de serviços de saúde tomaram força. Por isso 

as pesquisas de satisfação de usuários tornaram-se cada vez mais comuns, obtendo destaque a 

partir de meados da década de 1990 (MACHADO; NOQUEIRA, 2008). 

Segundo (CALDAS, 2006) a fisioterapia tem sido caracterizada como uma das 

profissões com ênfase nas ações especializadas. Originada no período das grandes guerras, de 

alto índice de lesões ocupacionais e de elevada incidência de indivíduos com seqüelas de 

poliomielite, o campo profissional é orientado para atividades reabilitadoras. Esses aspectos, 

reforçados pela formação voltada a atendimentos individuais e a ações ambulatoriais e 

hospitalares, têm, historicamente, situados a fisioterapia na média e alta complexidade, 

permanecendo durante longo tempo com limitada atuação na Atenção Primária na Saúde 

(APS) (BARROS, 2008). 

Dessa forma, apesar da expansão do número de fisioterapeutas, é possível que sua 

concentração se dê em setores especializados, dificultando o acesso por parte da população. 

Torna-se importante a investigação da distribuição entre os níveis de complexidade como uma 

prática constante, orientando intervenções que aperfeiçoem a estruturação do sistema e 

fortaleçam a priorização de ações na APS.  

A investigação proposta deve considerar, porém, o caráter híbrido do sistema de 

saúde, em que ações públicas vinculadas ao SUS coexistem com ações privadas. A formação 

plural do sistema, embora constitua uma realidade observada em diversos países, na maioria 

dos sistemas universais e de seguros sociais, a parcela da população coberta pelo setor privado 

é bastante restrita (menos de 10%) (LOBATO; GIOVANELLA, 2008). No Brasil, 

diferentemente, há uma importante participação do setor privado, que concentra 50% dos 
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postos de trabalho de nível superior da área da saúde, segundo dados da Pesquisa de 

Assistência Médico-Sanitário (AMS), realizada em 2009, (IBGE, 2009). Entre as ações 

especializadas, a participação do setor privado é mais significativa, atingindo 90,9% dos 

estabelecimentos que realizam Serviços de Apoio Terapêutico e Diagnóstico (SADT) (IBGE, 

2009). 

No âmbito do setor privado, o fator que determina a diferenciação do serviço está 

relacionado à incorporação de equipamentos e a especialização dos profissionais. Contudo, 

nota-se uma reprodução da prática curativa, segmentada e pouco resolutiva onde prevalece o 

uso de equipamentos em substituição das terapias corporais (RODRIGUES, 2008). 

A saúde não se faz apenas com conhecimento, bons serviços e atenção, mas também 

com equipamentos modernos. Apesar das instituições públicas usarem como modelo as 

privadas, não é possível transferir os conceitos vigentes no setor privado para o público. O 

serviço de saúde público priva-se de uma política estratégica que assuma uma postura 

organizacional crescente e maleável. A relação com os pacientes nesse setor apresenta 

dificuldades de funcionamento, embora a capacidade de atender bem seja fundamental para a 

sobrevivência das organizações públicas. No setor privado, uma das estratégias para a 

satisfação de seus pacientes é a qualidade dos seus atendimentos e esta, após adaptações, pode 

ser utilizada na rede pública (Carvalho et al, 2007; SANTOS, 2007).  

Considerando que apenas uma parcela da população apresenta condições financeiras 

que permitam a utilização de serviços privados, essa concentração promove iniquidade no 

acesso a determinados profissionais e procedimentos. O acesso torna-se mais restrito ao se 

considerar que a distribuição geográfica de serviços privados segue a lógica econômica, 

estando alheia às necessidades de saúde das populações. 

 Assim, embora seja estabelecido, na Constituição Federal de 1988, o direito da 

participação privada na complementação das ações em saúde, é importante garantir ações 

públicas destinadas a toda população. 

Desta forma o presente trabalho tem como objetivo geral comparar o serviço de 

fisioterapia no SUS com o sistema particular através de uma revisão de literatura sistemática e 

objetivos específicos: analisar o tempo dos tratamentos em cada serviço, conforme descrito na 

literatura; estudar os motivos, descritos na literatura, que levaram os pacientes a procurem os 

serviços públicos ou privados; verificar o grau de satisfação dos pacientes em relação ao 

atendimento realizado e analisar qual o sexo predominante. 



303 
 

METODOLOGIA  

A pesquisa se caracteriza por uma revisão de literatura sistemática de caráter 

descritiva, a qual foi realizada no período de agosto a novembro de 2012, no município de 

Sobral, estado do Ceará.  

A presente pesquisa contou como critérios de inclusão artigos publicados no ano de 

2006 a 2012 que abordaram assunto descrito na pesquisa, ou seja, artigos descritos por 

descritores no idioma português, os quais estavam publicados na biblioteca virtual, Biblioteca 

Regional de Medicina (BIREME), que concentra e focaliza informações nacionais e 

internacionais sobre o tema registrado e no Scientific Electronic Library Online (SCIELO). 

Para a seleção dos artigos foram utilizadas palavras chave como: fisioterapia SUS, fisioterapia 

particular, serviço de fisioterapia. Também foi utilizada a base de dados do Ministério da 

Saúde, disponibilizada pelo site oficial desse órgão. 

Foram excluídos artigos que não tiveram relevância científica para o estudo e não 

estava dentro do período citado a cima. Estudos que não responderam a pergunta de pesquisa 

estabelecida inicialmente.  

A busca de artigos incluiu pesquisa em bases eletrônicas e busca manual de citações 

nas publicações inicialmente identificadas. A base pesquisada foi: no Scientific Electronic 

Library Online (SCIELO) e na Biblioteca Regional de Medicina (BIREME). 

A coleta dos dados foi dividida em duas fases: A primeira fase da pesquisa será a 

seleção dos artigos em seguida serão revisados os resultados encontrados e interpretados 

para que passem haver o processo comparativo com outros autores, os quais abordem o 

assunto da pesquisa. Foram avaliados todos os artigos que se enquadrarem no critério de 

inclusão da pesquisa, em seguida para a diferenciação geral dos artigos, foram empregados 

os critérios importantes dos artigos, e assim como identificação de seus autores e data de 

publicação.  

Segunda fase da pesquisa corresponde à estatística desses resultados encontrados 

reavaliação dos resultados encontrados. As mensurações dos dados dotadas serão baseadas 

nos resultados encontrados nas publicações dos artigos estudados, registrado com escores 

estatísticos. A fim de comparar os resultados das avaliações e a associação entre as variáveis, 

encontradas no decorrer da pesquisa. 

Foram identificados três (03) artigos para o estudo.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As tabelas abaixo exemplificam bem quais foram os dados coletados na pesquisa. Foi 

preciso dividir em duas partes para que se pudesse chegar ao resultado proposto pelo trabalho, 

isto é, primeiramente foi revelado o resultado referente à população usuária do serviço 

fisioterápico do SUS e na segunda etapa, expôs-se os resultados, referente à população usuária 

do serviço particular de fisioterapia.  

 

Tabela 01 - Serviço Sus 

AUTOR/ 

ANO 

DOENÇAS E/OU ÁREAS 

DE ATUAÇÃO 

TEMPO DO 

TRATAMEN

TO 

QUANTIDA

DE DE 

PACIENTES 

SEX

O 

SATISFAÇÃ

O 

SANTOS, 

2007 

Dor-40% 

Fartura-

17% 

Entorse-

0% 

Seqüela 

AVC-

20% 

Outros- 

23% 

Não consta no 

artigo 

 

1 a 5- 17% 

6 a 10- 47% 

11 a 15- 10% 

16 a 20- 3% 

20 ou mais- 

23% 

 

60 pacientes  

 

 

Não 

const

a no 

artigo 

Ótimo-80% 

Bom-20% 

Regular- 

Ruim 

Péssimo- 

Sem opinião- 

MACHADO

, 

NOGUEIRA

, 2008 

Não 

consta 

no artigo 

Ortopedia/trau

mato-44,8% 

Neurologia-

25% 

Pneumo-1,2% 

Cardiologia- 

Reumatologia-

29% 

Não consta no 

artigo 

376 pacientes M-

31, 

4% 

F-68, 

6% 

Muito 

satisfeito-16,9 

Satisfeito-

73,2% 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito-

9,9 

Insatisfeito- 

Muito 

satisfeito- 

RODRIQUE

S, 

RAIMUND

O, SILVA, 

2010 

 

 

Não 

consta 

no artigo 

Ortopedia/trau

mato-22,22% 

Reumatologia-

55,55% 

Neurologia- 

Não consta no 

artigo 

62 pacientes M-

33, 

33% 

F-66, 

67% 

Péssimo- 

Ruim- 

Bom- 

Ótimo-



305 
 

Outros-22,22% 44,44% 

Excelente-

55,55% 

 

Na primeira questão, referente ao número de sessões realizadas pelos pacientes, pode-

se notar que já ocorre certa discrepância entre o serviço de fisioterapia do SUS em relação ao 

particular.  

No SUS devido à grande rotatividade, não se pode permitir que o paciente fique por 

muito tempo realizando o tratamento, isto é, quando obtido um resultado satisfatório, já se 

deve dar alta ao mesmo para que sua vaga seja aberta à outra pessoa que necessite de 

tratamento no momento. 

A predominância é do sexo feminino, cerca de 65,0% dos pacientes, enquanto o sexo 

masculino representa 35,0% dos pacientes. Este resultado é de acordo com vários estudos 

como: (MACHADO; NOQUEIRA, 2008; RODRIQUES, RAIMUNDO, SILVA, 2010) 

No que diz respeito às doenças e áreas de atuação que fizeram com que os pacientes 

procurassem os serviços de fisioterapia nos estabelecimentos participantes, os diagnósticos 

mais prevalentes foram os de ortopedia e traumatologia que inclui: fraturas, entorse, etc. 

Seguidos de reumatológicos, resultado não surpreendente devido ao sexo feminino ser o mais 

destacado. Os achados de Magalhães (2002) apontam para as especialidades de traumatologia 

as causas principais pela procura aos serviços de fisioterapia, a seguir os diagnósticos de 

reumatologia. A dor, sempre está diretamente relacionada com a fisioterapia, por este motivo 

se pode notar que há uma maioria absoluta nas duas unidades estudadas neste trabalho, 

fraturas têm proporções equivalentes. No SUS há um número maior de atendimentos voltados 

a pacientes vítimas de seqüelas neurológicas. 

 Depois de todos os fatores que cercam as unidades de Fisioterapia, pode se notar que 

há um alto nível de satisfação dos usuários A unidade Pública conseguiu os melhores 

conceitos passados pelos entrevistados, onde a maioria absoluta está contente com o serviço 

prestado pelo SUS. 

Fernandes et al (2008) relata que há uma tendência por parte dos usuários de baixo 

poder aquisitivo de avaliar positivamente os serviços que lhe são prestados pelo simples fato 

de ser atendido já produzir satisfação. Quando os serviços são cobrados, geralmente os 

usuários tendem a uma insatisfação, apresentando uma baixa expectativa com os 

atendimentos recebidos e apresentando-se mais tolerantes. 
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Tabela 02 - Serviço Particular 

AUTOR/ 

ANO 

DOENÇAS E/OU ÁREAS 

DE ATUAÇÃO 

TEMPO DO 

TRATAMENT

O 

QUANTIDAD

E DE 

PACIENTES 

SEX

O 

SATISFAÇÃ

O 

SANTOS, 

2007 

Dor-

71% 

Fartura-

13% 

Entorse

-3% 

Seqüela 

AVC-

10% 

Outros- 

3% 

Não consta no 

artigo 

 

1 a 5- 10% 

6 a 10- 23% 

11 a 15- 10% 

16 a 20- 7% 

20 ou mais- 50% 

60 pacientes  

 

 

Não 

consta 

no 

artigo 

Ótimo-70% 

Bom-30% 

Regular- 

Ruim 

Péssimo- 

Sem opinião- 

MACHADO, 

NOGUEIRA, 

2008 

Não 

consta 

no 

artigo 

Ortopedia/traumat

o-78,6% 

Neurologia-10,7% 

Pneumo-10,7% 

Cardiologia- 

Reumatologia- 

Não consta no 

artigo 

376 pacientes M-35, 

7% 

F-64, 

3% 

Muito 

satisfeito-53,6 

Satisfeito-

46,4% 

Nem satisfeito, 

nem 

insatisfeito- 

Insatisfeito- 

Muito 

satisfeito- 

RODRIQUE

S, 

RAIMUNDO

, SILVA, 

2010 

 

 

Não 

consta 

no 

artigo 

Ortopedia/traumat

o-43,75% 

Reumatologia-

50% 

Neurologia-6,25% 

Outros---- 

Não consta no 

artigo 

62 pacientes M-33, 

38% 

F-65, 

62% 

Péssimo- 

Ruim- 

Bom-28,12% 

Ótimo-31,25% 

Excelente-

40,62% 

 

Na unidade particular, pode-se manter o paciente em média por 20 sessões, pois o 

convênio permite esse procedimento. 

Teoricamente a unidade particular levaria uma vantagem no resultado, pelo fato de 

permitir maior número de sessões, porém não é isso que ocorre, como se pode constatar.  
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Em uma média geral, nota-se que há certo acumulo de pacientes realizando um 

número intermediário de sessões em quanto à maior proporção realiza 20 ou mais sessões. 

No estudo, há predomínio do sexo feminino 65,0% enquanto os homens representaram 

35,0% da amostra. Este fato é atribuído aos afazeres domésticos realizados pelas mulheres, 

além de exercerem suas atividades profissionais no decorrer da semana. Este caso gera, mais 

facilmente, complicações articulares, entre diversas outras, as quais são tratadas com a 

fisioterapia. A pesquisa está de acordo com demais estudos presentes na literatura, como o de 

Machado (2008), que avaliou a satisfação dos usuários de fisioterapia em Teresina, Piauí, 

totalizando 62,5% de indivíduos do sexo feminino e também de Pereira (2004) e Milan et 

al(2005) que reafirmam a característica predominante das mulheres nos serviços de 

fisioterapia (59,5% e 57% respectivamente). 

As doenças ou áreas de atuação que os levaram a procurar os serviços de fisioterapia 

se destacam as queixas relacionadas com ortopedia e traumatologia, tais como: dor, fratura, 

entorse, etc. Resultados semelhantes foram encontrados na literatura, que aborda a avaliação 

da satisfação dos usuários com os serviços de Fisioterapia (MENDONÇA, QUERRA, 2007), 

talvez porque esta especialidade envolva alterações ocasionadas pelos distúrbios cinético-

funcionais levando a sintomas traumato-ortopédicos, comumente encontrados em pacientes 

que desenvolvem atividades profissionais.  

Há um alto nível de satisfação, sentimento semelhante nos entrevistados da unidade 

privada e no SUS, onde a grande maioria aprova os serviços prestados pelo estabelecimento. 

Relativo à satisfação geral, os entrevistados, em sua maioria, julgam excelentes os 

serviços de fisioterapia, estando totalmente satisfeitos com os mesmos. Houve o mesmo 

percentual de respostas declarando boa e ótima a satisfação geral dos pacientes. No geral, a 

população refere ótima a satisfação geral com os estabelecimentos. No estudo de Pereira 

(2004) sobre a Satisfação do Usuário com o Serviço Ambulatorial de Média Complexidade de 

Sobral/CE, a maior parte dos entrevistados (42,9%) respondeu boa a satisfação com os 

serviços recebidos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As pesquisas de satisfação retratam resultados temporários e que precisam sempre 

estar em evidência, pois refletem as condições dos serviços que são oferecidos aos 

usuários,bem como a avaliação das políticas dos sistemas de saúde, necessitando de 
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contínuo aprimoramento até mesmo em razão do crescimento da população, sob pena 

de se tornarem ineficazes. Acredito que fatores socioeconômicos interfiram na seletividade da 

escolha do local de atendimento. Os de menor poder econômico dirigem-se aos serviços 

públicos, pois nestes o acesso é universal; já os de maior renda, que têm planos de saúde, 

procuram atendimento na rede particular, o que leva à conclusão de que apesar do caráter da 

universalidade do atendimento, garantido pelo SUS, o poder público precisa investir mais no 

setor de saúde, especificamente na Fisioterapia, para maior satisfação da população. 

Os usuários do sexo feminino se destacaram em todos os serviços avaliados, podendo 

atribuir à razão de que é comum às mulheres, além dos afazeres domésticos, realizarem 

atividades profissionais no decorrer da semana, muitas delas como responsáveis pelo sustento 

da família, o que gera com maior facilidade as complicações ósteo-musculares como: 

fibromialgia, Distúrbios Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORTs) ou Distúrbios 

Lesões por Esforços Repetitivos (LERs), que são muitas vezes minimizadas ou abolidas com 

o tratamento da fisioterapia. O predomínio do sexo feminino na procura dos serviços de saúde 

é um fato relatado na literatura por diversos autores. 

Acredito que a utilização de instrumentos válidos e confiáveis pode ser útil nas 

práticas clínicas, uma vez que pode auxiliar os prestadores de serviços de fisioterapia 

aperfeiçoar a qualidade da assistência sob a óptica do usuário, de acordo com o seu grau de 

satisfação. Os resultados obtidos através desta pesquisa podem ser usados para administrar 

condutas que proceda a constante melhora da qualidade do serviço, uma vez que exprimem as 

expectativas dos usuários e destacam as falhas do sistema. As pesquisas de satisfação devem 

ser incluídas sempre que existir relação profissional-paciente nos serviços de saúde, para 

melhor credibilidade e aceitação, com reflexos positivos na sociedade, cada vez mais exigente 

quanto aos seus direitos e mais crítica e consciente quanto à maneira de exercê-los.  

Ao cruzar os dados de satisfação, sexo, tempo de tratamento, doenças e ou áreas de 

atuação, verificou-se que as respostas são bem parecidas, porém, se a unidade possuir 

recursos humanos adaptados ao tipo de serviço, fazendo-o com empenho, pode haver uma 

equiparação de qualidade e resultado entre o setor publica e privado.  

Contudo, através dos dados coletados na pesquisa, que o serviço de fisioterapia no 

SUS tem muito que melhorar a frente dos serviços oferecidos pelo setor privado, mostrando 

que o SUS ainda não pode se equiparar com o setor privado no nosso país. 
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Por fim, notei que os usuários destes serviços mostram-se satisfeitos com os 

atendimentos recebidos, embora esses achados possam ser resultados do não conhecimento 

pleno de direitos e deveres por se tratar de uma população de baixa escolaridade e, 

conseqüentemente, baixo nível cultural e menor capacidade crítica para avaliá-los. 
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28. CONDUTA FISIOTERÁPICA NO LINFEDEMA EM MULHERES PÓS-

MASTECTOMIZADAS POR CÂNCER DE MAMA 

LYMPHEDEMA PHYSIOTHERAPY WOMEN IN POST-MASTECTOMY DUE TO BREAST 

CANCER  

  Eva Lorena Alves Cesário 

Acadêmica do Curso de Fisioterapia das Faculdades INTA 

Maria dos Prazeres Carneiro Cardoso 

Fisioterapeuta, Profa. Mestre do Curso de Fisioterapia das Faculdades INTA 

RESUMO: Câncer é um conjunto de patologias que tem origem a partir de um crescimento 

desordenado de células defeituosas que invadem tecidos, órgãos e danificam sistemas a ponto 

de alcançar outras regiões ao estágio que se denominam metástase. O carcinoma mamário tem 

apresentado, nas últimas décadas, incidências e mortalidades crescentes. Um dos tipos de 

intervenção cirúrgica utilizado no tratamento do câncer de mama é a retirada da mama 

comprometida ou apenas do tumor juntamente com os linfonodos da axila. Nesse momento a 

intervenção fisioterapêutica ajuda no tratamento, na recuperação e na melhora da qualidade de 

vida da paciente que foi submetida a uma cirurgia, melhorando assim, seu condicionamento 

físico. O presente estudo pretende discutir através de uma revisão integrativa de literatura 

sobre a conduta fisioterápica no linfedema em mulheres pós-mastectomizadas por câncer de 

mama. O estudo se trata de uma revisão integrativa da literatura, como base de dados utilizou‐
se a BIREME, tendo como descritores as palavras: Fisioterapia, Câncer de Mama, Mulheres 

Mastectomizadas, Linfedema. As bases de dados de literatura científica e técnica consultadas 

foram: LILACS e SciELO. De acordo com os resultados do estudo, foi visto que pacientes 

que iniciam a fisioterapia nos primeiros dias do pós-operatório perceberam a diminuição do 

aparecimento de linfedema e das disfunções do ombro.  

Descritores: Fisioterapia, Câncer de Mama, Mulheres Mastectomizadas, Linfedema. 

ABSTRACT: Cancer is the name given to a set of more than 100 diseases that have in 

common the uncontrolled growth of cells that invade the tissues and organs, and may spread 

to other parts of the body to form metastases. Breast carcinoma has presented in recent 

decades, increasing incidences and mortalities. One type of surgery used to treat breast cancer 

is removal of the affected breast or just the tumor along with the lymph nodes in the armpit. 

Right now adds physiotherapy and improve the recovery of patients who went through 

surgery, preventing and treating postoperative complications, restoring physical function early 

http://www.afbfloripa2011.com.br/
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woman. The present study aims at discussing through an integrative review of literature on the 

physiotherapeutic lymphedema in women after mastectomy for breast cancer. The study is an 

integrative literature review, as the database was used BIREME, taking the words as 

descriptors: Physical Therapy, Breast Cancer, women with mastectomies, Lymphedema. The 

databases of scientific and technical literature were consulted: LILACS and SciELO. 

According to the study results, it was seen that patients who begin the therapy during the first 

postoperative days realized reducing the onset of lymphoedema and dysfunction of the 

shoulder 

Keywords: Physical Therapy, Breast Cancer, women with mastectomies, Lymphedema. 

 

INTRODUÇÃO 

O carcinoma mamário tem apresentado, nas últimas décadas, incidências e 

mortalidades crescentes. É uma doença de grande extensão, mas com os cuidados adequados, 

é possível conseguir efeitos satisfatórios para a intervenção na doença, principalmente no 

aparecimento de complicações e intercorrências associadas a esta patologia (PANOBIANCO 

e MAMEDE, 2007). 

Sendo um dos cânceres mais temido pelas mulheres, o câncer de mama é um dos que 

causam mais efeitos psicológicos, afetando a percepção da sexualidade e a própria imagem 

pessoal. O carcinoma mamário não é muito comum nas mulheres de uma faixa etária menor 

que 35 anos, mas acima desta idade a incidência do câncer é muito alta. É o tipo de câncer 

mais incidentes nos países ocidentais, sendo apontado como a principal causa de óbito no 

sexo feminino, tanto nos países desenvolvidos e sub-desenvolvidos (BRASIL, 2009). 

Por ser uma doença degenerativa o câncer de mama é a neoplasia que mais atinge o 

sexo feminino, pois este se caracteriza pelo crescimento anormal e acelerado de células. 

Estatísticas atuais indicam que o risco de desenvolvimento de câncer de mama durante a vida 

de uma mulher é de 1 em 8. Esse risco, porém não é idêntico para todos os grupos etários, 

uma vez que se mostra mais elevado nas mulheres de idade avançada (SMELTZER e BARE, 

2006). 

Dados epidemiológicos atuais permitem considerar o câncer de mama como um 

problema de saúde pública no Brasil. Fatores como o aumento da expectativa de vida, a 

industrialização, a urbanização e os avanços tecnológicos na área da saúde estão relacionados 

com o aumento do risco de desenvolvimento de câncer, além da mudança de hábitos de vida 

da população (FERNANDES e NARCHI, 2007). Esses fatores de risco ainda hoje são objetos 
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de muitas discussões, sendo destacada a idade avançada, genética, sexo, peso, contraceptivos, 

fatores hormonais e ambientais, excesso de álcool, tabagismo, alimentação, dietéticos, 

nulíparidade, primípara e exposição à radiação. 

Um dos principais fatores resultantes da alta mortalidade do câncer de mama é o 

estadiamento avançado da doença, no momento em que é diagnosticado o câncer e 

consequentemente submetidas ao primeiro tratamento, na maioria dos casos 50% dos casos 

estes já estão nos estágios III e IV, considerados os mais avançados (PANOBIANCO e 

MAMEDE, 2007). Sendo realizado o diagnóstico na maioria das vezes no estádio mais 

avançado, as mulheres com carcinoma mamário submetidas a tratamentos mais radicais, 

ficando assim sujeitas a maiores complicações pós-cirúrgicas, o que geralmente aumenta o 

índice de morbidade e comprometimento da qualidade de vida. 

Para Melo (2008) a mastectomia é um dos tipos de intervenção cirúrgica utilizado no 

tratamento do câncer de mama, quando já está comprometida ou apenas do tumor com os 

linfonodos da axila, por intermédio da: Mastectomia Radical ou métodos de Halted, 

Mastectomia Radical Modificada Patey, Mastectomia Radical tipo Madden, Mastectomia 

Subcutânea e Linfanedectomia axilar. 

Acrescenta ainda Melo (2008) que o diagnóstico e prognóstico relacionado a 

mastectomia representa uma impacto profundo na expectativa de vida com complicações 

fortes a nível psicológico e social, atingindo sua imagem corporal e a sexualidade, acarretando 

também sentimentos de tristeza, medo de morrer, desespero, angustia, ocasionando em sua 

vida o lazer, trabalho interferindo assim a convivência social, provocando uma diminuição na 

qualidade de vida . 

Além das intervenções cirúrgicas, existem a radioterapia, quimioterapia e 

homonioterapia. São tratamentos agressivos que geram complicações físicas e emocionais 

como alterações posturais, respiratórias, circulatórias, algias nas cicatrizes, sensibilidade, 

lesões musculares e nervosas, perda ou diminuição da capacidade funcional e mobilidade do 

lado homolateral da lesão, linfedema e algia no membro comprometido (PANOBIANCO e 

MAMEDE, 2007). 

Após a cirurgia é necessário à intervenção da fisioterapia para prevenir e tratar as 

complicações pós-operatórias, restabelecendo precocemente a função física da mulher. A 

partir desse contexto, obtém-se que a detecção precoce do câncer de mama se faz necessária 

no controle dessa patologia, tornando-se fundamentais ações de Educação em Saúde como um 
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processo orientado para implementação de estratégias que possibilitem a autonomia dos 

indivíduos, no sentido de ampliar a visão dos mesmos, quanto ao processo de viver saudável, 

livre de possíveis riscos e agravos a saúde, oferecendo oportunidades para adequação de 

condutas (MELO, 2008).  

Durante estágio curricular num hospital da região norte teve-se oportunidade de 

vivenciar mulheres pós-mastectomizadas por câncer de mama, com alterações psicológicas 

por ter seu corpo mutilado, experimentando sensações de impotência, dor e baixa autoestima. 

Diante dessa vivência surgiu a inquietação e o desejo em conhecer um pouco mais sobre o 

tema em estudo. 

Juntamente com esse interesse, surgiram também curiosidades a cerca da atenção dada 

às mulheres mastectomizadas que desenvolvem complicações, como o linfedema, se 

indagando: será que estas mulheres estão recebendo orientações a respeito dos cuidados 

fisioterápicos, já que muitas delas relatam que após a cirurgia por câncer de mama apresentam 

deficiência na realização das atividades da vida diária - AVD’s, como dificuldade em vestir 

roupa pela cabeça, amarrar o soutien, fecharem um zíper quando nas costas de sua roupa, 

colocar as mãos sobre a cabeça e levantar peso? Como a tratamento fisioterápico pode 

contribuir para uma melhor qualidade de vida nessas mulheres? 

Este estudo então pretende discutir através de uma revisão integrativa de literatura 

sobre a conduta fisioterápica no linfedema em mulheres pós-mastectomizadas por câncer de 

mama, levando-se em conta o tipo de cirurgia realizada para tratamento do câncer de mama, a 

fim de identificar o perfil dessa população, os possíveis fatores etiológicos e as principais 

limitações que decorrem dessa complicação tão frequente na cliente pós-operada e dessa 

maneira, contribuir para uma assistência fisioterápica eficaz, com cuidados adequados, capaz 

de promover uma melhor qualidade de vida para essas mulheres, partindo da compreensão do 

contexto social, político e estrutural que envolve essa temática. 

 

METODOLOGIA 

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que para Chirinos 

& Meirelles (2011), é um método que resume literaturas empíricas ou teóricas no sentido de 

permitir uma melhor compreensão sobre um fenômeno particular. A revisão integrativa é um 
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método que de estudo científico que pode contribuir para o desenvolvimento da teoria aliado à 

prática e à política.  

Para selecionar as base de dados utilizou‐se da Biblioteca Virtual em Saúde - 

BIREME, tendo como descritores as palavras: Fisioterapia, Câncer de Mama, Mulheres 

Mastectomizadas, Linfedema. As bases de dados de literatura científica e técnica consultadas 

foram: Literatura Latino-Americana e de Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific 

Electronic Library Online (SciELO). 

Como critério de inclusão foram selecionadas publicações na íntegra, em português, 

que abordem as palavras chaves citadas anteriormente, no período de 2005 a 2012. Os 

critérios de exclusão foram: artigos repetidos, artigos não acessíveis em texto completo, 

resenhas, artigos de opinião, anais de congresso, artigos que não abordaram diretamente o 

tema deste estudo e artigos publicados fora do período de análise. Resultou na seleção de 50 

artigos, foram utilizados seis estudos completos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nº TÍTULO AUTOR NOME DO 

PERIÓDICO 

ANO BASE 

DE 

DADOS 

1 Tratamentos fisioterapêuticos para 

o linfedema pós-câncer de mama: 

Uma revisão de literatura 

LEAL, et al. Rev Latino-am 

Enfermagem 

2009 LILACS 

2 As mudanças no cotidiano familiar 

e na vida da mulher após o 

início do tratamento para o câncer 

SALCI, et al. RemE – Rev. Min. 

Enferm 

2010 SCIELO 

3  Conduta fisioterápica no linfedema 

pós mastectomia 

por câncer de mama 

RIBEIRO, et al. Artigo Original 2010 SCIELO 

4 Atuação da fisioterapia no 

tratamento do Linfedema após 

câncer de mama 

SANTOS, et al. Ensaios e Ciências 2010 LILACS 

5 Recursos fisioterapêuticos em 

linfedema pós-mastectomia:  

uma revisão de literatura 

LUZ; 

LIMA, 

 

Revista Fisioter. 

Mov. 

2011 SCIELO 

6 Fisioterapia para o tratamento do 

linfedema no 

pós-operatório de mastectomia: 

revisão de literatura 

PACHECO, et al. Rev.Fac.Ciênc.Méd.S

orocaba 

2011 LILACS 
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São apresentadas acima as informações acerca dos periódicos que integraram a 

amostra através de seus estudos: título, nomes dos periódicos, bases de dados, e o ano em que 

foram publicados. 

CATEGORIZAÇÃO DOS ESTUDOS 

Após selecionada a amostra e analisada cada publicação minuciosamente, foi possível 

a criação de três categorias, são elas: 

- Câncer de mama 

O câncer de mama é uma das doenças que indica um dos maiores índices de 

mortalidade, pois é o segundo mais frequente entre as mulheres no mundo, revelando-se pela 

caracterização do crescimento de células anormais e descontroladas, sendo considerado o 

segundo mais frequente no mundo, afetando com maior frequência as mulheres e responde 

por 22% dos casos novos a cada ano segundo dados obtidos no Instituto Nacional de Câncer 

(INCA, 2010).  

Guirro (2009) afirma que o câncer de mama é uma doença crônico-degenerativa de 

evolução prolongada e progressiva, podendo às vezes ser interrompida em uma de suas fases 

evolutivas. É uma das doenças que mais induz sentimentos negativos em qualquer um de seus 

estágios: o choque emocional causado pelo impacto ao tomar conhecimento do diagnóstico; o 

medo da cirurgia; a incerteza do prognóstico e de uma recorrência deste câncer; os efeitos do 

tratamento da radioterapia e da quimioterapia; o medo da dor e o pavor de encarar a morte nas 

circunstâncias com essa que em geral se apresenta. 

O carcinoma de mama localiza-se, geralmente, no quadrante superior externo da 

mama; esse quadrante contém a maior parte do tecido glandular. Essa neoplasia não 

representa um fator único, mas sim uma série de fatores, levando a uma reprodução celular 

descontrolada e a um rápido crescimento das células cancerígenas na mama, o que muitas 

vezes tem relação direta com os hábitos de vida das pacientes (SALCI; MARCON, 2010). 

O câncer de mama continua sendo um problema de saúde pública mundial. É uma 

doença de causa e cura desconhecidas e sem limites, é também conhecido como uma doença 

silenciosa e se apresenta por si só numa variedade de forma e tipos e invade diferentes locais e 

se manifesta em diferentes momentos. Não se caracteriza apenas como uma patologia 

sistêmica que acomete importante prejuízo físico, mas está também associado com 
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significativos problemas psicossexuais. Exercendo um importante papel na auto-estima e 

sexualidade. 

O INCA (2010) descreve o termo “risco” como à probabilidade de um evento 

indesejado ocorrer. Do ponto de vista epidemiológico, o termo é utilizado para definir a 

probabilidade de que indivíduos sem uma certa doença, mas expostos a determinados fatores, 

adquiram esta moléstia. Os fatores que se associam ao aumento do risco de se contrair uma 

doença são chamados fatores de risco. 

Os fatores de risco para o câncer de mama segundo Piato (2008) são: sexo feminino, 

nuliparidade, idade, menarca precoce, fatores hormonais, história de câncer na familiar, 

primiparidade tardia, menopausa tardia, consumo de álcool e hábito alimentar. Ainda segundo 

o autor esses fatores não são predispostos, nem todas as mulheres que estejam entre esses 

fatores de risco podem não vir a ter câncer de mama. 

O câncer de mama provoca alterações no universo biopsicossocial da mulher 

acometida e a retirada da mama pode ocasionar vários danos em sua vida. Existem várias 

técnicas de remoção cirúrgica para o câncer de mama. Tratamento esse denominado como 

mastectomia radical clássica ou método de Halsted, que consiste na extirpação da mama, 

músculos peitoral maior e menor e linfadenectomia; mastectomia radical modificada Patey, 

conhecida como mastectomia total com remoção de linfonodos axilares; mastectomia radical 

modificada tipo Madben, acontece a preservação dos músculos peitoral menor e menor; 

mastectomia subcutânea, consiste na retirada da mama com preservação dos músculos 

peitorais, pele e da auréola; linfanedectomia axilar, que ocorre dessecação completa da axila e 

é praticada em quase todas as cirurgias, pois demonstrará o comprometimento dos linfonodos 

e as possibilidades de metástases (LUZ; LIMA, 2011). 

Muitos autores afirmam que é indispensável um tratamento interdisciplinar das 

pacientes mastectomizadas, pois o objetivo é a recuperação do câncer, incluindo a reabilitação 

total, fisicamente, psicológico emocional, profissional e social. O tratamento para o câncer de 

mama é individual, avaliando a doença e sua situação pessoal. No estágio precoce da 

patologia o risco de reincididas, tentando acabar qualquer célula cancerosa que possa ter 

permanecido. Portanto a radioterapia, quimioterapia ou a hormoterapia poderiam ser 

utilizadas nesta etapa dependendo do caso. 

 

- Conduta fisioterápica em mulheres pós -mastectomizadas 
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A fisioterapia já é bem utilizada no tratamento das complicações do pós-operatório do 

câncer de mama, pois atua na prevenção de complicações e na promoção da reabilitação com 

qualidade de vida. 

Kisner e Colby (2005), afirmam que os pacientes que iniciam a fisioterapia nos 

primeiros dias do pós-operatório perceberam a diminuição do aparecimento de linfedema e 

das disfunções do ombro.  

A fisioterapia juntamente com uma equipe multidisciplinar está voltada para a 

prevenção e principalmente para a manutenção da capacidade funcional do membro superior 

evitando a formação de linfedema. 

Segundo Luz e Lima (2011) as mulheres operadas ao cancro da mama que fazem 

fisioterapia após a cirurgia, recuperam a função mais cedo, sentem-se mais seguras e 

apresentam menos dificuldades no processo de reabilitação. Os procedimentos 

fisioterapêuticos são facilitadores na integração da mulher ao retorno de suas atividades e 

previne suas complicações referentes a cirurgia. 

O câncer de mama é considerado como uma doença com grandes chances de cura, 

desde que o diagnóstico seja realizado, precoce e um tratamento adequado. Mas, as sequelas 

físicas e psicológicas deixadas por este podem ser inúmeras, sendo fundamentalmente 

necessária a atuação de uma equipe multidisciplinar, em que o fisioterapeuta desenvolve um 

papel indispensável na melhoria da qualidade de vida da paciente (LEAL et al., 2009).  

É de extrema importância que, além dos atendimentos no pré e no pós-operatório, a 

paciente siga as orientações tanto sobre os aspectos gerais da patologia e do tratamento 

clínico, cirúrgico e fisioterapêutico, quanto sobre os cuidados a serem tomados, especialmente 

na região cirúrgica e no membro comprometido, e sobre os exercícios diários domiciliares, 

com o objetivo de promover a eficácia da conduta fisioterapêutica (RIBEIRO, COSTA, 

SANDOVAL, 2010). 

A mastectomia é um dos tratamentos em que a maioria das mulheres com câncer de 

mama é submetida, e os resultados comprometem a paciente no sentido físico, emocional e 

socialmente. A perca da mama favorece o surgimento de muitas questões na vida das 

mulheres, especialmente aquelas relacionadas à imagem corporal (RIBEIRO, COSTA, 

SANDOVAL, 2010).  
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Os procedimentos cirúrgicos mais usados, de acordo com a literatura, são as 

mastectomias Radical, Radical Modificada ou Simples e também Cirurgias Conservadoras 

(KISNER; COLBY, 2005). 

Segundo Kisner e Colby (2005), as principais sequelas pós-cirúrgicas são: dor pós 

operatória, tromboembolia, complicações pulmonares, linfedema, aderências na parede 

torácica, redução da capacidade funcional e mobilidade do membro homolateral a lesão, 

alterações posturais, fadiga e fatores psicológicos.  

Dentre todas essas complicações, as principais são presença de linfedema e perda de 

amplitude de movimento no membro afetado. A retirada da mama é acompanhada por 

diversas sequelas muitas vezes agressivas ao corpo da mulher, pois muitas das vezes chega a 

ser traumatizante as dificuldades, dentre as quais limitando seus movimentos e impedindo a 

realização de suas atividades cotidianas, ainda que em alguns casos afeta o emocional e sua 

auto estima. 

- Linfedema 

O sistema linfático é uma via secundária de acesso, por onde líquidos, proteínas e 

pequenas células provenientes do interstício são devolvidos ao sangue, sendo essa circulação 

linfática um sistema fechado, intimamente ligado à circulação sanguínea e aos líquidos 

teciduais (CAMARGO e MARX, 2006).  

Esse sistema desempenha importantes funções como: 

- defesa contra agentes invasores, pois os nódulos linfáticos filtram a linfa e retêm os 

microorganismos através da fagocitose ou pinocitose; 

- formação do mecanismo imunológico, através da memória imunológica que as 

células linfóides desempenham nas reações imunológicas; 

- retorno do excesso de líquido intersticial e proteínas à corrente sanguínea, e 

prevenção de edema, sendo esse um dos principais papéis dos linfáticos. 

Em determinadas situações anormais, quando ocorre a formação excessiva de líquido 

intersticial, o sistema linfático responde dentro dos limites fisiológicos, visando o retorno 

desse excesso de fluido à circulação sanguínea. Qualquer lesão ou agressão ao organismo há 

uma resposta inflamatória que se traduz pelo aumento de fluido filtrado pelos capilares 

arteriais para o interstício. Este fluido, rico em proteínas, é o exsudato inflamatório. 

Dependendo do grau da agressão ou lesão e considerando os limites fisiológicos do 

sistema linfático, pode haver um acúmulo anormal de líquido no interstício, sendo este 
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denominado de edema, o qual só é clinicamente observado quando há um aumento de pelo 

menos 30% do volume do fluido intersticial. Sua composição é predominantemente aquosa a 

não possui alta concentração protéica, já que o sistema linfático consegue absorver e 

transportar adequadamente grandes moléculas. No entanto, quando existe qualquer 

comprometimento linfático, como insuficiência valvular, linfangites ou obstrução, a 

composição do líquido acumulado no interstício, se altera, tornando-se rica em proteínas, 

ocorrendo neste caso, o linfedema (LEAL et al, 2009). 

É normal o aparecimento de edema na mama do lado ipsilateral à cirurgia, devido ao 

trauma da manipulação cirúrgica e à imobilidade antálgica do paciente. Geralmente este 

edema regride com o posicionamento do membro e com os exercícios orientados no pós-

operatório (BARACHO, 2007). 

O linfedema, portanto é uma tumefação de tecidos moles como resultado do acúmulo 

de fluido intersticial com alta concentração protéica, causado pela deficiência do fluxo 

linfático em combinação com um insuficiente domínio extralinfático das proteínas 

plasmáticas. É uma patologia crônica, complexa, que se manifesta pelo aumento de volume de 

uma determinada região do corpo, podendo ser causado por distúrbios da circulação linfática 

(SANTOS et al., 2010). 

De acordo com Bergman; Mattos & Koifman (2009), o linfedema de membro superior 

é a principal complicação decorrente do tratamento do câncer de mama, sendo definido como 

um acúmulo de linfa nos espaços intersticiais, causado pela destruição dos canais de 

drenagem axilar, provocados pela cirurgia e/ou radioterapia ou ainda pela progressão 

locoregional da doença. Segundo Baracho (2007), a incidência varia de 6,7% a 62,5%, 

podendo ocorrer no período pós-operatório imediato ou a qualquer momento de 1 a 15 anos. 

Bergman, Mattos & Koifman (2009), ainda afirma que o linfedema é uma condição 

que requer cuidado constante, podendo ocorrer de forma insidiosa em qualquer momento após 

o câncer de mama. Quando instalado, causa importantes alterações físicas, psicológicas e 

sociais, que afetam a qualidade de vida das pacientes tratadas para câncer de mama. O volume 

do membro quando não tratado, aumenta progressivamente, assim como aumenta a frequência 

das complicações a ele relacionado, pois o acúmulo de linfa leva a estagnação de proteínas e 

consequente fibrose, tornando-se um meio de cultura propício para o desenvolvimento de 

linfangites e erisipelas, condições estas que agravam ainda mais o sistema linfático, 

previamente danificado. 
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A etiologia do linfedema pós-mastectomia é controversa, porém resulta provavelmente 

de uma combinação de fatores, tais como: tipo de cirurgia e a técnica cirúrgica utilizados, 

linfadenectomia axilar, infecção como erisipela ou linfangite, imobilização do membro 

superior, e radioterapia, que pode causar fibrose cutânea, comprimindo vasos e capilares 

linfáticos. Entretanto, o linfedema pode aparecer sem que haja nenhum desses fatores 

envolvidos; nesses casos supõe-se que a paciente já tivesse algum grau de hipoplasia ou 

displasia linfática, a qual não havia se manifestado antes e a cirurgia pode ter sido o fator 

desencadeante (BARACHO, 2007). A prevalência do linfedema varia entre os estudos 

realizados, dependendo do tempo de seguimento, dos tratamentos realizados, da classificação 

e dos critérios utilizados para definição de linfedema.  

Frequentemente, o linfedema é diagnosticado através da anamnese, ou pelo do exame 

físico. Durante a anamnese, o diagnóstico subjetivo de linfedema pode ser obtido através do 

relato de sensação de braço “inchado” ou de sintomas sugestivos de linfedema, como a 

sensação de que o braço está pesado, sensação de aperto em punho e dedos e a diminuição da 

flexibilidade da mão e cotovelo. O exame físico compreende a inspeção, palpação e o 

emprego de técnicas para mensuração do linfedema. A inspeção deve ser realizada em todo o 

membro verificando-se a presença de lesões cutâneas, fístulas e cistos linfáticos, micoses, 

amplitude de movimento, alterações ortopédicas associadas, entre outros. Na palpação 

evidencia-se a consistência e a textura da pele, em busca de sinais de fibrose linfoestática, e 

ajuda na localização do edema. É importante também nesse contexto realizar a palpação dos 

linfonodos regionais para verificar a existência de metástases regionais (BERGMAN; 

MATTOS; KOIFMAN, 2009). 

Dentre as principais técnicas objetivas utilizadas para diagnóstico do linfedema, estão 

a perimetria do membro em diferentes pontos, e as medidas volumétricas, obtidas ao 

submergir o membro em um cilindro com água ou pelo volume estimado através da 

circunferência do membro. A perimetria que é classificada como a circunferência dos 

membros, estas são facilmente aplicadas na clínica, sendo realizadas em pontos fixos do 

membro. Já a medida volumétrica é obtida pelo deslocamento de água, sendo baseada no 

princípio de Archimedes, onde o volume de água deslocado é igual ao volume do objeto 

imerso na água. Entretanto, na prática, este método apresenta várias desvantagens, pois o 

medidor é de difícil deslocamento entre os locais de exame, os recipientes são grandes e 
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consequentemente demoram a encher e esvaziar, e não são indicados para pacientes com 

lesões de pele, e no período pós-operatório imediato (LEAL, et al., 2009). 

Portanto, uma das alternativas para se obter o volume do membro, mais adequado às 

condições existentes em nosso meio, consiste na obtenção de medidas de circunferência 

(perimetria). Nesse contexto que envolve o diagnóstico do linfedema, o relato de edema ou de 

sintomas sugestivos de edema (sensação de braço pesado, roupas apertadas e diminuição da 

flexibilidade) tem sido utilizado para a determinação da presença de linfedema em alguns 

estudos, porém, a confiabilidade e a validade desse método são menores em comparação com 

os métodos objetivos, sejam eles a perimetria ou a medição, direta ou indireta, do volume do 

membro. 

No Brasil, estima-se um aumento elevado de linfedema, em consequência de 

tratamentos radicais do câncer devido ao diagnóstico tardio da doença. Sendo assim, os 

métodos de mensuração do volume do membro para diagnóstico do linfedema devem ser de 

fácil manuseio, de baixo custo, eficiente e seguros (BERGMAN; MATTOS; KOIFMAN, 

2007). 

O tratamento do linfedema se dá pela diminuição e controle do volume do local 

atingido, sua realização não é fácil e nem sempre serão conseguidos bons resultados. Outros 

tratamentos como os cirúrgicos e os farmacológicos apresentam efeitos colaterais 

indesejáveis, e raramente são indicados (SANTOS et al., 2010). 

Quando ocorre instalação do inchaço e do acúmulo de líquidos, por ser uma doença 

crônica e severa, é necessária intervenção recorrente de fisioterapia, analisando e controlando 

principalmente o aumento do membro afetado. Contudo, o linfedema está ligado a fatores 

associados a alterações bio-psico-social que modificaram a qualidade de vida do indivíduo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta revisão da literatura dentro das condições utilizadas e para os estudos analisados, 

permitiu concluir que embora não haja cura para o linfedema, o tratamento convencional 

fisioterápico é atualmente uma abordagem popular generalizada e bem sucedida para reduzir 

o linfedema consequente do tratamento do câncer de mama. 

Nossos estudos mostraram que a fisioterapia pode efetivamente promover redução do 

volume do membro, porém, em nossa análise não encontramos estudos que relatem os 



323 
 

cuidados necessários para execução da técnica, nem mesmo suas contraindicações. Sugerimos 

então que novos estudos sejam realizados sobre esta técnica tão utilizada, valorizando e 

incrementando a maneira correta e segura de realizá-la e da mesma forma, métodos 

quantitativos para análise de seus efeitos. 
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RESUMO: As doenças cardíacas estão associadas a alterações da funcionalidade devido ao 

comprometimento das atividades de vida diária (AVD’s), impossibilidade no o trabalho e nos 

locais de convívio social e perda da independência, afetando assim a qualidade de vida dos 

idosos. O estudo proposto refere-se a uma revisão integrativa como um método mais amplo 

para a busca das publicações. As buscas sobre o estudo considerou as publicações dos últimos 

sete anos, isto é no período de 2005 a 2012 por proporcionar uma maior amplitude ao estudo e 

após avaliação de 60 estudos resultaram sete referencias na base de dados LILACS e SCIELO 

para serem analisados e discutidos.  Os achados do presente estudo corroboram com dados do 

tema desempenho funcional em idosos portadores de doenças cardíacas e chamam atenção 

para a necessidade de uma intervenção generalizada para compreender as alterações 

funcionais da população idosa. Espera-se que o referido artigo possa proporcionar novos 

métodos para a elaboração de estudos bem como teóricos e empíricos e práticas na área da 

gerontologia, desta forma, possibilitando discussões relacionadas do que vem a ser um 

envelhecimento de forma correta e bem sucedida, mesmo frente à presença de debilidades, 

tais como a incapacidade funcional em idosos portadores de doenças cardíacas. 

Palavras- chave: Idosos. Desempenho funcional. Cardiopatias. 

ABSTRACT: The cardiac diseases are associated the changes of the functionality due to the  

impairment  of the activities of daily life (ADLs),  impossibility in the work and in places of 

social contact and loss of independence, thus affecting the life quality of seniors. The 

proposed study deals of the integrative review as the method more broad for the publications 

search. The searches about the study considered the publications of the last seven years, that 

is, in the period from 2005 to 2012 for providing major amplitude into the study and after 

valuation of 60 studies resulted in seven references in the database of LILACS and SCIELO 

to be analyzed and discussed. The findings this study corroborates with theme data functional 

performance in elderly carriers heart disease and attract attention to the necessity of a 

generalized intervention to understand the functional changes of the elderly population. We 

hope that the present article can afford new methods for the preparation of studies like 

theoretical and empirical and practices in the Gerontology field, this way, enabling 

discussions about what is the aging of successful form, even in the presence of weaknesses, 

such as functional inability in elderly patients with cardiac diseases. 

Keywords: Seniors. Functional performance. Cardiopathy. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente a população mundial encontra-se diante de um processo de transição 

demográfica, o que caracteriza uma mudança de altos percentuais de mortalidade e 

fecundidade para baixos percentuais de mortalidade e fecundidade, e como consequência 

surge o envelhecimento populacional (STHAL, 2011). 

O número do percentual de idosos vem aumentando em todo o mundo, com mais 

evidência nos países desenvolvidos, o aumento desta população pôs em evidência a 

problemática acerca da velhice, isso acarreta em aumento dos custos e gastos tanto no ponto 

de vista médico quanto para sociedade, criando problemas políticos, econômicos e sociais 

(ALVES, 2007). 

O envelhecimento populacional é um fator positivo para a sociedade por significar uso 

oportuno e adequado do conhecimento e da experiência, todavia, com o aumento da 

expectativa de vida, os idosos tornaram-se mais ativos, pois eles dirigem, fazem esportes, 

viajam, aumentando a exposição ao risco de acidentes. Além desse fator o próprio 

envelhecimento natural contribui para: diminuição das funções fisiológicas de um organismo 

normal ingestão de medicações, doenças associadas e marcha identificada. A queda é o 

mecanismo de lesão que mais ocorre no idoso, seguido por atropelamento (KALACHE; 

VERAS & RAMOS, 2006).  

A velhice não poderia ser expressa como doença, como é definida principalmente pelo 

individuo idoso. Embora comprometa todos os sistemas do organismo durante esse processo 

que se inicia de forma quase imperceptível, o envelhecimento é um acontecimento normal que 

se relaciona ao desgaste do corpo (BERGER, 2007). 

Segundo as Nações Unidas, a população mundial cresceu 60% de 1999 a 2009, 

enquanto que a população com 80 anos ou mais cresceu 147% dentro do mesmo período. 

Conforme esses dados estima-se que em 2050 esses números sejam de seis vezes maiores 

(ALMEIDA et al, 2007). 

O Brasil apesar de ser um país jovem, vem apresentando um modelo de transição 

demográfica de rápido avanço, que implica no aumento do idoso presente na população, com 

consequente aumento da longevidade populacional (REIS et al, 2010). 

De acordo com Veras (2009), o aumento da população idosa, traz consigo uma 

problemática econômica e social bastante relevante, tais como aumento de gastos e custos 
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consideráveis do ponto de vista econômico e determinadas limitações como as atividades de 

vida diária no convívio social. 

Conforme Sthal (2011) muitos são os fatores que contribuíram para o avanço da idade: 

a evolução da área médica, as estratégias de saúde preventiva, melhora de qualidade 

alimentar, o avanço dos métodos tecnológicos, todos são fatores contribuintes para uma 

melhora em relação a uma vida de qualidade. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) traça uma estimativa que o Brasil 

irá ser o sexto país do mundo a conter o maior número de idosos no ano de 2025, com uma 

proporção de 27 milhões de indivíduos acima dos 60 anos, evidenciando que a população 

brasileira está envelhecendo de forma rápida (CAETANO, 2008). 

Neste contexto o envelhecimento configura-se em novas expectativas de vida frente a 

um novo modelo populacional no Brasil, ocorrendo desse modo o surgimento proporcional 

das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) Sthal (2011), dentre estas as 

cardiovasculares,  as quais tem recebido nos últimos anos uma atenção especial pelos 

profissionais de saúde (SOARES, 2008). 

Considerando o envelhecimento um processo inevitável no qual proporciona as 

alterações fisiológicas naturais do individuo, um grande número de cardiopatias, destacando-

se o infarto do miocárdio, causador do maior número de hospitalizações e de morte no mundo, 

compromete principalmente para a população idosa (PENA 2009). 

As patologias cardíacas são as primeiras causas de morte no mundo, são também as 

responsáveis pelo maior índice de morbimortalidade da população, representando um total de 

quase um terço dos óbitos no país (CARNELOSSO, 2010). 

Outra grande patologia é a insuficiência cardíaca, que pode ser descrita como a 

incapacidade do coração em manter as necessidades circulatórias do organismo. Deixando 

assim de cumprir com a oferta adequada de oxigênio e nutrientes provenientes do sangue, já 

que o músculo cardíaco falha como bomba não sendo capaz de enviar adiante todo o sangue 

que recebe, proporcionando o surgimento de diversos sintomas como: dispneia, fadiga, edema 

em membros inferiores e tosse noturna (BRAGA, 2010). 

Carrara (2006) aponta a insuficiência cardíaca como o último estágio entre as 

patologias cardiovasculares, que também está associada às complicações da capacidade 

funcional. Isto se traduz por relatos de idosos, por limitações de suas atividades de vida diária 

(AVDs),  limitações para o trabalho e nos locais de interações com o meio social.   
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No Brasil há uma estimativa de que três milhões de indivíduos estejam infectados pelo 

trypanosoma cruzi, ou seja, pela doença de chagas, uma antropozoonose de evolução crônica 

causada pelo parasita. Desta forma o comprometimento cardíaco torna-se a manifestação mais 

grave desenvolvendo em cerca de 25 a 30% das pessoas infectadas, podendo trazer variadas 

alterações, como no ritmo, tamanho da estrutura cardíaca, insuficiência cardíaca e fenômenos 

tromboembólicos  (GURGEL, 2010). 

Para melhor caracterizar uma doença cardíaca prevalente no idoso pode-se dizer que a 

estenose aórtica (EA), aumenta ano após ano, onde se encontra um número crescente de 

pessoas acima dos 75 anos chegando a 1,6% do total da população brasileira, causando assim 

o aumento proporcional da incidência da doença nesta faixa etária (SEGALOTE, 2008).  

Além das cardiopatias, a incapacidade funcional é também uma causa importante de 

morbidade e mortalidade entre adultos e idosos,  principalmente em idosos, pois com o 

avanço da idade surgem as complicações e o comprometimento funcional (COELHO, 2009).  

A capacidade funcional é a habilidade de o indivíduo realizar as atividades de vida 

diária (AVDs) sem a presença de qualquer incapacidade. Por outro lado a incapacidade 

funcional é a dificuldade ou dependência do idoso para realizar suas atividades de vida diária 

(AVDs),  podendo causar limitação, redução da qualidade de vida, posteriormente uma 

possível institucionalização e morte prematura (STHAL, 2011). 

A independência funcional é considerada como a capacidade da pessoa realizar 

atividades do dia-a-dia sem a presença de incapacidades. Podendo relacionar-se diretamente à 

mobilidade e funcionalidade, nas quais o indivíduo não necessite de ajuda para realizar 

atividades de vida diária, sendo assim, a independência requer uma funcionalidade 

satisfatórias para a realização destas atividades (CRUZ, 2004).  

De acordo com Carrara (2007), a insuficiência cardíaca, depois de instalada, tem um 

forte impacto na vida do paciente, isto pode ser explicado pelas limitações que ocorrem 

associados à doença. Entre os principais sintomas físicos destaca-se a fadiga e a dispneia. Nos 

sintomas emocionais mais citados está à insegurança o medo e a tristeza, pode ser descritos 

ainda alterações psicológicas e falta de atenção predispondo o surgimento de quedas.  

            Portanto entender os métodos que acarretam na incapacidade funcional do idoso, tende 

a maiores intervenções do governo para um novo modelo de política de saúde pública e 

estratégias mais eficazes, consequentemente diminuem os gastos públicos à medida que 

aumentam a qualidade de vida do idoso (ALVES et al, 2007).  
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http://www.clinicaveterinaria.pt/servicos-veterinarios-algarve/estomatologia
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Sendo assim, o presente estudo de revisão de literatura teve como objetivo identificar 

as evidências científicas presentes na literatura do banco de dados Scielo e Lilacs que 

abordem a funcionalidade em idosos cardiopatas. 

A partir da experiência acadêmica no bairro Dom Expedito da cidade de Sobral-CE, 

notou-se a existência de um grande número de idosos que são portadores de cardiopatias, o 

que muitas vezes torna um indivíduo com dependência funcional, pois há dificuldades na 

execução de suas atividades de vida diária. Percebendo essas situações foi que se decidiu 

realizar um estudo sobre o desempenho funcional em idosos cardiopatas.  

Finalmente, considerando a relevância dessa temática na área de fisioterapia e a 

emergência do fenômeno do envelhecimento associado a uma patologia como o desempenho 

funcional e as doenças cardíacas, acredita-se que este artigo servirá de bases para futuras 

pesquisas.        

 

METODOLOGIA 

A revisão integrativa permite incluir diferentes abordagens literárias e bem como 

metodológicas. Este tipo de estudo inclui os seguintes passos: formulação e identificação do 

problema de pesquisa, coleta de dados, avaliação dos dados, análise e compreensão dos 

mesmos e apresentação dos resultados (POMPEO; ROSSI & GALVÃO 2009). 

 Duas bases de dados eletrônicas foram utilizadas como fonte de levantamento dos 

estudos:  Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e  

Scientific Electronic Library Online (SCIELO), por serem bases de dados que utilizam 

critérios formais para a indexação dos periódicos, possuindo publicações tanto nacionais 

como internacionais. 

Quanto à busca das publicações foram considerados os artigos, dissertações e teses 

produzidas entre 2005 a 2012 que se encontravam nas referidas bases de dados com 

descritores em saúde: Idosos. Desempenho funcional. Cardiopatias. Os descritores foram 

definidos com base no Descritor em Ciências da Saúde - DECS.  

A seleção das publicações quanto aos critérios de inclusão foi feita pela analise da publicação 

na íntegra.  

Para a coleta de dados das publicações foi utilizado um formulário norteador contendo 

os itens: título, autor, revista, ano e fonte. Os critérios de exclusão foram tidos a partir de 

artigos repetidos, de opinião, anais de congresso, artigos de reflexão, editoriais, resenhas, 

http://www2.pucpr.br/reol/index.php/rfm?dd1=5211&dd99=pdf
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-04082004-142452/
http://www.medicinageriatrica.com.br/2006/11/
http://portalfg.com.br/anais/1congresso/artigos/artigo_1.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rsbf/v16n4/v16n4a18.pdf
http://www.ufpi.br/subsitefiles/mestenfermagem/arquivos/files/eronice%20ribeiro%20de%20morais%20(segura).pdf
tp://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/avaliao-desempenho-como-instrumento-gesto-em-uma-empresa-familiar/id/29494916.html
http://www13.unipampa.edu.br/anais-siepe/ii-siepe/ficha_t229.html
http://www13.unipampa.edu.br/anais-siepe/ii-siepe/ficha_t229.html
http://www13.unipampa.edu.br/anais-siepe/ii-siepe/ficha_t229.html
http://www.inf.pucminas.br/sbc2010/anais/pdf/wcge/st01_02.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s1413-81232012000300019&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s1413-81232012000300019&script=sci_arttext
http://www.bvsalutz.coc.fiocruz.br/php/level.php?lang=pt&component=17&item=123
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc2022641/
http://www.bjorl.org/conteudo/acervo/print_acervo.asp?id=3426
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/28050/000769022.pdf?sequence=1
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/28050/000769022.pdf?sequence=1
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/2814/281421879017.pdf
http://www.revistaestima.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=97%3aartigo-original-1&catid=6%3aedicao-61&itemid=77&lang=pt
http://recipp.ipp.pt/handle/10400.22/739
http://scielo.isciii.es/pdf/eg/v10n24/pt_revision4.pdf
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artigos que não abordaram o tema sugerido e publicações que não se enquadrem dentro do 

período de análise. 

Os artigos foram numerados e organizados em uma pasta. Em seguida, foi realizada a 

leitura dos mesmos e posteriormente estes foram agrupados em categorias correspondentes 

aos enfoques, o que também norteou a análise. 

Os títulos foram selecionados por meio da leitura dos artigos, a fim de se certificar se 

contemplavam a pergunta norteadora desta investigação e se atendiam aos critérios de 

inclusão/exclusão. A etapa seguinte consistiu na recuperação dos artigos e na leitura deles na 

íntegra. O passo posterior foi à identificação das ideias centrais de cada artigo e, em seguida, 

o agrupamento de temas recorrentes, formando categorias temáticas. Essas categorias foram 

posteriormente analisadas, permitindo a articulação entre os temas encontrados e a elaboração 

da síntese do conhecimento produzido. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A seguir estão apresentados os resultados no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Desempenho funcional em idosos portadores de doenças cardíacas. 

TÍTULO AUTOR REVISTA ANO FONTE 

Correlação entre instrumentos de 

qualidade de vida relacionada à saúde e 

independência funcional em idosos 

com insuficiência cardíaca 

SCATTOLIN FAA et al. Cad. Saúde 

Pública 

2007 Scielo 

Qualidade de vida dos idosos sujeitos a 

angioplastia coronária 

COUTO, Paula Cristina 

Beja. 

Secção 

autônoma de 

Ciências da 

Saúde 

2008 Scielo 

Cirurgia de revascularização do 

miocárdio: Mudanças vividas pelos 

pacientes e sua opinião sobre o papel 

do fisioterapeuta na reabilitação 

cardíaca 

SANTANA, Caroline 

Alvarenga Assis de. 

http://www.fune

di.edu.br 

2008 Scielo 

O desempenho de idosos 

institucionalizados com alterações 

cognitivas em atividades de vida diária 

e mobilidade: estudo piloto 

OLIVEIRA DLC; 

GORETTI LC; PEREIRA 

LSM 

Revista 

Brasileira de 

Fisioterapia 

2006 LILACS 

Fatores associados ao equilíbrio 

funcional em idosos com disfunção 

vestibular crônica 

GAZZOLA, Juliana Maria, 

PERRACINE, Monica 

Rodrigues, 

GANANÇA,Maurício 

Malavasi 

Rev Bras 

Otorrinolaringol 

2006 Scielo 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/24811/000749154.pdf?sequence=1
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GANANÇA,Fernando 

Freitas. 

Os Efeitos de um Programa de 

Fisioterapia como Promotor de Saúde 

na Capacidade Funcional de Mulheres 

Idosas Institucionalizadas 

MONTENEGRO, Silvana 

Mara Rocha S.  

SILVA, Carlos Antonio 

Bruno da. 

 

Rev. Bras. 

Geriatr. 

Gerontol 

 

2007 LILACS 

Situação de saúde e grau de 

dependência de pessoas idosas 

institucionalizadas 

AIRES, Marinês; PAZ, 

Adriana Aparecida; 

PEROSA, Cleci Terezinha. 

Rev. Gaúcha de 

Enfermagem 

2009 Scielo 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

Foram encontradas sessenta publicações nas bases de dados SCIELO e LILAS. Um 

mesmo artigo foi encontrado nas duas bases de dados distintas. De acordo com os critérios de 

exclusão,  cinquenta e três artigos foram excluídos, pois não tratavam da relação idoso e 

desempenho funcional. Portanto foram analisadas sete publicações na íntegra, que versam ao 

objetivo sugerido pela pesquisa.  

Os artigos incluídos foram os publicados em periódicos nacionais em português, sendo 

dois de 2006, dois de 2007, dois de 2008, um de 2009 demonstrando que não houve lacunas 

de publicações na sequência de anos. Os estudos foram assim classificados: quantitativos, 

coorte prospectivo, qualitativo, estudo clínico comparativo, de caráter exploratório entre 

outros. Todos os artigos são publicados em revistas eletrônicas sendo cinco do Scielo e dois 

do Lilacs.. 

Os artigos selecionados no presente artigo versam sobre desempenho funcional em 

idosos portadores de doenças cardíacas. 

De acordo com o estudo de Scattolin; Diogo & Colombo (2007), as doenças 

cardiovasculares no idoso reveste-se em uma importância capital, por que o envelhecimento 

pode proporcionar maiores complicações para as doenças cardíacas. O artigo verifica o 

relacionamento entre as medidas de uma vida com qualidade comparando à saúde e 

funcionalidade em idosos com insuficiência cardíaca.  Os autores utilizaram o coeficiente de 

correlação de Spearman que verifica a relação das medidas de qualidade de vida relacionada à 

saúde o MIF, e a Classificação funcional. Os participantes foram idosos com insuficiência 

cardíaca, do sexo masculino e feminino, com idade acima dos 60 anos, que se encontrava em 

tratamento.  

            Ações voltadas à promoção de saúde no âmbito da funcionalidade podem aperfeiçoar 

o estilo de vida no que se refere ao estado de saúde de idosos com insuficiência cardíaca,  

principalmente no fator físico. 

http://www.index-f.com/para/n14/003r.php
http://www.mercosur.int/msweb/sm/noticias/actas%20estructura/dependientes%20del%20gmc/subgrupos%20de%20trabajo/sgt%2011/2007_acta01/comisiones%20y%20grupos%20ad%20hoc/coserats/setss/sgt11-setss_2007_acta01_uni03_es_guiamercosur.doc
http://www.mercosur.int/msweb/sm/noticias/actas%20estructura/dependientes%20del%20gmc/subgrupos%20de%20trabajo/sgt%2011/2007_acta01/comisiones%20y%20grupos%20ad%20hoc/coserats/setss/sgt11-setss_2007_acta01_uni03_es_guiamercosur.doc
http://www.revistaestima.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=97%3aartigo-original-1&catid=6%3aedicao-61&itemid=77&lang=pt
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000437223
http://cvpmadeira.blogspot.com/2010_12_01_archive.html
http://cvpmadeira.blogspot.com/2010_12_01_archive.html
http://decabecabaixa.wordpress.com/2008/05/
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/39/39132/tde-03082011-075503/publico/dissertacao_luis_gustavo_souza.pdf
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/39/39132/tde-03082011-075503/publico/dissertacao_luis_gustavo_souza.pdf
http://www2.dc.uel.br/nourau/document/?view=625&tid=1
http://www2.dc.uel.br/nourau/document/?view=625&tid=1
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0102-311x2007001100018&lng=en&nrm=iso
http://treinamento.educacaofisicaa.net/2012_09_01_archive.html
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=s1414-98932010000400009&script=sci_arttext
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=s1414-98932010000400009&script=sci_arttext
http://literaturemetamorphosisoftheego.blogspot.com/2009_09_01_archive.html
http://hid0141.blogspot.com/2012_09_01_archive.html
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0102-311x2007001100018&lng=en&nrm=iso
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Nesse sentido Paschoal (2005) afirma que a avaliação da funcionalidade vem 

ganhando espaço na literatura como um valioso método para a compreensão da doença na 

vida dos pacientes.  Que Inclui determinados fatores, destacando-se a percepção dos sintomas, 

fatores ambientais e apoio social, referidos pelos pacientes.  

Desse modo destaca-se que o resultado da avaliação funcional é uma medida das 

habilidades para realização de tarefas específicas sem significante limitação física, e mais 

recentemente vem emergindo como um componente-chave para a avaliação da saúde dessa 

população. 

Couto (2008) versa sobre a qualidade de vida dos idosos submetidos à angioplastia 

coronária. O artigo fala sobre o envelhecimento humano como um dos grandes problemas da 

sociedade atual,  ressaltando o grande aumento na esperança de vida, proporcionando o 

aparecimento de doenças crônicas,  a exemplo da doença coronária, que se encontra nos 

primeiros lugares entre as patologias que mais causam morte e morbidade em todo mundo. O 

estudo apresenta-se como uma pesquisa quantitativa, descritivo-correlacional. O objetivo 

principal do estudo é conhecer e quantificar a qualificação de vida dos indivíduos doentes 

coronários que são sujeitos ao procedimento cirúrgico. Como resultado observou-se que após 

a angioplastia, houve aumentos consideráveis no que diz respeito à qualidade de vida dos 

doentes coronários tratados, em todas as funções do paciente, especialmente no domínio 

funcional. 

A independência funcional pode ser relatada como a possibilidade de realizar 

atividades sem auxilio e sem a presença de incapacidade. Está relacionada à mobilidade e ao 

desempenho funcional. Desta forma o indivíduo não necessita de ajuda para a elaboração das 

mesmas atividades, ou seja, a independência supõe condições motoras e cognitivas 

satisfatórias para a realização das tarefas. A partir do surgimento da angioplastia coronariana 

foi possível mudar o tratamento dos portadores de doença coronária (SCATTOLIN et al., 

2007).  

           O estudo de Santana (2008) é um estudo que versa sobre Cirurgia de revascularização 

do miocárdio:  Mudanças vividas pelos pacientes e sua opinião sobre o papel do fisioterapeuta 

na reabilitação cardíaca. É um estudo qualitativo, realizado com treze voluntários, cinco do 

sexo feminino e oito do sexo masculino, entre 58 e 78 anos, que realizaram no mínimo dez 

atendimentos de reabilitação cardíaca após a cirurgia. Para coleta dos dados foi utilizado um 

formulário para caracterização socioeconômica e para determinação de fatores de risco 

http://repositorio.bce.unb.br/bitstream/10482/10936/1/2012_adrianodrummond.pdf
http://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/view/30/10
http://dspace.usc.es/bitstream/10347/2814/1/9788498874228_content.pdf
http://dspace.usc.es/bitstream/10347/2814/1/9788498874228_content.pdf
http://br.buzz.yahoo.com/article/1:agrandeabobo_132:5c0882a3717d84a9b589b126cc797346/Dois-grandes-problemas-da-sociedade-atual?ra=1
http://br.buzz.yahoo.com/article/1:agrandeabobo_132:5c0882a3717d84a9b589b126cc797346/Dois-grandes-problemas-da-sociedade-atual?ra=1
http://uaonline.ua.pt/pub/detail.asp?c=32499&lg=pt
http://www.efdeportes.com/efd146/prevalencia-de-estresse-em-docentes.htm
http://www.efdeportes.com/efd146/prevalencia-de-estresse-em-docentes.htm
http://www.valeempresarial.com.br/edicao12.pdf
http://www.valeempresarial.com.br/edicao12.pdf
http://www.folhavitoria.com.br/tvvitoria/index.php?secao=imprensa_exibe&id=82&origem=1
http://www.folhavitoria.com.br/tvvitoria/index.php?secao=imprensa_exibe&id=82&origem=1
http://www.unmit.org/legal/rdtl-law/rdtl-decree-laws-p/decreto-lei%205-2011.pdf
http://www.portaldasaude.pt/nr/rdonlyres/0c255ef1-e3ab-46cf-b79c-e9a210f60f6d/0/programanacionalcuidadospaliativos.pdf
http://www.portaldasaude.pt/nr/rdonlyres/0c255ef1-e3ab-46cf-b79c-e9a210f60f6d/0/programanacionalcuidadospaliativos.pdf
http://analgesi.co.cc/html/t25973.html
http://analgesi.co.cc/html/t25973.html
http://www.scielosp.org/pdf/csc/v13n4/16.pdf
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0102-311x2007001100018&lng=en&nrm=iso
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/1843/FAEC-85NNMX/1/2000000054.pdf
http://publicacoes.cardiol.br/abc/1999/7306/73060002.pdf
http://publicacoes.cardiol.br/abc/1999/7306/73060002.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0102-76382011000400014&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0102-76382011000400014&script=sci_arttext
http://www.funedi.edu.br/files/mestrado/dissertacoes/dissertacaocarolinaaassissantana.pdf
http://www.funedi.edu.br/files/mestrado/dissertacoes/dissertacaocarolinaaassissantana.pdf
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/reufsm/article/view/2588
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh/article/view/2178-4582.2012v46n1p165
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh/article/view/2178-4582.2012v46n1p165
http://www.si3.ufc.br/sigaa/public/programa/defesas.jsf?lc=pt_br&id=10057
http://www.si3.ufc.br/sigaa/public/programa/defesas.jsf?lc=pt_br&id=10057
http://cucaunesp.com.br/ficha_processo_seletivo.asp
http://www.funedi.edu.br/files/mestrado/dissertacoes/dissertacaocarolinaaassissantana.pdf
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ocupacional, de prática de atividades físicas e doenças e um roteiro para entrevista 

semiestruturada.  

Em um estudo sobre a prevalência dos fatores de risco de doença arterial coronária, 

realizado por Neumann et al. (2006), os hábitos alimentares inadequados são considerados 

fatores de risco relacionados às doenças cardiovasculares, em diferentes populações e as 

mudanças no estilo de vida inadequado podem proporcionar benefícios para o doente 

cardíaco. 

A reabilitação cardíaca é um método de grande valia no tratamento da doença 

coronária por proporcionar um melhor condicionamento funcional e consequentemente 

qualidade de vida, causando mudanças de hábitos após evento coronário, modificando os 

fatores de risco e reduzindo os índices de morbimortalidade (GUIMARÃES et al., 2005).  

O fisioterapeuta como profissional da equipe de reabilitação cardíaca deve atuar de 

forma multidisciplinar para o alcance dos objetivos. Entretanto não foi relatada pelos 

pacientes entrevistados nenhuma atuação dos fisioterapeutas no intuito de orientar e ou 

repassar informações aos participantes acerca da mudança nos hábitos de vida, senão o 

sedentarismo.  

Os resultados do estudo de Oliveira (2006) demostram que alterações cognitivas 

presentes nos idosos institucionalizados não obrigatoriamente iriam proporcionar alterações 

no desempenho funcional dos mesmos, por outro lado no que diz respeito à mobilidade esta 

sim proporciona alterações nas atividades de vida diária (AVDs) e consequentemente na 

funcionalidade dos idosos.  

O estudo ressalta que a mobilidade, capacidade para deslocamento pelo ambiente, é 

um fator da função física de fundamental importância, consolidando um pré-requisito para a 

realização das atividades do dia-a-dia (AVDs) e a preservação da funcionalidade. O objetivo 

desse estudo é comparar o desempenho funcional de idosos presentes em instituições, com 

alterações cognitivas selecionadas através da aplicação do MEEM em um teste de mobilidade 

por meio do Índice de Katz. O estudo é do tipo transversal. Participaram 28 indivíduos com 

alterações cognitivas. 

 O quinto artigo analisado tem como autores Gazzola et.al. (2006).  

Os resultados mostram que o desenvolvimento de um estudo com uma atenção focada para o 

entendimento funcional de indivíduos portadores de disfunção vestibular crônica pode tornar 

o profissional mais interagido a um número maior de associações sobre deficiências e 

http://www.funedi.edu.br/files/mestrado/dissertacoes/dissertacaocarolinaaassissantana.pdf
http://www.funedi.edu.br/files/mestrado/dissertacoes/dissertacaocarolinaaassissantana.pdf
http://books.google.com.br/books/about/educa%c3%a7%c3%a3o_inclusiva_e_igualdade_social.html?hl=pt-br&id=eoghmqaacaaj
http://books.google.com.br/books/about/educa%c3%a7%c3%a3o_inclusiva_e_igualdade_social.html?hl=pt-br&id=eoghmqaacaaj
http://portal.estacio.br/media/2989686/dissertacao%20mauro%20piragibe%20junior.pdf
http://www.revistasuplementacao.com.br/?mode=materia&id=85
http://periodicos.uems.br/index.php/semex/article/download/2321/997
http://www.jornallivre.com.br/48413/como-forma-se-um-medico.html
http://www.cardiopneumo.incor.usp.br/pgcardiologia/docs_pcardio/teses/marcelo_ferraz_sampaio.pdf
http://www.cremeb.org.br/data/site/uploads/arquivos/27.03.09%20-%20Clipping_Saude_CREMEB.pdf
http://www.cremeb.org.br/data/site/uploads/arquivos/27.03.09%20-%20Clipping_Saude_CREMEB.pdf
http://www.ufrgs.br/termisul/cardiotrad/exibe.php?&id=2&db=8
http://www.ufrgs.br/termisul/cardiotrad/exibe.php?&id=2&db=8
http://toxinabotulinica.zip.net/
http://toxinabotulinica.zip.net/
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v14n3/v14n3a21.pdf
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0102-311x2007001100018&lng=en&nrm=iso
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0102-311x2007001100018&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s1413-35552006000100012&script=sci_arttext
http://www.gp1.com.br/noticias/alcool-diminui-capacidade-do-cerebro-para-perceber-ameacas-32164.html
http://revistas.pucsp.br/index.php/dic/article/view/6841
http://www.bjorl.org/conteudo/acervo/print_acervo.asp?id=3426
http://www.bjorl.org/conteudo/acervo/print_acervo.asp?id=3426
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limitações, permitindo melhores diagnósticos, melhores monitoramentos e consequentemente 

um tratamento mais especifico e mais preciso.  

A metodologia é um estudo transversal analítico realizado com pacientes provenientes 

do Ambulatório de Otoneurologia UNIFESP, com 65 anos ou mais, de ambos os sexos. São 

indivíduos portadores de disfunção vestibular crônica, relatando variados sinais e sintomas, 

como tontura, desequilíbrio e atordoamento. O estudo ressalta o conhecimento das 

características funcionais do equilíbrio em idosos com disfunção vestibular crônica e as 

percepções das variáveis associadas às deficiências do equilíbrio nestes indivíduos podem 

promover o desenvolvimento de estratégias específicas de prevenção,  assistência e 

reabilitação, com vistas à manutenção da autonomia e preservação da independência do idoso, 

o maior tempo possível.  

Montenegro & Silva (2007) ressalta como titulo de seu artigo “Os Efeitos de um 

Programa de Fisioterapia como Promotor de Saúde na Capacidade Funcional de Mulheres 

Idosas Institucionalizadas”. O estudo ressalta que a fisioterapia pode proporcionar resultados 

significativos no que se refere à promoção de saúde na capacidade funcional em mulheres 

idosas institucionalizadas. O objetivo é analisar sobre os efeitos de um programa de 

fisioterapia relacionado à promoção de saúde na capacidade funcional de mulheres idosas que 

se encontram em instituições de longa permanência (ILPI), bem como identificar o grau de 

associação de variáveis sociodemográficos e clínicas relacionado ao desempenho das 

atividades funcionais do dia-a-dia.  Trata-se de um estudo descritivo,  intervencionista e 

comparativo com abordagem quantitativa e qualitativa.  A pesquisa foi realizada em duas 

instituições de longa permanência para idosas, na cidade de Fortaleza,  estado do Ceará, e 

abrigam 45 mulheres idosas cada uma, na faixa etária entre 64 a 91 anos.  

Os resultados demonstraram que o grupo experimental apresentou melhora 

significativa de p= 0,05, no desempenho das principais atividades funcionais após o 

programa,  em relação à primeira avaliação do mesmo grupo e também em relação ao grupo 

controle. Em relação às variáveis sociais e demográficas houve correlação positiva e 

significativa nas seguintes variáveis: idade, patologias associadas e tempo de estudo em 

relação a um maior comprometimento nas atividades funcionais cotidianas.  Todas sofreram 

influências qualitativas do programa, entre as mais citadas:  melhora de sua disposição para 

arrumar a casa, melhora do sono, aumento da velocidade do andar e adoção de medida de 

segurança para executar as atividades.  O estudo concluiu que o programa de fisioterapia 
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realizada durante um ano, foi eficaz para propiciar uma melhora significativa no desempenho 

das atividades funcionais nas idosas,  reduzindo incapacidades e quedas,  e dessa forma, 

contribuiu para autonomia e independência de mulheres idosas institucionalizadas 

(MONTENEGRO, 2007).  

Finalmente o estudo de Aires; Paz & Perosa (2009), tem como objetivo identificar as 

características demográficas,  socioeconômicas, comportamentais,  situação de saúde e grau 

de dependência de idosos institucionalizados. A metodologia utilizada foi um estudo 

descritivo exploratório com abordagem quantitativa, realizado no período de 2004 a 2005 

numa Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). A coleta de dados ocorreu com 

31 pessoas com idade igual ou superior a 60 anos residentes na ILPI. Constatou-se a 

predominância do sexo feminino em situação de institucionalização,  solteiras, sem filhos e 

alto índice de analfabetas. A maioria são portadores de morbidades e com algum grau de 

dependência tanto para as Atividades da Vida Diária (AVDs) quanto as Atividades 

Instrumentais da Vida Diária (AIVDs).  Consideram-se esses dados determinantes das 

condições de saúde e de capacidade funcional dos idosos, o que indica a necessidade de 

qualificar a assistência a esse público. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao concluir o presente estudo pode-se verificar que realmente os idosos portadores de 

doenças cardíacas tem seu desempenho funcional comprometido quando portador dessa 

patologia, já que as literaturas revisadas tiveram as mesmas concordâncias entre os autores. 

Analisando-se os artigos selecionados, pode-se considerar que a maioria dos estudos tem 

como resultado que os portadores de doenças cardíacas apresentam algum grau de 

dependência para as Atividades da Vida Diária (AVDs). 
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RESUMO O Diabetes Mellitus é uma doença crônica caracterizada pela alteração da glicemia, 

acompanhada por complicações. Entre as doenças crônicas não transmissíveis, o diabetes mellitus 

se destaca como importante causa de morbidade e mortalidade, especialmente entre os idosos. 

Este estudo tem como objetivo caracterizar a produção científica sobre o diabetes mellitus em 

idosos no período de janeiro de 2004 a abril de 2012. O estudo foi realizado através de revisão 

integrativa de literatura, nas bases de dados SCIELO (Scientific Electronic Library Online) e 

LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde). Para identificar as 

publicações, empregaram-se os descritores: “Diabetes Mellitus” e “Diabetes tipo 1 e tipo 2”; 

“Complicações do diabetes mellitus”, todos foram relacionados ao descritor “Idosos”. A princípio 

foram encontradas 158 publicações em ambas as bases de dados pesquisadas, após a seleção dos 

artigos com base nos critérios de inclusão e exclusão, foram analisados 06 artigos. Deste modo, 

revela-se a necessidade de maior número de pesquisas relacionadas ao tema. Os resultados 

indicam que, há um grande percentual de idosos com complicações oriundas do diabetes, 

mostraram também que a prática regular de atividade física é um fator importante na prevenção de 

complicações. Deste modo, destacamos que paralelamente aos investimentos no tratamento e 

cuidado adequado dos pacientes, são também fundamentais os programas e as campanhas 

governamentais com o intuito de incentivar mudanças comportamentais que favoreçam a redução 

dos altos níveis de incidência e de suas complicações na população idosa.  

Palavras-chave: Diabetes Mellitus - Complicações do diabetes - Idosos.  

 

ABSTRACT: Diabetes Mellitus is a chronic disease characterized by impaired fasting glycemia, 

accompanied by complications. Among the non communicable chronic diseases, diabetes mellitus 

stands out as an important cause of morbidity and mortality, especially among the elderly. This 

study aims to characterize the scientific literature on diabetes mellitus in older adults from January 

2004 to April 2012. The study was conducted through integrative review of literature in the 

databases SCIELO (Scientific Electronic Library Online), and LILACS (Latin American and 

Caribbean Health Sciences). To identify the publications, employed the descriptors: "Diabetes 

Mellitus" and "Diabetes type 1 and type 2," "Complications of diabetes 2  
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mellitus," all were related to the descriptor "Elderly." The first 158 publications were found in 

both databases searched, after the selection of articles based on inclusion and exclusion criteria, 

were analyzed 06 articles. Thus is revealed the need for more research related to the theme. The 

results indicate that there are a large percentage of elderly patients with complications from 

diabetes, have also shown that regular physical activity is an important factor in preventing 

complications. Thus, we emphasize that in addition to investments in treatment and proper care of 

patients, are also key programs and government campaigns in order to encourage behavioral 

changes that favor the reduction of high levels of incidence and complications in the elderly.  

Key Words: Diabetes Mellitus - Diabetes Complications - Seniors. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O rápido envelhecimento da população, a urbanização e o estilo de vida das pessoas 

com a dieta inadequada, o sedentarismo, e o consumo de tabaco e álcool são alguns dos 

fatores responsáveis pelas doenças crônicas, sendo a principal causa de mortalidade no mundo 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008). O processo de envelhecimento e sua 

consequência natural, a velhice, continuam sendo uma das preocupações dos seres humanos 

desde o inicio da civilização. A história está aí para relatar que as idéias sobre a velhice são 

tão antigas quanto à origem dos seres humanos. Alguns problemas têm merecido muita 

atenção e preocupação da humanidade como o envelhecimento e a incapacidade funcional, 

sendo comumente associada ao mesmo tempo (FREITAS et al., 2006). Dentre as patologias 

que ensejam preocupação no atendimento à população idosa, o diabetes mellitus requer dos 

profissionais de saúde dedicação especial. Nos dias atuais a incidência de Diabetes Mellitus 

(DM) entre idosos vem aumentando cada vez mais. Devido a fatores de risco que propicia o 

surgimento da doença, como obesidade, a falta de atividade física, péssimos hábitos de 

alimentação e dentre outros (COSTA & ALMEIDA, 2009). O DM acomete cerca de 170 

milhões de indivíduos no mundo e há uma previsão de aumento de 114% até 2035. No Brasil, 

atualmente, estima-se que 11% da população com idade de 60 anos ou mais tem o diagnóstico 

de Diabetes Mellitus (FREITAS et al., 2006). Diabetes Mellitus é uma doença que se 

caracteriza por uma elevada taxa de glicose, ou seja, açúcar no sangue e por uma perda parcial 

ou total de insulina. Esta doença é bastante frequente na população idosa (ocorre em 20% 

acima de 60 anos), sendo pouca diagnosticada e tratada nessa idade (DINTZIS & HANSEL, 

2007).  

Existem três tipos de diabetes mellitus: tipo I, tipo II e diabetes gestacional. O 

Diabetes Tipo I caracteriza-se pela destruição das células beta pancreáticas. Acredita-se que 

uma combinação de fatores genéticos, imunológicos e, possivelmente, ambientais contribua 
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para a destruição destas células beta. Corresponde a 10% de todos os casos de Diabetes, tendo 

pico de incidência entre 5 e 15 anos de idade (DIB, 2006). O Diabetes Mellitus do Tipo II 

(DM2) é uma das doenças crônicas que vão afetar a maioria da população idosa, isto é, quanto 

mais os cidadãos envelhecem, maior é a probabilidade de idosos com DM2, como 

consequência, suas complicações aumentam.  

Existe também um enorme impacto dessa doença sobre o sistema de saúde do Brasil, 

mas ainda não está sendo bem documentado, mas sabe-se que essa enfermidade está 

relacionada a grandes taxas de hospitalizações, a várias incidências de doenças cardíacas e de 

doenças cérebro-vascular, existe também vários casos de cegueira, problemas nos rins como a 

insuficiência renal e amputações, então se pode prever o custo que isto representa para o 

sistema de saúde (DINTZIS & HANSEL, 2007). O diabetes mellitus gestacional (DMG) 

consiste em uma doença primariamente detectada durante a gestação que pode ou não persistir 

após o parto (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2009).  

De acordo com Bare (2009), os sintomas do diabetes mellitus são os seguintes: 

poliúria (aumento do volume urinário, devido à diurese osmótica causada pela glicose); 

polifagia (excesso de fome causado pela falta de insulina) e polidipsia (sede excessiva, para 

repor a perda de água). O tratamento do DM inclui as seguintes estratégias: educação e 

modificações do estilo de vida como a suspensão do fumo, aumento da atividade física e 

modificar os hábitos alimentares, se necessário, uso de medicamentos. Neste contexto, a 

doença constitui, na atualidade, um dos principais problemas de saúde, no que se refere tanto 

a quantidade de idosos afetados, promovendo incapacidade e mortalidade , e também um alto 

investimento do governo brasileiro para o controle e tratamento de suas complicações. Ela já é 

a quarta causa de morte no Brasil (BRASIL, 2006). 

 Diante do exposto torna-se necessário que as pessoas portadoras de diabetes façam 

acompanhamento regular com um profissional da área de saúde. O ideal é que este 

acompanhamento seja realizado pela equipe multidisciplinar. Este acompanhamento 

possibilita que as orientações sejam realizadas de forma direcionada para a necessidade 

individual do diabético.  

O interesse em desenvolver o presente tema nesse artigo deve-se ao fato de considerar 

o cuidado integral com o Diabetes Mellitus e suas complicações em idosos um desafio para a 

equipe de saúde, especialmente no sentido de ajudar a pessoa a conviver com essa doença 

crônica que requer mudanças de modo de viver. Isso envolve a vida de seus familiares e de 
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amigos, assim como, as questões do ambiente domiciliar e de trabalho. Assim sendo tem-se 

com esse estudo a pretensão de discutir as especificidades do Diabetes Mellitus na pessoa 

idosa. Desse modo objetiva-se neste estudo, caracterizar a produção científica sobre o 

diabetes mellitus em idosos no período de janeiro de 2004 a abril de 2012.  

 

METODOLOGIA  
 

Este estudo trata-se de uma revisão de literatura integrativa. Segundo Mendes, Silveira 

e Galvão (2008) este método tem como finalidade reunir e sistematizar os resultados de 

pesquisas sobre um delimitado tema ou questão de maneira sistemática e ordenada, 

contribuindo assim para o aprofundamento do conhecimento do tema investigado. Foram 

selecionados, por meio das bases de dados SCIELO (Scientific Electronic Library Online) e 

LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), estudos 

publicados nos últimos oito anos, em português, contendo, em qualquer parte do texto, o 

termo “diabetes mellitus”, “diabetes tipo I” e “diabetes tipo II”; “complicações do diabetes 

mellitus” e “idosos”. Os descritores foram pesquisados e definidos com base no DECS 

(Descritores em Ciências da Saúde). Para a pesquisa de artigos todos os descritores foram 

relacionados ao descritor “idoso”. Todos os artigos encontrados foram revisados. A partir dos 

resumos, foram escolhidos os artigos contendo estudos com abordagem quantitativa sobre 

complicações, consequências e prognósticos de pacientes com diabetes mellitus. A coleta de 

dados para a pesquisa foi realizada no período de outubro de 2012 por meio de levantamento 

bibliográfico computadorizado nas bases de dados LILACS (Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde) e SCIELO (Scientific Electronic Library Online).  

Ao todo foram encontrados 158 artigos, foram excluídos 152 artigos (30 da base de 

dados LILACS e 122 da base SCIELO. Assim, após essa fase, iniciou-se a análise de seis 

estudos completos. Foram incluídos os artigos: a) publicados em periódicos indexados; b) 

escritos em língua portuguesa; c) publicados entre janeiro de 2004 e abril de 2012; d) artigos 

com abordagem quantitativa; e) que abordassem a temática do diabetes mellitus em idosos. E 

em contrapartida diante da diversidade dos trabalhos encontrados, fez-se necessário 

estabelecer alguns critérios de exclusão: dissertações, publicações tipo carta, comentário ou 

editorial, artigos de revisão ou com abordagem qualitativa, ou publicada fora do período 

estabelecido. Para a análise dos artigos foi elaborado um quadro com dados sobre os autores, 

ano de publicação, tipo de estudo e objetivo do mesmo. A análise qualitativa dos dados 
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procedeu-se com a descrição do perfil da doença na faixa etária dos idosos bem como as 

principais complicações do diabetes.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Diante da apuração dos dados no SCIELO e LILACS, verificou-se que dos cento e 

cinquenta e oito artigos albergados pelas referidas bibliotecas, apenas seis abordavam os 

temas propostos, o que evidencia uma carência de estudos comuns às áreas em questão. A 

partir da análise dos textos selecionados, inicialmente foram elencados no quadro abaixo os 

artigos quanto aos autores, ano, título, tipo e objetivos do estudo.  

 

Quadro - Artigos selecionados sobre diabetes mellitus em idosos, segundo autores, ano de 

publicação, título, tipo e objetivo do estudo. 

AUTORES ANO TÍTULO TIPO DE 

ESTUDO 

OBJETIVO 

MENDES, et al. 2011 Diabetes mellitus: 

fatores associados 

à prevalência 

em idosos, 

medidas e práticas 

de controle e uso 

dos serviços de 

saúde em São 

Paulo, Brasil. 

Estudo transversal 

de base 

populacional 

Avaliar o predomínio 

de diabetes auto 

referida em idosos, o 

conhecimento 

que estes têm sobre a 

doença e os fatores 

relacionados à 

mudança de 

comportamento 

em relação à prática 

de controle da 

enfermidade 

e o uso dos serviços 

por idosos diabéticos. 

 Lima-Costa, et al. 

 

 

2007 Validade do 

diabetes auto 

referido 

e seus 

determinantes: 

evidências do 

projeto Bambuí. 

Estudo 

transversal. 

Avaliar a validade do 

diabetes auto-referido 

e seus determinantes 

entre idosos. 

Anjos, et al. 

 

2012 Avaliação da 

capacidade 

funcional 

em idosos 

diabéticos. 

Pesquisa 

observacional 

transversal. 

Comparar a 

capacidade funcional 

de idosos com 

diabetes e idosos sem 

diabetes. 

GACK, G. L.; SOUZA, 

M.H. do N.; MACHADO, 

T. F. R. A. M. 

 

 

2009 Conhecimento de 

portadores de 

diabetes mellitus  

atendidos em uma 

unidade básica de 

saúde, quanto  

às práticas de 

auto-cuidado com 

Estudo descritivo, 

de abordagem 

quantitativa. 

Identificar o perfil dos 

indivíduos com  

diabetes mellitus 

tratados em uma 

unidade básica de 

saúde e avaliar o grau 

de conhecimento 

dessas pessoas  
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pés. portadoras da doença 

sobre as práticas de 

auto cuidado com os 

pés, com a finalidade 

de prevenir as  

complicações.  

Franchi, et al. 

 

2010 Comparação 

antropométrica e 

do perfil 

glicêmico de 

idosos 

diabéticos 

praticantes de 

atividade física 

regular e não 

praticantes. 

Tipo transversal. Comparar os 

parâmetros 

antropométricos e 

perfil glicêmico 

de idosos diabéticos 

tipo 2 que praticavam 

atividade física 

regularmente e os que 

não praticavam. 

Francisco, et al. 

 

2010 Diabetes auto-

referido em 

idosos: 

prevalência, 

fatores associados 

e práticas de 

controle. 

Estudo 

transversal. 

Avaliar o predomínio 

de diabetes auto-

referido em idosos 

residentes 

em diferentes cidades 

do Estado de São 

Paulo no 

período de 2001 a 

2002, conforme 

características 

demográficas, sócio-

econômicas e de estilo 

de 

vida. 

Com respeito ao ano de publicação, 01 artigo foi publicado em 2012, 01, em 2011, 01, 

em 2007, 01artigo em 2009 e 02 artigos em 2010, demonstrando que existiu irregularidade de 

publicações na sequência de anos que foram pesquisados. Quanto aos tipos de estudos, foram 

classificados em: estudos transversal, descritivo com abordagem quantitativa. As pesquisas 

tiveram abordagem quantitativa de acordo com o critério de inclusão.  

O estudo realizado por Anjos et al. (2010) teve como objetivo comparar a capacidade 

funcional de idosos com diabetes e idosos sem diabetes. Este estudo é uma pesquisa 

observacional transversal que comparou 40 idosos, que foram divididos em dois grupos, 

sendo 20 doentes (71,1±4,6 anos) e 20 sadios (71,7±4,4 anos). Os grupos tinham em comum o 

fato dos idosos terem o mesmo gênero, idade e índice de massa corpórea (IMC). Encontrou-se 

que os idosos que tinham diabetes relataram pior capacidade física quando comparados com 

os não diabéticos.  

Esse resultado também pode ser encontrado no artigo de Barros et al.(2008) onde os 

autores concluíram que os idosos diabéticos e não diabéticos eram independentes nas 

realizações das AVDs (atividade de vida diária) e AIVDs (atividades instrumentais de vida 

diária), aqueles que praticavam uma atividade física desenvolveram um nível de capacidade 
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funcional melhor. É importante a efetivação de programas sociais e de atividades físicas para 

melhorar a qualidade de vida dessa população. No entanto Alves et al. (2007) ressalta que as 

atividades de vida diária (AVDs), as atividades instrumentais de vida diária (AIVDs) e 

mobilidade, são as medidas muito usadas para avaliar a capacidade funcional dos seres 

humanos. As AVDs são representadas pelas tarefas de autocuidado, como tomar banho, 

vestir-se e alimentar-se sozinho e são baseadas no índice de Katz. Essa medida sugere um 

substancial grau de incapacidade. Em geral, quanto maior for a quantidade de dificuldades 

que um indivíduo tem com as AVDs, mais grave é a sua incapacidade. O predomínio de 

dificuldade ou a necessidade de um cuidador para realizar AVDs é inferior ao predomínio das 

demais medidas de incapacidade funcional.  

Outro artigo sobre diabetes mellitus em idosos analisado foi o Lima-Costa et al. (2007) 

que tem como objetivo avaliar a validade do diabetes auto referido e seus determinantes entre 

idosos. Os resultados mostraram que o diabetes auto referido não deve ser utilizado como 

indicador da ocorrência da doença no grupo estudado, nem para a identificação de indivíduos 

com diabetes mellitus. A escolaridade e o uso de serviços de saúde foram importantes para o 

idoso informar da maneira correta a sua condição de ser diabético, demonstrando que essas 

características modificáveis desempenham uma função importante para prevenir de forma 

secundária e terciária da doença. Então esses idosos podem desenvolver alguma complicação 

do diabetes. Segundo Soares (2010) a escolaridade e a utilização dos serviços de saúde são 

importantes para que uma pessoa possa saber o seu estado de saúde, podendo relatar se é 

diabético ou não, podendo dessa maneira prevenir as complicações do diabetes.  

Outro estudo analisado foi o de Gack, Souza e Machado (2009) que tem como 

objetivo identificar o perfil dos indivíduos com de Diabetes Mellitus tratados em uma unidade 

básica de saúde e avaliar o grau de conhecimento dessas pessoas portadoras da doença sobre 

as práticas de autocuidado com os pés, com a finalidade de prevenir as complicações. Os 

resultados do estudo mostraram que a maioria dos clientes estudados era do sexo feminino, 

tinham idade acima de 40 anos, possuíam problemas de hipertensão arterial e receberam há 

aproximadamente oito anos o diagnóstico de diabetes equivalente. Os clientes apresentaram 

problemas como, glicose alta, como calosidades e fissuras nos pés e referiram ter informação 

sobre práticas de autocuidado.  

Comparando o estudo de Gack, Souza e Machado (2009) com o de Borchardt et al. 

(2009) podemos verificar em seus resultados que os pacientes pesquisados também 
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apresentavam diagnóstico de hipertensão (78%);eles desenvolveram pé diabético e úlcera 

antes da cirurgia de amputação de membro inferior em todos os casos; 50% deles possuíam 

amputação prévia; 21,4% apresentavam histórico de pelo menos uma amputação e 28,6 %, de 

pelo menos duas amputações. O nível da glicemia de jejum variou entre 91mg/dl a 589 mg/dl. 

Os achados demonstram que é necessário de medidas que previnem o DM para minimizar o 

impacto lamentável sobre a mortalidade e a morbidade desses seres humanos, e 

primordialmente, com a finalidade de prevenir suas complicações, em especial, a amputação.  

O estudo de Franchi et al. (2010) teve como objetivo comparar os parâmetros 

antropométricos e perfil glicêmico de idosos diabéticos tipo dois que praticavam atividade 

física regularmente e os que não praticavam. O método utilizado nesse estudo foi do tipo 

transversal, envolvendo cerca de 70 pessoas com diabetes mellitus tipo 2, com idade de 60 

anos a 80 anos. A coleta de dados foi através de questionário estruturado abordando: a) 

características demográficas dos participantes (como a idade e o grau de escolaridade) e b) 

características do modelo do exercício físico (frequência, duração (min) e tempo (meses) da 

realização de atividade física). Foram realizadas medidas antropométricas e verificação do 

nível de glicose (glico-hemoglobina). Os dados foram examinados no programa STATA 

versão 9.0. Foram calculados a média e desvio padrão da média (DP) e realizado o teste de 

análise de variância (ANOVA). Para averiguar a agregação de variáveis qualitativas, foi 

utilizado o teste exato de Fisher e as agregações entre as variáveis quantitativas foram 

calculadas por meio do coeficiente de correlação de Pearson, com uma precisão de 95%. O 

nível de significância foi de p<0,05. Resultados: No que diz respeito ao grau de escolaridade, 

não foi importante para a realização da atividade física. Nos PAF (praticante de atividade 

física regular) observa-se uma diminuição do IMC e do perfil glicêmico, quando comparados 

aos NPAF (não praticante de atividade física.). A caminhada foi à atividade física mais 

praticada pela população idosa (51,5%). A partir dos resultados que foram conseguidos 

através da análise dos dados, foi possível relatar os benefícios que a atividade física promove 

aos cidadãos durante o processo de envelhecimento e do bom controle glicêmico.  

O estudo de Souza (2007) ressalta que a atividade física ajuda, ainda, a controlar a 

hipertensão, a obesidade e a dislipidemia nesses indivíduos, quase sempre associadas ao 

diabetes mellitus, contribuindo, desta forma, para uma redução do risco de doenças 

cardiovasculares nos portadores dessa patologia metabólica.  
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O estudo de Mendes et al. (2011) analisou os fatores associados ao predomínio de 

diabetes conforme as variáveis demográficas socioeconômicas, condição de saúde e estilo de 

vida, a utilização dos serviços de saúde e práticas de controle entre 872 pessoas idosas que 

moravam em São Paulo, Brasil. O predomínio de diabetes referida foi de 17,9%, valor acima 

do existente na população adulta. A maior incidência de diabetes foi verificada entre idosos 

que informaram sua saúde como ruim/muito ruim, os que nunca beberam ou não bebem mais, 

os viúvos e entre os que foram hospitalizados no mínimo uma vez no último ano. Dentre os 

idosos, 69,9% procuraram o serviço habitualmente por causa do diabetes e 96,1% foram 

tratados no serviço que procuraram. Há pouca informação, conhecimento e a utilização de 

medidas para controlar a doença, ainda é insuficiente entre os idosos, concluindo que são 

importantes as políticas de saúde tendo a finalidade de capacitar os profissionais e na 

orientação familiar, e que incentivem mudanças do modo de vida dos idosos.  

Segundo Vívolo e Ramalho (2007), a prática de exercícios físicos é muito importante 

para qualquer indivíduo, estando comprovado cientificamente que o sedentarismo é nocivo à 

saúde. Para o portador de diabetes, a atividade física propicia inúmeros benefícios adicionais, 

inclusive o aumento da ação da insulina. 

De acordo com o estudo de Francisco et al (2010) que teve como objetivo avaliar o 

predomínio de diabetes auto referido em idosos, demonstrando os fatores associados, 

conhecimento e práticas quanto aos tipos de tratamento. Este estudo é transversal de base 

populacional, possuindo amostra estratificada por conglomerados e em dois estágios, em 

cidades do Estado de São Paulo, Brasil. Dos 1.949 idosos, 15,4% referiram diabetes. O índice 

de massa corporal e a realização de atividade física estão relacionados com a doença. 

Existiram distinções entre pessoas com diabetes e sem diabetes em relação à auto-avaliação 

da saúde, internação, morbidade auto-referida nos últimos 15 dias, e informaram as seguintes 

doenças: hipertensão, anemia, doença renal e cardiovascular. Não existiu diferença quanto à 

renda familiar per capita, a procura pelo médico/serviço de saúde, à presença em grupos de 

discussão e às medidas de controle da doença (FRANCISCO, 2010).  

O estudo informa que é preciso de mudanças de comportamento, como as estratégias 

de prevenção e medidas de controlar o diabetes mellitus e suas complicações, bem como se 

faz necessário a de oferta de intervenções educativas com o aumento de cuidados aos 

diabéticos. De acordo com pesquisas, a participação regular em atividades físicas e sociais 



347 
 

tem efeitos que previnem, excitam e diminuem o estresse, e aumentam a resistência a doenças 

(FRANCISCO, 2010).  

Segundo Coelho Neto e Araújo (2006), uma pessoa que pratica atividades físicas 

regulares, diárias pode viver cinco anos ou mais em relação àquelas que não o fazem. A 

integração social e a atividade física facilitam a ocorrência de comportamentos que 

promovam a saúde, tais como, diminuição do consumo de cigarros e bebidas alcoólicas, 

levando as mudanças positivas nos estados psicológicos, facilitando a expressão de afeto, 

autoestima e controle pessoal. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do que foi relatado nessa referida revisão de literatura, foi concluído que o 

Diabetes Mellitus é uma doença crônica que resulta de uma predisposição genética, riscos do 

meio ambiente e comportamental, que vem apresentando um predomínio crescente e um 

elevado índice de mortalidade, causando assim um custo social muito elevado.  

Encontrou-se que os idosos diabéticos tem pior capacidade física quando comparados 

com os idosos que não são diabéticos. Assim eles devem ser mais estimulados a fazerem 

exercícios físicos, mas não apenas pelos profissionais de saúde como também pelos seus 

familiares.  

Os resultados indicam que, paralelamente aos gastos no tratamento e cuidado 

adequado dos pacientes, são também importantes os programas e as campanhas 

governamentais com a finalidade de incentivar mudanças de comportamento que favoreçam a 

minimização dos elevados níveis de incidência e de suas complicações na população idosa. 

Não basta só informar aos diabéticos a importância de seguir o tratamento e como eles podem 

evitar complicações é importante que toda a equipe de saúde fale em uma linguagem que ele 

entenda, não só o fisioterapeuta.  
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RESUMO: Trata-se de uma pesquisa   do tipo revisão integrativa de literatura,  que buscou 

identificar através de uma revisão integrativa a prevalência de estudos a cerca de Lesões por 

Esforços Repetitivos (LER) e/ou Dor Musculoesquelética Relacionada ao Trabalho (DORT) 

em docentes e sua qualidade de vida no período de 2005 a 2012.  Foram utilizadas como fonte 

de levantamento dos estudos: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(Lilacs), Scientific Electronic Library Online (SciELO). A pesquisa levou também em 

consideração a combinação dos seguintes descritores: LER/DORT, docentes e qualidade de 

vida. No cruzamento dos descritores foi encontrado um total de 113 artigos, dos quais 15 se 

repetiam entre as bases de dados, restando 98 estudos, em que após a leitura dos resumos e 

aplicados os critérios de inclusão, foram selecionados 18 para a leitura na íntegra. Após a 

leitura dos artigos, seis foram selecionados. Os resultados deste estudo demonstram que se faz 

necessário uma importante estruturação nos processos de trabalho que estimulem o professor 

a realizar mudanças das posições em pé e sentado durante a aula, a fim de evitar movimentos 

lesivos. Pois as grandes demandas de trabalho a que estão submetidos, sugere-se que seja 

realizado um projeto que vise à saúde do trabalhador em prol da melhora de sua qualidade de 

vida. 

Palavras-chave: LER/DORT, DOCENTES E QUALIDADE DE VIDA. 

 

ABSTRACT: This is a research of the type integrative review of literature that sought to 

identify through an integrative review the prevalence studies about Repetitive Strain Injury 

(RSI) and / or Work-related Musculoskeletal Pain (WMSD) in teachers and their quality of 

life in the period from 2005 to 2012. Were used as a source of survey of the studies: Latin 

American and Caribbean Literature on the Health Sciences (LILACS), Scientific Electronic 

Library Online (SciELO) The survey also took into consideration the combination of the 

following descriptors: RSI/WMSD, teachers and quality of life. At the intersection of the 

descriptors were found a total of 113 articles, of which 15 were repeated between databases, 

thus leaving 98 studies, whereas after reading the abstracts and applied the inclusion criteria 

18 articles were selected for full reading. After reading the articles, six were selected. The 

results of this study demonstrate that it is necessary an important structuring in work 

processes that encourage the teachers to make changes of the positions, standing and sitting 

during the class, to avoid harmful movements. Because to the big demands of the job that they 

are submitted,  it is suggested that you undergo a project that aims to workers' health for the 

sake of improving their quality of life. 

Keywords: RSI / WMSD, TEACHERS AND QUALITY OF LIFE. 
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INTRODUÇÃO 

O processo de globalização mundial está fortemente ligado ao desenvolvimento 

industrial e às profundas alterações nas condições e precarização do trabalho, as quais foram 

marcadas por consequências como o acúmulo de funções, o aumento da jornada de trabalho, 

além de uma maior exposição a fatores de riscos para saúde, o que vem contribuindo 

decisivamente para deterioração das condições de saúde dos trabalhadores (ROCHA et al, 

2011).  

Podemos definir “trabalho” como toda atividade desenvolvida pelo homem, seja ela 

física ou mental. Há trabalhos predominantemente manuais e outros intelectuais, que por sua 

vez, necessitam de maior qualificação. No caso do magistério, este há muito tempo é visto 

com uma vocação. Antigamente a missão de ensinar foi considerada um sacerdócio, era 

relacionado a um dom recebido (METZ, 2007).  

Segundo Alexandre et al (2009), no exercício do magistério dificilmente ocorrem 

acidentes de trabalho, mas os professores estão propensos  a apresentar doenças que se 

manifestam ao longo dos anos de trabalho. A postura, quando mantida por boa parte do tempo 

de trabalho, numa posição desfavorável pode ser considerada a grande causadora de distúrbios 

na coluna, dores no corpo (DORT), dentre outras. O autor ainda afirma que o trabalho dos 

professores do ensino fundamental, médio e superior exige certo esforço físico, uma vez que 

seu trabalho necessita ser realizado quase em sua totalidade na posição em pé. 

Peres (2002), afirma que as tarefas que exigem a posição em pé por tempo prolongado 

promovem fadiga muscular na região das costas e pernas, tornando-se mais agravante com a 

inclinação do tronco e da cabeça, provocando dores na região alta da coluna vertebral. Há 

uma sobrecarga maior quando os braços estão dispostos acima da cintura escapular, 

principalmente sem apoio, produz dores nos ombros. Ele nos diz ainda que esta postura é 

altamente fatigante, pois exige grande trabalho estático da musculatura envolvida nesta 

região. 

Nas extremidades corporais a circulação sanguínea diminui, porém, os trabalhos 

desenvolvidos dinamicamente em pé causam menos fadiga que aqueles desenvolvidos 

estaticamente ou com pouca movimentação corporal. 

Diante destas características emergem um cenário com efeitos adversos. Os riscos 

ocupacionais provenientes das condições de trabalho dos professores podem ocasionar 
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mecanismos desencadeadores e agravadores de morbidades relacionadas direta ou 

indiretamente ao trabalho, como os sintomas osteomusculares (ROCHA et al, 2011).  

Nos anos 80, a LER (Lesões por Esforço Repetitivo), DORT (Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho), denominações utilizadas para caracterizar um 

grupo de alterações osteomusculares atribuídas ao trabalho começaram a se destacar no 

Brasil, tornando-se um grande problema de saúde pública, responsável por grande parte dos 

gastos com tratamento de saúde e indenizações (PICOLOTO E SILVEIRA, 2008). 

As LER/DORT correspondem a um conjunto de afecções relacionadas às atividades 

laborativas que acometem destes músculos: fáceis musculares, tendões, ligamentos, 

articulações, nervos, vasos sanguíneos e tegumento. Esse quadro patológico está diretamente 

ligado aos docentes, pois fazem má utilização de seu corpo para a realização de suas 

atividades laborais. Os distúrbios decorrentes do sistema musculoesquelético podem levar ao 

aparecimento de diversos sinais como a dor e incapacidade funcional, provocando 

repercussões importantes sobre a qualidade de vida dos indivíduos acometidos. Entre a classe 

trabalhadora docente é muito comum à existência de doenças do sistema osteomuscular, as 

quais se constituem em uma das principais causas de absenteísmo das atividades de trabalho. 

Nos últimos anos variados segmentos da sociedade vêm demonstrando uma crescente 

preocupação em relação à saúde do professor (ROCHA et al, 2011). 

A Organização Internacional do Trabalho identificou a profissão docente como sendo 

de alto risco, considerada a segunda categoria profissional, em nível mundial, a portar 

doenças de caráter ocupacional. Em análise teórica da saúde dos professores no Brasil, 

pesquisadores destacaram a gravidade do processo de adoecimento desses profissionais. 

Observa-se que os distúrbios osteomusculares ocupam um lugar de destaque nos docentes, 

pois trata-se de um agravo recorrente (BATISTA et al, 2010). 

Para Araújo (2005), o trabalho do docente pode funcionar como fonte de estresse, 

além de gerar doenças ou insatisfações relacionadas ao trabalho, devido a pressão em relação 

ao tempo de produtividade, excessivas demandas de preparações de aulas, desvalorização e 

desrespeito por parte dos alunos.  

Ainda com relação aos diversos fatores ocupacionais que estão associados aos agravos 

do sistema musculoesquelético dos docentes, podemos citar: movimentos inadequados 

realizados durante as aulas, entre eles: flexão de tronco; flexão da coluna cervical para 

correção de tarefas; acompanhamento individual dos alunos; elevação de membros superiores; 
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extensão da coluna cervical para escrever no quadro negro; longa duração de tempo da aula 

em pé; carregamento de materiais didáticos; mobiliário escolar inadequado; longo tempo na 

posição sentada; correção de provas e exercícios; elevada carga horária de aulas semanais; 

grande número de turmas; elevado número de alunos por turma e tempo insuficiente para 

repouso (RIBEIRO, 2008). 

Portanto o objetivo deste trabalho é identificar através de uma revisão integrativa a 

prevalência de estudos a cerca de Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e/ou Dor 

Musculoesquelética Relacionada ao Trabalho (DORT) em docentes e sua qualidade de vida, 

uma vez que os professores representam uma parcela significativa do contingente de 

trabalhadores em todo o mundo e por serem inexistentes trabalhos semelhantes desenvolvidos 

nessa área de fisioterapia.  

 

METODOLOGIA 

Este estudo caracteriza-se como uma revisão integrativa da literatura com o intuito de 

identificar  através de uma revisão integrativa a prevalência de estudos a cerca de Lesões por 

Esforços Repetitivos (LER) e/ou Dor Musculoesquelética Relacionada ao Trabalho (DORT), 

em docentes e sua qualidade de vida.  A qual o pesquisador mediante a uma questão 

norteadora formula um questionamento a fim de explorar na literatura estudos referentes a 

temática para uma  análise e discussão sobre os achados  na literatura para  promover um 

conhecimento mais aprofundado  (MENDES, 2008 E GANONG, 1987).  

Para a realização da revisão integrativa, além de uma questão norteadora é necessário 

formular os critérios de inclusão e exclusão a fim de obterem-se dados para uma  composição 

da amostra e definir com isso as análises de dados, os resultados e por fim uma apresentação 

da revisão (GANONG, 1987). 

Para a seleção dos artigos foram consultadas   as bases de dados de 

literatura  científica e técnicas: Literatura Latino-Americana e de Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO), no período de outubro e 

novembro de 2012.  Os descritores foram selecionados   a partir dos objetivos da pesquisa: 

LER/DORT, docentes e qualidade de vida.   

A busca considerou as publicações dos últimos sete anos. Portanto, foram pesquisados 

artigos do período de 2005 a 2012, dentre os quais foram observados os seguintes critérios de 

inclusão: estudos disponíveis na íntegra, em open acess, de 2005 a 2012, publicações 

http://www.sinercon.com.br/balanced_scorecard.pdf


354 
 

originais na língua portuguesa, considerando o objetivo do estudo e o protocolo de revisão 

elaborado previamente. Foram critérios de exclusão: artigos repetidos, artigos não acessíveis 

em texto completo, resenhas, anais de congresso, monografias, teses, editoriais, artigos que 

não abordaram diretamente o tema deste estudo e artigos publicados fora do período de 

análise. 

O levantamento dos estudos foi realizado em outubro e novembro de 2012, 

concomitantemente nas três bases de dados. No cruzamento dos descritores, foi encontrado 

um total de 113 artigos, dos quais 15 se repetiam entre as bases de dados, restando 98 estudos 

em que, após serem lidos os resumos e aplicados os critérios de inclusão, foram selecionados 

18 para a leitura na íntegra. Após a leitura dos artigos foram selecionados seis que continham 

pelo menos dois dos descritores, em seguida iniciou-se a análise mais detalhadas desses 

estudos que compuseram a amostra desta RI. 

Foi elaborado um quadro para organização da análise dos artigos contendo os itens: 

tipo de publicação, ano, fonte, autores, título, tema, método e objetivo. No que se referem à 

prevalência de LER e/ou DORT em docentes de escolas públicas e sua qualidade de vida. A 

análise em sua maioria se fez em termos quantitativos, os resultados foram discutidos e 

apoiados com outras pesquisas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base nos artigos lidos e selecionados, quanto ao tipo de publicação, os seis 

artigos destacados no Quadro 1 são resultados de pesquisas, todos relatam sobre o tema e os 

descritores utilizados na base metodológica. 

Com base no ano de publicação, um artigo publicado em 2005 (GASPARINI, 

BARRETO E ASSUNÇÃO), um artigo em 2006 (CARVALHO E ALEXANDRE), dois em 

2009 (CARDOSO E FERNANDES) e dois em 2011 (RIBEIRO E ROCHA), observa-se que 

houve lacunas de publicação na sequência dos anos pesquisados. 

Quanto aos tipos de estudos, foram assim classificados: estudo descritivo do tipo 

documental (GASPARINI, 2005); estudo quantitativo (CARVALHO, 2006); estudo de corte 

transversal (CARDOSO E FERNANDES, 2009; RIBEIRO E ROCHA, 2011).  

 

Quadro 1 – Estudos a cerca da prevalência de LER e/ou DORT em docentes e qualidade de 

vida 
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AUTORES ANO TÍTULO TIPO DE 

ESTUDO 

OBJETIVO 

Gasparini, S.M; 

Barreto, S.M; 

Assunção, A.A 

2005 O professor, as condições 

de trabalho e os efeitos 

sobre sua saúde 

Pesquisa 

documental  

 

 

Carvalho, A. J. F. 

P.; Alexandre N. 

M. C 

2006 Sintomas osteomusculares 

em professores do ensino 

Fundamental 

Pesquisa 

quantitativa 

Identificar a ocorrência de 

sintomas osteomusculares em 

professores do Ensino 

Fundamental 

Cardoso, J.P; 

Ribeiro, I. Q. B;  

Araújo, T.M; 

Carvalho, F.M; 

Reis, E.J.F.B 

2009 Prevalência de dor 

musculoesquelética em 

professores 

Estudo 

epidemiológico 

de corte 

transversal 

Descrever a prevalência de dor 

musculoesquelética segundo 

características 

sociodemográficas e do 

trabalho docente entre 

professores da rede municipal 

de ensino de Salvador, Bahia, 

Brasil. 

Fernandes, M.H; 

Rocha, V.M; 

Oliveira, 

A.G.R.C 

2009 Fatores associados à 

prevalência de sintomas 

osteomusculares em 

professores 

Pesquisa 

descritiva com 

corte 

transversal 

Determinar a prevalência de 

sintomas osteomusculares nos 

professores da rede municipal 

de Natal/RN, verificando a 

existência de associação entre 

as variáveis socioeconômicas, 

ocupacionais e de saúde com a 

presença dessa sintomatologia. 

Ribeiro, I.Q.B; 

Araújo, T.M; 

Carvalh0o, F.M; 

Porto, L.A; 

Reis, E.J.F.B 

2011 Fatores ocupacionais 

associados à dor 

musculoesquelética em 

Professores 

Estudo de corte 

transversal, 

censitário 

Identificar fatores ocupacionais 

associados à dor 

musculoesquelética em 

professores. 

Rocha, V.M; 

Fagundes, 

A.A.R; 

Fernandes, M.H 

2011 Impacto da sintomatologia 

osteomuscular na 

qualidade de vida de 

professores 

Pesquisa 

descritiva-

analítica com 

corte 

transversal 

Verificar o impacto da 

sintomatologia osteomuscular 

na qualidade de vida dos 

professores da rede municipal 

de ensino de Natal/RN. 

FONTE: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Prevalência de LER e/ou DORT em docentes 

O trabalho é de fundamental importância na vida dos seres humanos. Portanto, quando 

realizado de maneira inadequada pode tornar-se extremamente prejudicial à vida dos 

trabalhadores. Os professores pertencem a classes que geralmente se submetem a longas 

jornadas de trabalho e muitas vezes trabalham sob circunstâncias desfavoráveis. Podemos 

dizer que o processo educativo implica para a saúde do professor uma condição de trabalho 

muitas vezes inadequada (SANTOS, 2009). 

São consideradas condições de trabalho os aspectos do ambiente que podem em 

intensidade ou concentração elevadas, gerar sobre esforço ou hipersolicitação de suas funções 

psicofisiológicas e assim interferir no corpo do trabalhador e gerar doenças. Uma das 

patologias que mais se destacam relacionadas ao trabalho são os sintomas osteomusculares 
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também chamados de lesões por esforços repetitivos ou distúrbios osteomusculares 

relacionados ao trabalho sendo a segunda causa de desligamento do trabalho no Brasil. Os 

fatores etiológicos são de natureza multifatorial, destacando-se os fatores biomecânicos 

presentes na atividade de exigências repetitivas e desenvolvidas em ambientes planejados 

ergonomicamente inadequados, além das características individuais, do estilo de vida e das 

condições de trabalho (SANTOS, 2009). 

Em pesquisa realizada com docentes com ocorrência músculo-esquelética foram 

evidenciados os principais fatores de risco: tempo de trabalho como docente superior a quinze 

anos e trabalhar em mais de uma escola; elevada carga horária semanal; pouco ou nenhum 

intervalo entre as aulas; sem lugar específico para descanso na escola, baixos salários; volume 

excessivo de trabalho; grande número de alunos em sala de aula; postura corporal inadequada; 

desvalorização da profissão; insatisfação com o trabalho; posturas inadequadas por muito 

tempo; excesso de esforço; caminho longo de casa para a escola; desavenças com os alunos 

(CARVALHO e ALEXANDRE, 2006).  

Dados do mesmo estudo mostraram que as regiões do corpo mais afetadas eram: 

coluna lombar, a torácica, a cervical, os punhos e as mãos. Ao término do estudo, os autores 

concluíram que a grande procura por auxílio de um profissional da área da saúde e a 

influência na execução das atividades cotidianas reforçam que os sintomas representam um 

problema para os profissionais da educação e que são necessários mais estudos dedicados aos 

distúrbios osteomusculares (CARVALHO E ALEXANDRE, 2006). 

 

Qualidade de vida 

Seidl (2004), relata que o termo qualidade de vida está em constante transformação 

dentro das ciências humanas e biológica, pois visa valorizar o controle de sintomas, a 

diminuição da mortalidade, aumento da expectativa de vida e elevar o nível de satisfação da 

pessoa com a própria vida, a fim de oferecer melhores condições ambientais, cuja finalidade 

seja a promoção da saúde do trabalhador. Esta saúde é mantida quando o trabalho e o 

ambiente em que ele se encontra não excedam seus limites.  

A qualidade de vida (QV) nunca é uma mera consequência, porém existem múltiplos 

fatores que estão relacionados e envolvidos com a capacidade funcional, o nível 

socioeconômico e a satisfação. Assim, surge o termo qualidade de vida percebida (QVP), que 

é definida pela OMS: “... a percepção do individuo de sua proteção na vida, no contexto da 
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cultura e sistema de valores nos quais ele vive em relação aos seus objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações” (SEIDL, 2004). 

Para Neves (2007), a docência é uma das profissões mais susceptíveis a possuir 

problemas, por conta do alto nível de exigência no trabalho, atividades complementares, 

reuniões, além de pressão feita por alunos e seus superiores. Esta situação estressante leva a 

repercussões na saúde física e mental e no desempenho profissional dos professores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos fatos apresentados,  é necessário que seja realizado  mais pesquisas que 

falem sobre essa temática:  Lesões por Esforços Repetitivos  (LER) ou dos 

Distúrbios  Osteomusculares Relacionados ao  Trabalho (DORT), onde a categoria 

profissional estudada seja os docentes, já que esta categoria  profissional esta mais 

susceptível  a contrair tal patologia devido à má postura durante a realização de suas 

atividades diárias.  

Portanto, faz-se necessário uma importante estruturação nos processos de trabalho que 

estimulem o professor a realizar mudanças das posições em pé e sentado durante a aula, a fim 

de, evitar movimentos lesivos. A adoção dessas medidas significa um meio de prevenir o 

aparecimento de novos casos de dor musculoesquelética entre os docentes e melhorar os 

sintomas já instalados. Pois as grandes demandas de trabalho a que estão submetidos sugere 

que seja realizado um projeto que vise a saúde do trabalhador em prol da melhora de sua 

qualidade de vida. 
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RESUMO: Este artigo trata-se de uma pesquisa de revisão integrativa que tem como objetivo 

apresentar resultados da literatura que visam conhecer estudos de educação preventiva em 

acidentes automobilísticos. A Educação Preventiva para o trânsito constitui uma necessidade 

urgente, uma vez que, a juventude tem demonstrado carência de esclarecimentos e orientações 

que venham resultar em conscientização para a vivência saudável. Para o estudo teórico 

buscou-se conhecer através da literatura as possíveis causas para a ocorrência do crescente 

número de acidentes automobilísticos. A importância da conscientização para não ingestão de 

bebidas alcoólicas e o uso dos equipamentos tem para evitar acidentes fatais, destacando a 

educação no trânsito como um instrumento para a construção de uma cultura de valorização à 

vida. Os dados foram coletadas do portal da Biblioteca Virtual em Saúde/ LILACS e da 

SCIELO, utilizando os descritores: acidentes automobilísticos, conscientização e educação no 

trânsito, a busca originou 50 artigos, que observados critérios de inclusão e exclusão, resultou 

em oito artigos completos no período de 2002 a 2012. A análise dos dados formou as 

categorias para acidentes automobilísticos, equipamentos obrigatórios e uso do álcool e 

educação no trânsito. A pesquisa apontou que alguns fatores como falta de respeito às normas 

de trânsito, aumento da frota de veículos e fiscalização, são os maiores responsáveis pelos 

acidentes. A educação é o mecanismo mais eficiente para a sensibilização e formação de 

cidadãos responsáveis pela construção de uma sociedade saudável. 

Palavras-chave: Acidentes automobilísticos. Conscientização. Educação no trânsito. 

 

ABSTRACT: This article comes up in a search of an integrative review that aims to present 

the results of the literature that studies aimed know preventive education in automobile 

accidents Preventive Education for transit constitutes an urgent need, since the youth has 
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shown grace clarification and guidance that may result in awareness for healthy living. For the 

theoretical study aimed to investigate through literature the possible cause for the occurrence 

of the growing number of automobile accidents. The importance of awareness for not 

drinking alco hol and the use of equipment is to prevent fatalities, highlighting traffic 

education as an instrument for building a culture that values life. Data were collected from the 

portal of the Virtual Health Library / LILACS and SCIELO, using the keywords: car 

accidents, conscientization and traffic education, the search yielded 50 articles, which 

observed the inclusion and exclusion criteria, eight articles resulted in complete period from 

2002 to 2012. Data analysis formed the categories to automobile accidents, equipment 

required and alcohol use and education in traffic. The research found that some factors such 

as lack of respect for traffic regulations, increased oversight and fleet vehicles, are the most 

responsible for accidents. Education is the most efficient mechanism for sensitization and 

training of citizens responsible for building a healthy society. 

Keywords: Automobile accidents. Awareness. Traffic education. 

 

INTRODUÇÃO 

A Educação Preventiva para o trânsito constitui uma necessidade urgente, visto que, a 

juventude vem demonstrando carência de esclarecimentos e orientações que venham resultar 

em conscientização para a vivência saudável.  

Pesquisa feita pelo Instituto Sangari (2011), sobre o mapa da violência no Brasil 

divulgada pelo Ministério da Justiça, mostrou que houve um aumento de 32,4% nas mortes de 

jovens em decorrência de acidentes de transporte no período de 1998 a 2008, enquanto no 

total da população o índice foi de 26,5% (CAMPANERUT, 2011). 

Sabe-se que na convivência no trânsito, além da necessidade de ser pautada no bom 

comportamento, esse por sua vez deve ter como norteadores o respeito, a educação e acima de 

tudo a tolerância, não no sentido de submissão, mas procurando buscar sempre a melhor 

solução em caso de conflitos ou divergências, pois não se resolve um problema ingerindo 

bebidas alcoólicas que é bem compatível com as questões envolvendo o trânsito, já que 

estamos falando do direito de ir e vir das pessoas. Direito esse que deve ser exercido de forma 

responsável, procurando sempre respeitar as leis, objetivando um único propósito, que é o de 

preservar a integridade física e a vida das pessoas (CANTO, 2008). 

É importante observar que grande parte dos nossos condutores são conhecedores das 

regras básicas de circulação e conduta no trânsito, mas às vezes acabam deixando essas 

normas de lado, por causa das correrias que o mundo moderno exige na atualidade. 
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Para quem consome álcool é impossível ter uma vida saudável [...] O alcoolismo pode 

destruir fisicamente e mentalmente o indivíduo, deixando-o frágil a doenças, podendo levá-lo 

à morte (CANTO, 2008, p. 152).  

A maioria das pessoas sabe que a combinação de álcool mais direção, tem tudo para 

acabar em tragédias, já que um veículo automotivo é um objeto totalmente dependente do 

controle de quem o conduz, se esse condutor está alcoolizado seus reflexos não estarão 

normais, e isso se reflete no ato de dirigir, ocasionando na maioria das vezes acidentes fatais. 

De acordo com Silva (2007), pesquisas recentes têm detectado aumento no número de 

acidentes fatais entre motociclistas, provocados pelo uso de álcool.   

Estes acidentes poderiam ser evitados com o simples ato de não ingerir bebida 

alcoólica e usar determinantemente os equipamentos de segurança, promovendo a sua saúde e 

prevenindo danos, muito embora os riscos de acidentes automobilísticos existam 

independente do motorista ter ingerido bebidas ou não, mas a probabilidade de ocorrer 

acidentes com motoristas alcoolizados sem sombra de dúvida é bem maior. 

O uso dos equipamentos de segurança para os condutores de veículos é de extrema 

importância e fundamental para a sua proteção. Como a motocicleta é um veículo aberto, o 

condutor deve se proteger começando com um capacete que vista (SILVA, 2007). 

Usar o capacete é a forma mais eficaz para reduzir o risco de lesão cerebral e aumentar 

as chances de sobrevivência em caso de colisão, tanto para condutores como para passageiros, 

e o visor no capacete impede que o condutor seja atingido por sujeiras ou insetos no rosto do 

motorista, como também o óculo de proteção ou de sol para fornecer uma cobertura aos olhos. 

Roupas acolchoadas, jaquetas, calças, botas e luvas, protegem o motorista e o passageiro no 

caso de uma colisão. Com esses equipamentos todos os condutores estão preservando sua 

segurança pessoal, preservando sua vida e promovendo sua saúde (SILVA, 2007). 

No entanto, é bom lembrar que a segurança não deve vir apenas do condutor, é 

necessário que o veículo também atenda as exigências mínimas determinadas pelo Código 

Nacional de Trânsito-CTN, visto que de nada adianta o condutor seguir as normas de 

equipamentos se o veículo não estiver devidamente regulamentado e equipado de maneira a 

representar segurança para quem o conduz. 

O trabalho da Promoção à Saúde constitui-se uma necessidade urgente com o 

engajamento de todas as instituições sociais, através de políticas preventivas direcionadas à 
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juventude em geral, enfatizando a Educação Preventiva ao consumo de álcool e a violência no 

trânsito. 

A promoção de saúde coletiva envolve as técnicas e os conhecimentos usados para 

intervir nos problemas e situações relacionados à saúde da população em geral ou de 

determinado grupo, visando promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

Nesse sentido, é necessário desenvolver ações educativas voltadas para a 

conscientização e conhecimentos direcionados não só no contexto de trânsito, mas também de 

informação e orientação ao bom desenvolvimento da cidadania, incluindo Políticas Públicas 

que envolvam todos os segmentos da sociedade, e, em especial, no campo da Fisioterapia 

(FONSECA, 2004). 

As informações e orientações que a Fisioterapia pode fornecer essa juventude ajudam 

na compreensão dos fatores que colaboram para o risco e o acontecimento de acidentes e 

informam recursos simples que podem ser utilizados durante o dia-a-dia, para que, de posse 

desse conhecimento, os indivíduos tornem-se mais capazes de exercer um maior controle 

sobre os riscos e assim diminuir ou evitar a ocorrência de acidentes (FONSECA, 2004). 

Em termos práticos, será preciso promover todas essas saúde planejando-se políticas e 

concretizando programas e serviços capazes de gerar bem-estar e de evitar riscos, tanto para 

os indivíduos quanto para os grupos sociais, respeitadas as condições de contexto social e 

tanto quanto a autonomia e a capacidade de criação dos sujeitos históricos (COELHO & 

ALMEIDA FILHO, 2002). 

Portanto, cabe a todos os setores públicos planejar e administrar políticas voltadas para 

a promoção da saúde e conscientização da sociedade, para que esta possa compreender a 

importância da saúde e preservação da vida.  

Diante do exposto e por reconhecer que a educação no trânsito vem ou não contribuir 

para os acidentes automobilísticos, estes artigos tiveram por objetivo apresentar resultados da 

revisão integrativa da literatura que visou conhecer estudos de educação preventiva em 

acidentes automobilísticos. 

 

METODOLOGIA 

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, a qual é 

considerada método de pesquisa que possibilita a busca, a avaliação crítica e a síntese do 

estado do conhecimento sobre determinado assunto (MENDES, 2008). 
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O método de investigação fundamentado na revisão integrativa busca manter os 

padrões de clareza, rigor e replicação dos estudos primários. 

Assim, para a realização da revisão devemos obedecer seis etapas utilizadas neste 

estudo: 1. Elaboração da pergunta norteadora; 2. Busca na literatura; 3. Coleta de 

dados; 4. Análise crítica dos estudos incluídos; 5. Discussão dos resultados e 6. 

Apresentação da revisão integrativa (SOUZA, 2010). 

Para a seleção dos artigos foram consultadas as bases de dados de literatura científica e 

técnicas: Literatura Latino-Americana e de Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

Scientific Electronic Library Online (SCIELO) no período de setembro e outubro de 2012. Os 

descritores foram selecionados a partir dos objetivos da pesquisa, sendo: acidentes 

automobilísticos, causas de acidentes, educação preventiva. A busca considerou as 

publicações dos últimos dez anos; sendo assim foram pesquisados artigos do período de 2002 

a 2012, onde gerou uma melhor abordagem sobre o tema e resultou em 50 estudos: 27 da base 

de dados LILACS e 23 da base de dados da SCIELO. Após a leitura dos resumos, foram 

observados os seguintes critérios de inclusão: estudos disponíveis na íntegra, em open acess, 

de 2002 a 2012, publicações originais na Língua Portuguesa, considerando o objetivo do 

estudo e o protocolo de revisão elaborado previamente. Foram critérios de exclusão: artigos 

repetidos, artigos não acessíveis em texto completo, resenhas, anais de congresso, 

monografias, teses, editoriais, artigos que não abordaram diretamente o tema deste estudo e 

artigos publicados fora do período de análise. Ao todo, foram excluídos 42 artigos (20 da base 

de dados LILACS e 22 da base SCIELO). Assim, após essa fase, iniciou-se a análise de 8 

estudos completos. 

Foi elaborado um quadro para organização da análise dos artigos contendo os itens: 

autores, ano, tipo de estudo, titulo e objetivo. No que se refere à educação preventiva em 

acidentes automobilísticos, a análise, em sua maioria, se fez em termos qualitativos, 

sumarizando os dados para formar as categorias acidentes automobilísticos, educação no 

trânsito e equipamentos obrigatórios e o uso do álcool. Os resultados foram discutidos e 

sustentados com outras literaturas pertinentes.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base nos artigos lidos e selecionados têm-se, quanto ao tipo de publicação, que 

os oito artigos apresentados no Quadro 1 são resultados de pesquisas e todos relatam sobre o 

tema e os descritores utilizados na base metodológica. 

Com base no ano de publicação, dois artigos publicados em 2006, três artigos 

publicado em 2007, um artigo publicado em 2008, um artigo publicado em 2009 e um artigo 

publicado em 2010.  Evidenciando que houve lacunas de publicação na sequência dos anos 

pesquisados. 

Quanto aos tipos de estudos, foram assim classificados: estudo descritivo do tipo 

documental, estudo qualitativo, revisão literária, estudo experimental, estudo revisão 

bibliográfica, estudo exploratório descritivo. 

 

Quadro 1 – Artigos selecionados sobre acidentes automobilísticos. 

AUTORES ANO TÍTULO TIPO DE 

ESTUDO 

OBJETIVO 

Pinheiro, A, L, 

F,B; Pileggi, G, 

C, F; Gaubeur, 

I; Fortes, R, M 

2006 Educação para o trânsito 

e responsabilidade social 

Estudo caráter 

qualitativo 

Este trabalho apresenta uma 

discussão da atuação da 

educação e do ensino formal 

na formação de valores de 

cidadania relacionados ao 

comportamento humano no 

trânsito, e investiga o 

comportamento no trânsito de 

estudantes de engenharia a 

partir de uma pesquisa  

piloto.   

Bruns, C. B; 

Mariano, C. A; 

Bruns, C.B; 

Sizilo, E; 

Czerwonka L; 

Sottomaior, R; 

Vieira,W. 

2006 Educar para o transito. Estudo descritivo 

do tipo 

documental 

 Desenvolver ações de 

prevenção e promoção de 

saúde e educação em 

saúde,sobre as formas da 

saúde coletiva, no âmbito dos 

diversos campos de atuação da 

fisioterapia preventiva, junto a 

comunidade local. 

Duailibi,S; 

Laranjeira, R 

2007 Políticas publicas 

relacionadas às bebidas 

alcoólicas 

Estudo foi 

realizado 

mediante revisão 

de literatura. 

Descrever os recentes 

avanços relacionados às 

pesquisas dos problemas do 

álcool e as estratégias políticas 

mais eficientes para 

atenuá-los. 

Silva,T.B 2007 O uso de equipamentos 

de segurança na 

prevenção e proteção de 

motociclistas. 

Estudo descritivo 

do tipo 

documental 

Essa pesquisa pretendeu 

despertar o estado cívico de 

responsabilidade e prevenção 

no trânsito, com medidas 

preventivas e seguras para 

minimizar o índice de 
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acidentes automobilísticos. 

Reis, M.R.C; 

Lima, S. P; 

Napolis, 

A.C.R;Teixeira, 

A.C; Ferreira, 

T.F.A. 

2007 Projeto Blitz educativa: 

Educação e 

conscientização no 

trânsito. 

Estudo descritivo 

do tipo 

experimental 

Informar a população sobre os 

dados de mortalidade, 

possíveis lesões e medidas 

preventivas relacionados aos 

acidentes de trânsito. 

Gallassi, 

A.Davlvarenga,

P.G 

Andrade,A.G 

Couttolenc,B.F 

 

 

2008 Custos dos Problemas 

causados pelo abuso do 

álcool. 

O método 

utilizado para a 

elaboração do 

estudo foi a 

revisão de 

literatura 

Discutir, a partir do referencial 

econômico, as conseqüências 

sociais do abuso do álcool e 

introduzir os conceitos 

relacionados à economia da 

saúde. 

Farias,G. M; 

Rocha, Costa, I. 

K.F ; Dantas 

R.A.N.K. 

M .M; Freitas, 

M.C.S ; 

2009 Acidentes de Trânsito 

Decorrentes da 

Influência do Uso do 

Álcool 

O método 

utilizado para a 

elaboração do 

estudo foi a 

revisão 

bibliográfica 

Identificar e Analisar os 

artigos científicos sobre a 

influência do álcool, nos 

acidentes de trânsito no 

período de 1997 a 2009. 

Abreu, A.M. M; 

Lima, J.M.B; 

Matos, L.N; 

Pillon,S.C. 

2010 Uso do Álcool em 

vítimas de acidentes de 

trânsito: estudo do nível 

de alcoolemia. 

Estudo 

exploratório 

descritivo 

Correlacionar os níveis de 

alcoolemia, detectados nas 

vítimas fatais por acidentes de 

trânsito, na cidade do Rio de 

Janeiro, a partir dos registros 

do Instituto Medico Legal – 

IML, com o perfil da vítima e 

as características dos 

acidentes. 

 

Acidentes Automobilísticos  

Atualmente o Brasil é um dos países com maior índice de acidentes de trânsito. Isso se 

explica devido ao aumento da frota de veículos em circulação, da fiscalização deficiente, das 

más condições dos veículos, e da falta de conservação das estradas de rodagem, do 

comportamento agressivo dos pedestres e condutores e da impunidade frente às infrações das 

leis de trânsito (REIS, 2007). 

A falta de respeito às normas de tráfego e de condução do veículo são responsáveis 

pela ocorrência dos muitos acidentes que poderiam ser evitados (REIS, 2007). 

A violência no trânsito mata cerca de 1,2 milhões de pessoas por ano em todo o 

mundo, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). O Brasil é reflexo 

desta situação mundial e está entre os países com os maiores índices de acidentes. Morrem em 

média 30 mil pessoas por ano nas ruas e rodovias brasileiras e mais de 100 mil são internadas 

por lesões decorrentes de acidentes de trânsito (SILVA, 2007). 
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Daí a razão de se compreender o porquê dos motociclistas estarem entre as principais 

vítimas de acidentes nas grandes cidades do país. Entretanto, os pedestres também têm sido 

considerados como vítimas desses acidentes.  

Uma outra causa determinante para muitos acidentes de transito diz respeito ao 

excesso de velocidade. Nessas condições, o motorista tem menos controle sobre o veículo, e 

caso aconteça algo imprevisto, a frenagem pode acarretar uma colisão com outros veículos, 

podendo causar até mesmo a morte de alguns dos envolvidos. 

Segundo os autores Queiroz e Oliveira (2003); Silva (2007), o aumento do número de 

acidentes de trânsito tem se tornado constante devido a grande proporção de motocicletas 

utilizadas como instrumento de trabalho nas grandes e pequenas cidades, o que nos faz 

compreender que o número de vítimas é maior do que por automóveis. 

Embora saiba-se que existe lei para punir o condutor de veículo que for flagrado 

dirigindo sob o efeito de álcool, ainda tem se registrado um grande número de acidentes de 

trânsito nessas circunstâncias. Entretanto, há ainda um determinante fundamental para a 

ocorrência desses acidentes a falta dos equipamentos obrigatórios e de segurança, necessário 

para a proteção dos condutores. 

Segundo Tormin (2009), os acidentes de trânsito ganha o troféu, sobe ao pódio, sagra-

se campeão, matando e fabricando deficientes físicos. Quantas trajetórias mutiladas, famílias 

perdidas, filhos órfãos. Quantas vidas vegetam sobre o leito até a hora final! 

De acordo com Duailibi; Laranjeira (2007), acidentes devidos à condução de veículos 

sob o efeito do álcool constituem sério problema mundial. No Brasil, dados do Departamento 

Nacional de Trânsito (Denatran) mostram que 50% dos acidentes automobilísticos fatais são 

relacionados ao consumo de álcool. 

 

Equipamentos obrigatórios e uso de álcool  

Os equipamentos de segurança são importantes e necessários para que se conduza um 

veículo de forma segura, tanto para seus ocupantes como para os pedestres em geral, é 

importante observar que tudo isso deve ser aliado também ao bom senso e responsabilidade 

do motorista ao dirigir (SILVA, 2007). 

Muitos condutores simplesmente ignoram a necessidade de se usar os equipamentos 

necessários de segurança. Além disso, eles usam motocicletas de baixa cilindrada e circulam 

constantemente com excesso de peso (SILVA, 2007). 
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Segundo Silva (2007) o ser humano, muitas vezes, tem a falsa sensação de segurança, 

ou de que acidentes acontecem somente com os outros, isso fica evidenciado no trânsito, ao 

ignorar as leis, e não fazer o uso dos equipamentos obrigatórios de segurança, como cinto de 

segurança nos carros e capacete nas motocicletas, colocando não somente sua vida em risco, 

mas também de outras pessoas, adotando uma conduta totalmente incoerente com as leis de 

trânsito do nosso país. 

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) (1997), no artigo 244 I, o 

condutor de motocicleta que não usar o capacete, óculos de proteção e vestuários de acordo 

com as normas especificadas pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), é penalizado 

com multa e suspensão do direito de dirigir. Para os usuários de carros, o cinto de segurança é 

um dispositivo que garante a segurança em caso de acidentes (SILVA, 2007). 

Muito embora o uso desses equipamentos seja determinado por lei, as pessoas ainda 

não tomaram consciência de que são medidas preventivas e caso não sejam obedecidas, 

podem resultar em tragédia. As maiorias dos acidentes de trânsito ocorrem por consequência 

da ingestão de bebidas alcoólicas como sendo uma das causas mais notadas na população, não 

só aos seus condutores, como também os demais pedestres que circulam em nossas ruas 

diariamente. 

De acordo com Silva (2007), o álcool etílico é considerado uma substância psicoativa 

(droga) e, como tal, é a de maior consumo no Brasil. A bebida alcoólica é responsável por 

75% dos acidentes com vítimas fatais. Quando chega ao estômago, o álcool é rapidamente 

absorvido transportado para a corrente sanguínea. A dosagem alcoólica distribui-se por todos 

os órgãos e líquido orgânico se concentra elevadamente no cérebro. 

Entre todas as drogas lícitas, com certeza, o álcool é a mais usada e alcança todas as 

camadas sociais. Tem um efeito extremamente rápido, já que a absorção pelo organismo é 

feita em um curto espaço de tempo, causando mudanças, tanto motoras como 

comportamentais; por isso, o uso deve ser feito de forma moderada, já que quando usada de 

forma indiscriminada pode causar dependência e sérios problemas de saúde a médio e longo 

prazo (SILVA, 2007). 

Trazendo isso para o trânsito, não é preciso pensar muito para saber o quanto a 

associação entre álcool e direção é ameaçadora, podendo ter consequências de natureza 

extremamente graves, como mortes ou sequelas permanentes nas pessoas (SILVA, 2007). 
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Esses eventos acontecem pelo fato do álcool gerar uma percepção de confiança nos 

condutores, porém produz perda nas suas agilidades de tempo de reação e coordenação 

(FARIAS, 2009). 

Estima-se que o risco para sofrer acidentes, após consumo de bebidas alcoólicas, 

aumenta consideravelmente (ABREU, 2010). 

Segundo o artigo 165 da Lei do Álcool Zero, dirigir sob a influência de álcool ou de 

qualquer outra substância psicoativa, que cause dependência, leva a uma infração gravíssima 

sancionando pena de multa no valor de 957,70 reais e suspensão do direito de dirigir por doze 

meses; retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado, recolhimento do 

documento de habilitação e detenção de 06 a 36 meses. Ou seja, qualquer concentração de 

álcool por litro de sangue o condutor estará sujeito às penalidades já mencionadas (FARIAS, 

2009). 

De acordo com Farias (2009), outro fator preocupante que coopera para que esses 

episódios ocorram é a privação do sono, tempo de trabalho, duração da viagem, escuridão, 

visão diminuída e consumo de álcool que potencializam o nível de sonolência, desvirtuando-o 

a dormir ao volante, induzindo, assim, a ocorrência dos AT’s (Acidentes de Trânsitos). Ainda 

sobre essas ocorrências, cerca de 30% do total são provocadas pela sonolência onde as 

pessoas mais desprotegidas são as que aumentam a apneia do sono, chegando sete vezes mais 

o número desses acontecimentos, acrescenta que a imprudência associada ao uso de bebidas 

alcoólicas possui a mesma perspectiva, em números percentuais, do sono de produzirem AT’s 

com vítimas fatais, quando comparadas à pessoa sóbria. 

No que se refere aos AT’s (Acidentes de Trânsitos) isoladamente, Farias (2009) afirma 

que os indicadores de mortalidade continuam permanecíeis durante os últimos anos, 

combatendo às alterações atribuídas pelas leis governamentais que visam melhorar a 

segurança dos veículos, fiscalização eletrônica e população. 

Distinguindo os danos físicos, emocionais e materiais provocados pelos AT’s 

(Acidentes de Trânsitos) como consequências desse evento, foi feita uma alteração no Código 

de Trânsito Brasileiro no âmbito que se menciona aos níveis de álcool no sangue e as 

penalidades ao desobedecer a lei (FARIAS, 2009). 

Segundo Gallassi (2008), relatório do Ministério da Saúde em 2001, mostra que o uso 

constante de álcool na faixa etária de 15 a 44 anos pode acarretar 20 doenças que possibilitam 

alguma incapacidade física ou mental, o que resulta em transtornos para o individuo e gera 
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impacto econômico para o governo. Ressalta ainda que a principal causa de mortalidade 

prematura está associada ao abuso de álcool por menores de 21 anos. 

 

Educação no trânsito 

Educação é um processo que envolve ensinar e aprender. Porém, enquanto processo de 

sociabilização, a educação é exercida nos diversos espaços de convívio social. Seja na escola 

ou em lugares públicos, o individuo deve se adequar as condições que favoreça uma boa 

convivência social. 

Segundo Pinheiro; Pileggi; Gaubeur; Fortes (2006), a Educação para o Trânsito não 

deve limitar-se ao conhecimento, compreensão e respeito às normas de circulação, com vistas 

à formação do cidadão inocente; mas, como parte da educação ético-social, deve promover a 

“compreensão e respeito ativo às normas e aos princípios que as regem”, de modo a favorecer 

atitudes que impliquem na convivência harmônica das pessoas e grupos.  

Nesse sentido, Pinheiro; Pileggi; Gaubeur; Fortes (2006) ressaltam que a educação 

para o Trânsito deve servir de instrumento para a construção de uma cultura de valorização à 

vida em sociedade. 

O debate em torno da Promoção da Saúde subsidia, principalmente, a incorporação de 

propostas que dizem respeito à mudança no conteúdo das práticas de saúde, contribuindo para 

a redefinição dos objetivos das práticas, e dos meios de trabalho empregados no 

desenvolvimento de ações nos vários níveis organizacionais. Trata-se, portanto, de incluir no 

leque de ações realizadas pelo sistema único de saúde, ações de educação, comunicação e 

mobilização social voltadas ao empoderamenteo de indivíduos e grupos de modo que possam 

vir a desenvolver práticas que resultem na promoção, proteção e defesa de suas condições de 

vida e saúde (MELO, 2010). 

Pode-se associar isso ao trânsito, procurando conscientizar as pessoas, da necessidade 

de adotar uma postura responsável consigo mesmo, e também aos outros procurando prevenir 

acidentes, evitando os excessos, seja na questão do uso do álcool, da velocidade ou no modo 

como conduz seu veículo.  

Quando isso acontece o impacto é enorme, e isso evidenciado no nosso sistema único 

de saúde, já bastante extrapolado pelo grande número de ocorrências, envolvendo 

motocicletas ou carros, o fato é que o trânsito no Brasil mata muito mais do que muitas 

guerras que alguns países do globo estão vivendo neste momento.  
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A promoção da saúde se faz por meio da educação, da adoção de estilo saudável, do 

desenvolvimento de habilidades e capacidades individuais, da produção de um ambiente 

benéfico. Está estreitamente vinculada, portanto, à eficácia da sociedade em garantir a 

implantação de políticas públicas voltadas para a qualidade de vida e ao desenvolvimento da 

capacidade de analisar criticamente a realidade e promover a transformação positiva dos 

fatores determinantes da condição de saúde (MELO, 2010). 

A fiscalização ostensiva e adoção de punições mais severas aos motoristas infratores, 

nesse primeiro momento devem ser o foco principal dessas ações, pois a principal causa de 

acidentes de trânsito com vítimas fatais é a imprudência dos nossos motoristas. 

Quanto às medidas a longo prazo, inclui-se a ação preventiva no cumprimento das 

normas de trânsito, o planejamento da expansão urbana da cidade e a educação dos 

condutores e pedestres no uso adequado do espaço viário. 

Promover saúde significa criar mecanismos capazes de desenvolver ações e princípios 

voltados para a manutenção da saúde.  O estilo de vida da população deve ser pautado em 

conscientização e orientações para mudanças de hábitos saudáveis a médio e longo prazo 

(REIS, 2007). 

Os acidentes de trânsito têm a importante característica de serem preveníveis, sendo 

esta uma característica de ênfase na orientação e implantação de medidas que visem à redução 

do número cada vez maior de vítimas. Para isso, devem-se adotar medidas em curto prazo que 

atuem sobre os usuários e veículos, como fiscalizações e punições (REIS, 2007). 

Quanto às medidas a longo prazo, inclui-se a ação preventiva no cumprimento das 

normas de trânsito, o planejamento da expansão urbana da cidade e a educação dos 

condutores e pedestres no uso adequado do espaço viário. Ademais, para a criação e adoção 

de programas é necessária a realização de pesquisas na área, sendo que, para isso, deve-se 

melhorar a qualidade da informação (REIS, 2007).  

As medidas de prevenção de acidentes no trânsito devem ser tratadas de forma mais 

séria, haja vista, o aumento brusco nas estatísticas envolvendo esse tipo de problema, isso 

exige políticas a curto, médio e longo prazo, sendo que as mais urgentes são as maiores 

fiscalizações por parte das autoridades, visando coibir a prática de condutas que não estão de 

acordo com leis que regem o sistema de trânsito do nosso país, bem como também evitar que 

mais vidas sejam ceifadas por conta dessas tragédias diárias nas ruas e estradas (REIS, 2007). 
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Educar para o Trânsito possibilita intervir nessa situação, procurando desenvolver 

ações geradoras de melhor qualidade de vida e mais segurança, com atitudes cooperativas no 

trânsito. Um ambiente educacional deve propiciar a confrontação de pontos de vista 

divergentes, de concepções diferentes a respeito de uma mesma situação ou tarefa (BRUNS, 

2006). 

No trânsito, a competição e o individualismo podem gerar sentimentos de medo ou 

raiva: a proximidade de outro cidadão (motorista, pedestre, etc), compartilhando o mesmo 

espaço urbano é percebida como ameaça ou obstáculo. A situação atual do trânsito é um 

problema de educação, tanto do motorista quanto do pedestre (BRUNS, 2006). 

Na nossa sociedade, permanece um senso comum de que a competição é necessária 

para estimular a civilização. No entanto, quando ampliada ao trânsito, ela provoca conflito e 

desmoralização. Assim, a Educação deve ampliar atitudes cooperativas e fazer com que esses 

conceitos sejam aplicados ao viver social, remetendo a uma nova visão das questões difíceis 

da conduta do homem no trânsito (BRUNS, 2006). 

A educação para o trânsito deve privilegiar a mobilidade humana sustentável e não a 

motora e transformar o trânsito em um ambiente de vida, rompendo os paradigmas do mundo 

contemporâneo o qual acentua a cultura da velocidade (BRUNS, 2006). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os dados apresentados na literatura, o estudo permitiu o conhecimento 

de que as causas dos acidentes automobilísticos estão associadas a diversos fatores, dentre os 

quais destacam-se ao aumento do quantitativo de veículos, bem como à falta do uso de 

equipamentos obrigatórios e abuso de bebidas alcoólicas. 

Infelizmente tem-se observado que uma das causas mais frequentes para essa realidade 

diz respeito ao consumo de bebidas alcoólicas e a não obediência aos equipamentos de 

segurança.  

Outro fator constatado na literatura diz respeito a questões educacionais, emocionais e 

a falta de Políticas Públicas eficazes para a promoção de ações de conscientização a curto e 

longo prazo.  

Portanto, cabe a todos os setores públicos planejar e administrar políticas voltadas para 

a promoção da saúde e conscientização da sociedade, para que se possa compreender a 

importância desta e preservação da vida. 
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RESUMO: A presente revisão integrativa tem o objetivo de pesquisar e descrever os efeitos 

da hidroterapia para tratamento de doenças reumáticas. Em publicações de 2002 a 2012 e os 

dados foram coletados no LILACS e SciELO utilizando os descritores artrite, osteoartrite e 

artrite reumatoide  relacionando com hidroterapia. Foram encontrados 7 artigos que após os 

critérios de inclusão e exclusão, resultaram em 3 artigos completos. Os artigos mostram a 

importância da hidroterapia para as patologias de artrite reumatoide, artrite reumatoide juvenil 

e osteoartrite. Nessas doenças reumáticas citadas os seus comprometimentos 

musculoesqueléticos são muito parecidos, pois vai desde perca da mobilidade articular, 

edemas, fraqueza muscular e atrofias atingindo diretamente a funcionalidade e 

consequentemente à qualidade de vida desses indivíduos. A fisioterapia aquática proporciona 

muitos benefícios além disso  quando estamos no meio liquido é uma sensação muito 

agradável e, consequentemente já se torna um estímulo participar dos atendimentos . A 

hidroterapia  vem provando ser um excelente tratamento para esses tipos de patologias  e os 
resultados foram aumento da amplitude de movimento, redução de algias, redução de edemas, 

diminuição da rigidez matinal, melhora a qualidade   do sono e ajuda na excelência da vida 

que em consequência desses benefícios o paciente se sentirá com estímulo para enfrentar os 

http://www.posgraduar.com.br/
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problemas que essas doenças causam para o resto de suas vidas.Todos os estudos obtiveram  

resultados satisfatórios ajudando assim as pesquisas a comprovarem a grande importância que 

os efeitos da hidroterapia oferece para a qualidade de vida de pacientes com doenças 

reumáticas. 

Palavras-chave: Hidroterapia, artrite, artrite reumatoide e osteoartrite. 

 

ABSTRACT: This integrative review aims to investigate and describe the effects of hydrotherapy for 

treatment of rheumatic diseases. In publications from 2002 to 2012 and data were collected in 

LILACS and SciELO using the keywords arthritis, osteoarthritis and rheumatoid arthritis relating to 

hydrotherapy. 7 items that were found after the inclusion and exclusion criteria resulted in three full 

articles. The articles show the importance of hydrotherapy for the pathology of rheumatoid arthritis, 

juvenile rheumatoid arthritis and osteoarthritis. That rheumatic diseases cited their musculoskeletal 

impairments are many alike ranging from loss of joint mobility, swelling, muscle weakness and 

atrophy directly affecting the functionality and therefore the quality of life of these indivíduos. 

Aquatic therapy provides many benefits besides when we're in a liquid medium is a very nice feeling 

and consequently have become a stimulus to participate in the sessions. Hydrotherapy is proving to be 

an excellent treatment for these types of pathologies and the results were increased range of motion, 

reducing aches, reduction of edema, decreased morning stiffness, improves quality of sleep and 

improvement in quality of life due these benefits with the patient feel stimulation to address the 

problems that cause these diseases for the rest of their studies satisfactory results, thus helping 

research to prove the importance of the effects of hydrotherapy offers the quality of life of patients 

with rheumatic diseases. 

Keywords: Hydrotherapy, arthritis, rheumatoid arthritis and osteoarthritis. 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo Biasoli e Machado Por volta de 500 a.C. foi descrito tratamentos no meio 

aquático  pela civilização grega onde escolas de medicina foram construídas próxima a 

estações de banho fontes e assim foram desenvolvida técnicas aquáticas.As prevenções de 

lesões em atletas já eram utilizadas pelos romanos através de banhos quentes(caldarium) a 

frios(frigidarium) tempo depois deixaram de ser exclusivos de atletas e tornaram-se públicos 

com o objetivo de tratar doenças reumáticas, lesões e paralisias.                                                            

Prentice e Voight (2003) afirmam que a hidroterapia tem muitos resultados, 

diminuição das algias, espasmo muscular e a dor durante as atividades da vida diária, visto 

que ao entrar no meio fluido haverá a redução do peso corpóreo, descomprimindo as 

articulações. 

 O objetivo do exercício aquático é promover a recuperação funcional proporcionando 

um meio para aumentar a habilidade do paciente e do profissional para realizar suas técnicas 

fisioterapêuticas. Além de facilitar os exercícios de amplitude de movimento (ADM), treino 

resistido, também facilita atividades com descarga de peso, promovem exercícios 
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cardiovasculares, treino funcional, reduz o risco de lesão ou lesão redicivante durante a 

reabilitação e favorece o relaxamento do paciente (KISNER E COLBY, 2005). 

Campion (2000) diz que os benefícios da hidroterapia para as doenças reumáticas são 

parecidas com as outras patologias. O calor da água diminui a dor e o espasmo muscular e ao 

flutuar haverá alívio do estresse nas articulações, principalmente aquelas de sustentação de 

peso. 

Segundo Biasoli & Machado, (2006) os efeitos terapêuticos benéficos são obtidos 

através da imersão na água aquecida associando com as técnicas de exercício, mais para isso 

devem-se conhecer as propriedades físicas da água, que são: densidade relativa é a capacidade 

que um corpo tem de flutuar. A densidade da água é igual a 1, já a de um corpo humano é de 

0,93, proporcionando a flutuabilidade.  

         O principio de Archimedes diz que quando um corpo está total ou parcialmente imerso 

em fluido e repouso, ele experimenta um empuxo de baixo para cima igual ao volume 

deslocado, assim um objeto com densidade relativa menor que 1,0 flutuará, sendo assim 

existe uma grande relação entre flutuação e densidade relativa. A densidade relativa de um 

corpo depende de sua composição e da gravidade especifica da massa gorda ossos e massa 

magra que respectivamente é de 0,8-1,5-1,0, assim uma pessoa magra irá afundar e uma obesa 

flutuar. Segundo a lei de Pascoal, cada tipo de massa recebe e transmite uma pressão 

determinada dependendo da profundidade de imersão. Portanto, quanto maior a profundidade, 

maior a pressão exercida sobre ele(RANSOM e NORM,1998). 

Biasoli e Machado diz que os efeitos da água aquecida em geral é causar a dilatação 

dos vasos sanguíneos, ocasionando assim o aumento de todo o metabolismo, mas o principal 

objetivo é a redução da dor através  da diminuição da sensibilidade da fibra nervosa devido a 

imersão prolongada na água com temperatura de 33°c a 36°c.  

As indicações são as seguintes: Facilitar a amplitude de movimento do exercício; 

Iniciação de exercícios resistidos; Treino com descarga de peso; Favorecer a aplicação de 

técnicas manuais; Promover condicionamento cardiovascular; Simular atividades funcionais; 

Diminuição do risco de lesões durante o treinamento; Promover o relaxamento. Contra 

indicações: Insuficiência cardíaca; Angina estável; Disfunções respiratórias; Doença vascular 

periférica grave; Risco de sangramento; Doença renal; Feridas abertas; Intestino e bexiga sem 

controle; Infecções ou doenças transmissíveis pela água e ar; Convulsões descontroladas. 

(KISNER e COLBY, 2005). 
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E como tudo tem suas vantagens e desvantagens, para realização da hidroterapia deve-

se haver uma estrutura que tem seu custo financeiro relativamente elevado. Deve-se ter uma 

piscina adaptada para reabilitação, com várias formas de acessibilidade, como elevador ou 

rampas específicas para acesso de pacientes com dificuldade de locomoção (PRENTICE e 

VOIGHT, 2003). 

Segundo Biasoli e Machado (2006) o método Halliwick visa dar independência 

individual na água, para pacientes com incapacidade e treiná-los a nadar. O método vem 

sendo utilizado para tratar terapeuticamente pacientes pediátricos ou adultos com diferentes 

alterações de desenvolvimento e disfunções neurológicas. O método Bad Ragaz tem como 

objetivo promover a estabilização do tronco e das extremidades através de padrões de 

movimentos básicos e às vezes resistidos, realizados segundo os planos anatômicos. O Watsu  

é uma técnica que aplica alongamentos e movimentos do shiatsu zen na água, incluindo 

alongamentos passivos, mobilização de articulações. A hidrocinesioterapia é o conjunto de 

técnicas terapêuticas fundamentadas no movimento humano. É a fisioterapia na água ou a 

prática de exercícios terapêuticos em piscinas, associada ou não aos manuseios, 

manipulações, configurada em programas de tratamento específicos para cada patologia. 

A artrite reumatoide consiste em uma doença inflamatória sistêmica e sua 

característica é o comprometimento simétrico, progressivo e crônico de articulações. Acomete 

com frequência cerca de 1% da população em geral atingindo mais a população urbana que a 

rural e predomina no sexo feminino de 3 a 4 para um o sexo masculino. Apresenta febre, mal 

estar, fadiga e podendo acometer qualquer articulação principalmente mãos, cotovelos, 

ombros, joelhos, quadril e os pés (FALOPPA e ALBERTONI, 2008).            

 A osteoartrite é a degeneração da cartilagem articular, é a forma mais comum de 

artrite e é associada a redução da qualidade de vida. Em adultos acima de 30 anos é mais 

comum acometer a articulação do joelho em aproximadamente 6% dos indivíduos e a 

articulação do quadril em 3%. Quando acomete as grandes articulações como quadril e joelho 

podem causar incapacidades deixando assim o individuo sem deambular ocasionando assim 

cirurgias de artroplastia. Apesar de não ter cura, a Osteoartrite pode ser tratada apenas para o 

alivio de algias e ganho da amplitude de movimento (FALOPPA e ALBERTONI, 2008). 

A dor crônica acomete, cerca de 100 milhões de indivíduos em todo o mundo. 

Acredita-se que 14% da dor crônica está relacionada às articulações e ao sistema 

musculoesquelético (CUNHA, 2011). 
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A dor surge geralmente com a descarga de peso ocasionando compressão articular que 

é aliviada com o repouso. Na coluna surge a dor radicular devido ao crescimento ósseo que 

invade o espaço da raiz nervosa. As articulações envolvidas podem tornar-se alargadas, as 

articulações mais acometidas são as de sustentação de peso que são as do quadril e dos 

joelhos, ocorrem também períodos breves de rigidez matinal e com o movimento alivia a 

rigidez (CAMPION, 2000). 

 Na ultima década o interesse pela hidroterapia como ferramenta de reabilitação 

aumentou tornando-se uma técnica popular entre os fisioterapeutas. Muitas pesquisas foram 

realizadas para avaliar a sua eficácia como modalidade terapêutica, assim, nos mostrando que 

é benéfica para muitos problemas, dês de lesões ortopédicas, até na medula espinhal, dor 

crônica, paralisia cerebral, esclerose múltipla, além de vários outros transtornos (PRENTICE 

E VOIGHT, 2003). 

A forma mais comum de artrite inflamatória em pessoas do sexo masculino com idade 

acima dos 40 anos é a gota, causada pelos altos níveis de acido úrico no sangue, causa edema 

articular e algias o estilo de vida como alimentação rica em purina a ingestão habitual de 

álcool e obesidade podem causar depósitos de urato de sódio ou cristais de pirosfofato de 

cálcio nas articulações e tecidos periarticulares. Caracteriza-se a gota com edema calor, algias 

e eritema na primeira articulação metatarsofalangica (MTR), inclui também articulações como 

ombro, joelho, punho, tornozelo entre outros. Apresenta febres e tremores quando crônica 

causa rigidez matinal e deformidade articular e incapacidade articular (DUTTON, 2010). 

A artrite Psoriática é a associação de uma artrite inflamatória de psoríase e a sorologia 

negativa para AR tornando o diagnóstico mais difícil. Torna-se muito semelhante com a AR e 

as espondiloarpatias.  As estimativas afirmam que 5 a 7% de indivíduos com psoríase irão 

desenvolver artrite periférica, seu diagnóstico torna-se difícil, pois em 25% dos casos 

apresenta primeiro a artrite e após e que aparecem as manchas podendo demorar ate 15 anos 

tornando o diagnostico diferencial mais difícil (DUTTON, 2010; RANZA, 2012). 

Evidencias sugere predisposição genética mesmo não havendo genes especifico para a 

doença, pois obteria observa-se histórico familiar de psoríase (GOLDENSTEIN-

CHAINBERG, et al, 2012). 

A artrite séptica é uma infecção ostearticular causada por microorganismos piogênicos  

exceto o bacilo da tuberculose sua mortalidade é de 50% dos casos sendo o quadril a 

articulação mais acometida seguida pelo joelho, ombro e cotovelo ocorrendo em qualquer 
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idade com frequência em crianças na faixa etária de 5 anos.  As complicações que a artrite 

séptica do quadril desenvolve pode apresentar mal prognóstico, pois pode-se tornar uma 

enfermidade grave, incapacitante e devastadora ocasionando perda da mobilidade articular, 

dor claudicação, discrepância do comprimento dos membros e a artrose precoce ( NETO 

,OLIVEIRA e STIPP, 2011). 

A Artrite Reumatóide Juvenil (ARJ) se manifesta pela inflamação articular crônica, 

classificada como doença sistêmica, pauciarticular ou poliarticular. O termo Artrite 

Reumatóide Juvenil indica o inicio da doença na infância caracterizada pela artrite sem 

etiologia que se apresente por no mínimo 6 semanas, podendo dar inicio com: Rigidez matinal 

e artralgia durante o dia; Claudicação pode observa-se na ARJ mais grave; Algias  graves  

suspeita-se de reumática aguda artrite séptica ou osteomielite; Em crianças com ARJ, a 

ortopnéia pode ser por pericardite. As características da ARJ de inicio sistêmico podem 

apresentar: febre várias vezes ao dia podendo apresentar mialgias generalizadas e artralgias. 

Quando crônica pode desenvolver atrofia dos músculos, quadríceps, isquiotibias tensos e 

contraturas na flexão do joelho (DUTTON, 2010). 

Para muitas patologias a imersão no meio fluido traz muitos benefícios e eficácia. No 

caso da osteoartrite a imersão proporciona a diminuição da descarga de peso nas articulações 

principalmente as de sustentação que são os quadris e os joelhos.  

O presente trabalho tem como objetivo realizar uma revisão integrativa de literatura 

sobre os efeitos das técnicas de hidroterapia no tratamento de doenças reumáticas, com o 

intuito de aprofundar conhecimentos e reflexões para a utilização da hidroterapia na área da 

fisioterapia no tratamento de tais agravos. Descreveremos os estudos que relatem os efeitos 

dos programas de hidroterapia em relação o aumento amplitude de movimento, aumento da 

força muscular, redução de algias e redução de edemas em pacientes com doenças 

reumatológicas. 

 

METODOLOGIA  

Uma revisão integrativa da literatura trata-se de um método de construção de uma 

ampla pesquisa literária assim podendo ajudar com reflexões discussões, com o objetivo de 

contribuir para futuros estudos (CHIRINOS e MEIRELLES, 2011). 

 A revisão integrativa é um método de pesquisa utilizado na pesquisa baseada em 

evidências. Este método permite a incorporação das evidências da prática clínica. A revisão 
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integrativa inclui a análise de pesquisas relevantes que embasam a tomada de decisão e 

melhoria da prática clínica (MENDES e SILVEIRA et al,2008). 

A pesquisa pela literatura ocorreu nos meses de outubro a novembro de 2012. As 

bases de dados de literatura científica e técnica consultadas foram: Literatura latino-americana 

e de caribe em ciências da saúde(LILACS)  e Scientific  Electronic Library online(SCIELO). 

Os artigos selecionados foram de interesse nos benefícios da hidroterapia para algumas 

patologias reumatológicas.  

Os descritores foram consultados na plataforma do DECS – BIREME (Descritores em 

Ciências da Saúde) são eles: “Artrite”, Osteartrite”, “Artrite  reumatoide”, estes por sua vez 

foram relacionados com o descritor “Hidroterapia”, Após realizar a leitura dos resumos foi 

estabelecida os seguintes critérios de inclusão: estudos disponíveis na íntegra de 2002 a 2012, 

publicações originais na língua portuguesa de abordagem quantitativa. Os critérios de 

exclusão foram: artigos não acessíveis em texto completo os que não eram de abordagem 

quantitativa, artigos que não abordaram diretamente o tema de estudo. 

Foram encontrados 5 artigos da base de dados LILACS e 02 da base SCIELO após 

essa etapa, teve inicio a análise de 3 estudos completos ( 03 da base de dados LILACS e 0 na 

base da SCIELO – artigos repetidos). Para a análise dos estudos foi realizado um quadro para 

organização e análise dos artigos contendo os seguintes itens: autor, ano de publicação, título 

do artigo, tipo e objetivo do estudo. 

Para a análise detalhada dos artigos, foi elaborado um formulário para a coleta de 

informações, incluindo os seguintes dados: população e amostra, protocolo de atendimento 

fisioterapêutico, quantidade de sessões, patologia e técnicas de hidroterapia utilizadas e 

efeitos da hidroterapia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os três artigos selecionados todos são estudos de intervenção com abordagem 

quantitativa. Um estudo foi publicado em 2008 (FERREIRA, et al. 2008) e dois artigos em 

2007 (SANTONI, et al., 2007) e (FACI, MARQUETTI & COELHO, 2007). 

 

Quadro 1: Artigos selecionados sobre os efeitos da hidroterapia para doenças reumáticas 

segundo autores, ano de publicação, título, tipo de estudo e objetivo do estudo.  
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AUTOR ANO TITULO TIPO DE 

ESTUDO 

OBJETIVO 

FERREIRA, et al.  2008 Efeitos da 

Reabilitação 

aquática na 

sintomatologia e 

qualidade de vida de 

portadores de artrite 

reumatoide.   

Estudo 

Intervensionista 

Avaliar o efeito da 

hidroterapia na 

sintomatologia e 

qualidade de vida 

de portadores de 

artrite reumatoide. 

 SANTONI, et al. 2007 Hidroterapia e 

qualidade de vida de 

um portador de 

artrite reumatoide 

juvenil-estudo de 

caso.  

Estudo 

intervensionista 

Avaliar a 

capacidade 

funcional e 

qualidade de vida 

de uma criança 

com ARJ 

submetida a um 

programa de hidro.  

Ligia Maria Facci,Renata 

Marquetti,Kelley Cristina 

Coelho. 

2007 Fisioterapia 

Aquática no 

Tratamento da 

osteoartrite de 

joelho Série de 

Casos. 

Estudo 

intervensionita  

Com abordagem 

Quantitativa. 

Analizar os 

benefícios da 

fisioterapia 

aquática no 

tratamento OA 

De joelho. 

 

 

No estudo de Ferreira et al. (2008) foi realizada a pesquisa com a população de 

amostra de 08 pacientes com diagnósticos de artrite reumatóide sendo realizada10 sessões de 

hidroterapia. As técnicas utilizadas envolveram a hidrocinesioterapia, resultando em 

benefícios como melhora na qualidade de vida, redução de algias, redução de rigidez matinal, 

melhoria na qualidade do sono. 

Santoni et al. (2007) realizaram o estudo com população de amostra de 01 paciente 

com diagnóstico de artrose reumatoide juvenil. Foram realizadas 10 sessões de hidroterapia 

realizadas com hidrocinesioterapia resultando em benefícios na amplitude de movimento do 

joelho, quadril, tornozelo; teve redução da semiflexão do joelho, aumento da flexibilidade 

muscular, melhoria da capacidade funcional e redução de edema. 

O estudo de Facci, Marquetti & Coelho (2007) foi realizado com 10 pacientes com 

diagnóstico de osteartrite de joelho. Foram realizadas 20 sessões de hidroterapia. Os 

resultados foram aumento da amplitude de movimento, aumento da capacidade funcional, 

melhoria na qualidade de vida e na redução das algias.    

Os artigos que foram selecionados todos obtiveram resultados positivos nas doenças 

reumáticas tratadas com hidroterapia. Foram poucos os artigos encontrados que relaciona 
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doenças reumáticas e hidroterapia as patologias foram somente artrite reumatoide, artrite 

reumatoide juvenil e osteartrite.   

Em todos os estudos os problemas citados para as doenças reumáticas são: algias, 

edema, diminuição da amplitude de movimento, rigidez matinal, diminuição da qualidade de 

sono e incapacidade funcional que leva a má qualidade de vida, observando que esses seriam 

o foco do tratamento. 

 Santoni, et al. (2007) utilizou o tratamento de hidroterapia para artrite reumatóide 

juvenil em um individuo onde o objetivo maior era  a melhora da qualidade  de vida, obtido 

principalmente através do aumento da amplitude de movimento, por se tratar de uma artrite 

crônica na infância ela causa muito transtornos para a criança pois essa fase ela gosta de  

correr e pular e quem em muitos casos torna-se impossível. 

Segundo Dutton (2010) as crianças com artrite reumatoide juvenil podem ter muitas 

faltas escolares principalmente nas aulas de educação física escolar, atrasando assim o 

desenvolvimento escolar e consequentemente a qualidade de vida e socialização dessa 

criança. 

Não podemos deixar de observar que em todos os artigos foram aplicados o 

questionário SF-36 (The Medical Outcomes Study 36 – item Short-Form) para Qualidade de 

Vida que é elaborado com questões físicas e mentais e em todos os estudos obtiveram bons 

resultados com essa ferramenta de estudo. 

No estudo de Ferreira et al. (2008)  sobre Artrose Reumatoide  os resultados não foram 

diferentes do artrite reumatoide juvenil, já era o esperado, pois  com as  propriedades físicas 

da água há uma gama de benefícios para as doenças reumáticas . 

Para Prentice e Voight (2003) o calor da água proporciona relaxamento muscular e o 

meio aquático atua como mecanismo de comporta, aliviando a dor, assim o paciente ira obter 

a melhoria da amplitude de movimento, e sem esquecer que com a pressão hidrostática ocorre 

a redução de edemas que também é mais um ponto positivo para a melhoria da amplitude de 

movimento e redução de algias. 

Nos dois últimos artigos não foi pesquisado o aumento da força muscular, porém no 

estudo de Santoni et al. (2007) foi pesquisado apenas a flexibilidade muscular, onde 

obtiveram bons resultados. 

Faloppa e Albertone (2008) dizem que a osteoartrite é a forma mais encontrada de 

artrite e é associada à diminuição da qualidade de vida. A osteoartrite do joelho e quadril são 
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as que mais provocam incapacidade, por sustentarem cargas causando assim a diminuição da 

funcionalidade. Os sintomas da osteartrite não diferem das outras doenças reumáticas. 

Campiom (2000) diz que indivíduos com osteoartrite que tem as articulações dos 

membros inferiores afetados consequentemente afetará a qualidade da marcha. O que não foi 

muito enfatizado no estudo de Facci, Marquetti & Coelho (2007), observando que a marcha é 

de grande importância para a melhora da qualidade de vida. 

Facci, Marquetti & Coelho (2007) obtiveram bons resultados para redução de algias, 

aumento da amplitude de movimento e melhoria da qualidade de vida. Percebemos em todos 

os artigos que abordaram essas problemáticas obtiveram bons resultados. Já em relação ao 

ganho de força muscular, nenhum estudo pesquisou o ganho de força muscular, com exceção 

do estudo de Facci, Marquetti & Coelho (2007), entretanto os resultados não foram 

satisfatórios, a força muscular é de tamanha importância para esses pacientes poderem 

levantar e deambular, assim percebe que é necessária enfatizar as pesquisas sobre essa 

problemática 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Fica mais que claro que os efeitos da hidroterapia para pacientes com doenças 

reumáticas como artrite reumatoide juvenil, artrite reumatoide e osteoartrose é de tamanha 

importância os benefícios para a redução de algias, redução de edemas, aumento da amplitude 

de movimento e consequentemente a melhoria da qualidade de vida, e que o questionário SF-

36 é uma excelente ferramenta para pesquisas nessa área.  

Foi observado que nos tratamentos, o aumento da força muscular não foi um dos 

objetos e que o único artigo onde houve a pesquisa para o ganho de força muscular não obteve 

bons resultados, não podemos deixar de ressaltar a falta de pesquisa na área da fisioterapia 

aquática e principalmente para tratamento hidroterápico para doenças reumáticas, pois está 

comprovado que as propriedades físicas da água proporcionam importantes benefícios para a 

qualidade de vida desses pacientes. 
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RESUMO: A gonartrose é uma doença que, quando não tratada adequadamente, pode ser 

extremamente incapacitante, principalmente pelo quadro clínico que a patologia sugere. A 

cinesioterapia é uma modalidade da reabilitação que engloba os movimentos articulares e é 
amplamente utilizada em pacientes com distúrbios musculoesqueléticos. O objetivo do estudo 

foi verificar através de uma revisão integrativa de literatura a efetividade de um protocolo 

exercícios de cinesioterapia no tratamento de pacientes com gonartrose de joelho. Realizou-se 

uma revisão integrativa em portais eletrônicos de pesquisa científica, entre os meses de 

janeiro a novembro de 2012. Foram incluídos artigos publicados entre os anos de 2000 a 

2012, sendo avaliados apenas os trabalhos com publicação completa e escritos em língua 

portuguesa que estavam disponíveis gratuitamente. Foram avaliados 13 estudos que se 

adequaram aos critérios de inclusão e mostraram que o tratamento fisioterapêutico, por meio 

da cinesioterapia, repercute de forma positiva quando executada de forma correta nas 

complicações advindas da gonartrose. Foram encontrados poucos artigos na literatura, porém, 

estes contribuíram suficientemente para a elaboração desta pesquisa e puderam enriquecer a 

atuação da fisioterapia em indivíduos com gonartrose de joelho.   

Palavras-chave: Fisioterapia; Cinesioterapia; Gonartrose. 

 

ABSTRACT: The gonarthrosis is a disease that, if not treated properly, can be extremely 

disabling, especially by clinical pathology suggests that. Kinesiotherapy is a form of 

rehabilitation that encompasses the joint movements and is widely used in patients with 

musculoskeletal disorders. The aim of the study was to verify through an integrative review of 

http://dx.doi.org/10.1590/S0482-50042012000100010
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the literature the effectiveness of a protocol of exercise exercises in the treatment of patients 

with knee gonarthrosis. We performed an integrative review in electronic portals of scientific 

research, between January and November 2012. We included articles published between the 

years 2000 to 2012, the work being assessed only with full disclosure and written in English 

that were available for free. We evaluated 13 studies that suited the inclusion criteria and 

showed that physiotherapy through kinesiotherapy, resonates positively when executed 

correctly the complications of gonarthrosis. There are few articles in the literature, however, 

they contributed sufficiently to the development of this research and could enrich the role of 

physiotherapy in subjects with knee gonarthrosis. 

Keywords: Physical therapy; kinesiotherapy; Gonarthrosis. 

 

INTRODUÇÃO 

As osteoartroses (OA) são termos utilizados para fazer referencia a uma patologia 

reumática que é caracterizada pela destruição da cartilagem articular. Todas as articulações do 

corpo podem ser acometidas por algum tipo de OA principalmente as articulações que 

suportam uma grande carga ou realizam um trabalho repetitivo. Quando essa OA esta 

localizada na região do joelho ela é chamada de gonartrose (GO) (BITTENCOURT, 2007). 

A articulação do joelho denominada de articulação tíbio-femoral é considerada a 

maior juntura do corpo, sendo do tipo sinovial em dobradiça, gínglimo. Possui uma grande 

amplitude de movimento e esta situada na porção central dos membros inferiores sendo assim 

uma articulação que recebe uma grande sobrecarga. De tal sobrecarga, resulta o processo 

degenerativo da cartilagem articular causando dor e imcapacidades (MACHADO et al, 2011). 

A gonartrose é definida por Garcia e Silva (2006) como sendo uma patologia crônica 

caracterizada por sucessivas alterações degenerativas da cartilagem hialina, associadas a 

esclerose do osso subcondral com uma neoformação óssea podendo apresentar osteófitos na 

articulação. Esta condição desenvolve um processo inflamatório intenso, evoluindo com 

artralgia e limitações na amplitude de movimento causando ainda deformidades ósseas.     

Em um estudo publicado por Melo et al (2008), essa enfermidade atinge cerca de 10% 

da população dos países ocidentais chegando a uma prevalência de ate 85% na população 

acima de 70 anos de idade sendo uma das principais queixas de consulta médica e uma das 

maiores causas do absenteísmo e das aposentadorias por validez.  

Já no Brasil Chaves, Marques e Alves (2011) destaca que essa patologia gera uma 

incapacidade laborativa ficando em terceiro lugar entre as causas de pagamento de seguros da 

previdência social sendo responsável por até 7,5% das causas de afastamento de trabalho.  
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Pinheiro e Christofoletti (2012) afirma ser uma patologia comum em indivíduos com 

idade acima de 65 anos. O diagnóstico é obtido a partir da observação das imagens 

radiológicas e da clinica do paciente. Quanto mais tardio o diagnostico, mais imcapacitante 

fica o quadro clinico que poderá se manifestar através de dor, edema, dificuldade de 

movimento da região acometida que resulta em dificuldade progressiva de caminhar e subir e 

descer escadas, levando a limitação funcional e mudanças na qualidade de vida do indivíduo. 

Entre outros sinais e sintomas mais observados em pacientes com OA Biasoli e Izola 

(2007) destacam que é comum a presença de rigidez matinal de curta duração, presença de 

crepitações articulares que podem ser palpável ou ate mesmo audíveis a mobilização articular, 

pode-se observar ainda presença de deformidades articulares como os nódulos que são 

comumente observados nas articulações, alem da hipotrofia, encurtamento muscular e da 

sintomatologia dolorosa.   

Existem atualmente uma diversidade de recursos terapêuticos usados no tratamento da 

gonartrose de joelho, dentre os quais os agentes fisioterapêuticos assumem grande 

importância. A terapêutica envolve o trabalho de uma equipe multiprofissional que realiza 

conduta medicamentosa, analgésica, anti-inflamatória e hormonal; intervenções cirúrgicas em 

casos graves; acompanhamento nutricional; exercícios físicos e reabilitação (BIASOLI, 

2003). 

Conforme Rosa (2006), a fisioterapia vem ganhando cada vez mais espaço no 

processo terapêutico da patologia, principalmente através da utilização das técnicas de 

cinesioterapia. O termo cinesioterapia, significa o tratamento das doenças através do 

movimento. É uma área da fisioterapia que se utiliza do movimento provocado pela atividade 

muscular do paciente com uma finalidade precisamente terapêutica.  

Para Pinheiro e Christofolett (2012), a cinesioterapia é uma modalidade de reabilitação 

que engloba os movimentos em geral, é amplamente utilizada em pacientes com distúrbios 

musculoesqueléticos. Os exercícios realizados são importantes para nutrição adequada da 

articulação e manutenção da amplitude do movimento dentro dos limites fisiológicos. Eles 

podem ser realizados ativamente (pelo próprio paciente) ou passivamente (com ajuda). 

Os objetivos terapêuticos da cinesioterapia são conforme Silva, Imoto e Croci
 
(2007) é 

de promover a atividade quando e onde seja possível minimizando os efeitos da inatividade 

para recuperar a amplitude de movimento da articulação sem perturbar a obtenção do 
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movimento funcional eficiente e encorajar o paciente a usar habilidade que ele reconquistou 

no desempenho de atividades funcionais normais, e assim acelerar sua reabilitação. 

Desta forma, o presente estudo teve como objetivo identificar através de uma revisão 

integrativa de literatura os efeitos da cinesioterapia no tratamento de pacientes com gonartrose 

de joelho. 

 

METODOLOGIA 

O estudo consta de uma revisão integrativa de caráter descritivo. A pesquisa foi 

desenvolvida no período de fevereiro a dezembro de 2012 sendo realizada uma busca por 

artigos nas bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e em portais indexados 

como: Bireme, Scielo e LILACS. Os descritores ou palavras-chave utilizadas na pesquisa 

foram: fisioterapia, cinesioterapia e osteoartrose ou gonartrose de joelho. 

Os critérios de inclusão utilizados foram: estudos disponíveis com texto completo, 

publicados no período de 2000 a 2012, escrito em língua portuguesa, indexados em revistas 

nacionais e disponíveis online gratuitamente. Os artigos com publicação inferior ao ano de 

2000, disponíveis apenas no formato de resumo simples e descritos em outras línguas foram 

excluídos do estudo. 

Após a pesquisa foram encontrados inicialmente 144 artigos referentes a temática 

pesquisada aos quais foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão sendo que restaram 

apenas um número de 13 estudos que foram  utilizados no corpus desta pesquisa. 

Ao final com o intuito de promover uma melhor leitura e compreensão sobre os 

resultados encontrados, foi elaborado um roteiro para sintetizar todos os dados coletados 

sendo organizados e expresso no formato de quadro.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO   

A pesquisa nas bases de dados teve o intuito de facilitar a integração dos estudos 

avaliados seguindo a linha de raciocínio sobre a aplicação dos principais tratamentos da 

gonartrose com ênfase na cinesioterapia. O quadro a seguir faz a distribuição dos artigos que 

constituem o Corpus do nosso estudo segundo o ano de publicação, autores, título do trabalho, 

metodologia e objetivo da publicação avaliada. 
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QUADRO 01 - Resumo dos artigos consultados que demonstraram os efeitos da 

cinesioterapia na gonartrose de joelho.  

ANO DE 

PUBLICAÇÃO 
AUTORES TITULO METODOLOGIA  OBJETIVO 

2002 
COIMBRA  et 

al. 

Consenso Brasileiro para o 

tratamento das 

osteoartrites 

Revisão sistemática 

utilizados 21 estudos 

disponíveis na 

literatura, presentes nas 

bases de dados e 

acessíveis através da 

internet: OVID e 

PUBMED de 1966 até 

2002. 

Conciliar informações e 

condutas referentes ao 

tratamento da osteoartrite 

pelas três principais 

especialidades envolvidas: 

reumatologia, fisiatria e 

ortopedia 

2003 
BIASOLI e 

IZOLA 

Aspectos gerais da 

reabilitação física em 

pacientes com osteoartrose 

Revisão de literatura 

com 14 estudos 

publicados no período 

de 1985 a 2002. 

Mostrar de um modo 

geral, as principais 

modalidades da 

reabilitação física em 

pacientes com 

osteoartrose. 

2003 SEDA 

Osteoporose e 

Osteoartrose são 

mutuamente excludentes? 

Revisão de literatura 

com 55 trabalhos 

Verificar a correlação 

existente entre os 

problemas de osteoporose 

e osteoartrose. 

2004 
MACHADO, et 

al. 

Prevalência de sintomas 

articulares crônicos em 

idosos 

Estudo transversal 

prospectivo de base 

populacional entre 

1606 idosos  com idade 

igual ou superior a 60 

anos 

Avaliar a prevalência e 

determinar os fatores 

associados a 

reumatismo/sintomas 

articulares crônicos na 

população de idosos 

2004 
PATRIZZI, et 

al. 

Análise Pré e Pós-

Operatória da Capacidade 

Funcional e 

Qualidade de Vida de 

Pacientes Portadores de 

Osteoartrose 

Estudo de caso com 12 

que foram avaliados 

através do questionário 

Harris Hip Score e 

testes de goniometria 

no pré e pós-operatório 

de artroplastia total de 

quadril. 

Avaliar a capacidade 

funcional da articulação do 

quadril e a qualidade de 

vida de pacientes 

portadores de osteoartrose 

submetidos à artroplastia 

total 

2006 
SILVA e 

GARCIA 

Abordagem 

fisioterapêutica em 

pacientes com 

osteoporose e osteoartrose 

associadas: uma revisão 

literária 

Revisão de literatura 

com 31 trabalhos com 

abordagem na 

definição, prevalência e 

incidência de 

osteoporose e 

osteoartrose 

Verificar, por meio de 

revisão bibliográfica, os 

procedimentos 

fisioterapêuticos utilizados 

em pacientes com 

osteoporose associada à 

osteoartrose 

2008 MELO, et al. 

Avaliação da força 

muscular de flexores e 

extensores de joelho em 

indivíduos com e sem 

osteoartrite 

Estudo descritivo de 

caráter exploratório 

com 58 sujeitos, sendo 

32 portadores de OA e 

26 sem OA. 

Avaliar torques 

concêntrico e excêntrico 

de sujeitos com e sem 

osteoartrose de joelho 

2009 MOURA 

Cinesioterapia como 

tratamento para 

osteoartrose de joelho da 

pessoa idosa 

Estudo de revisão 

literária com 32 

publicações. 

Aprofundar o estudo sobre 

os benefícios da 

cinesioterapia como 

tratamento da osteoartrose 
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de joelho em pacientes 

idosos. 

2009 FRANCO et al. 

Influencia da idade e da 

obesidade no diagnostico 

sugestivo de artrose de 

joelho. 

Estudo experimental 

realizado com 40 

idosos. 

Avaliar o quanto a 

obesidade e a idade podem 

influenciar no diagnostico 

sugestivo de artrose de 

joelho através da aplicação 

de um questionário. 

2009 
FRÓES e 

NASCIMENTO 

Benefícios do reforço 

muscular em portadores de 

gonartrose. 

Estudo de revisão 

literária 

Observar os benefícios do 

reforço muscular em 

pacientes com gonartrose 

de joelho. 

2009 

PAULA, 

SOARES e 

LIMA 

A eficácia da associação 

da cinesioterapia e da 

crioterapia nos pacientes 

portadores de AO de 

joelho utilizando o 

questionário de Algo - 

funcional de Lequesne 

Trabalho experimental 

de caráter exploratório 

realizado com nove 

pacientes portadores de 

OA. 

Avaliar o efeito de um 

protocolo de tratamento 

fisioterapeutico na 

funcionalidade e no 

quadro álgico em 

pacientes portadores de 

OA de joelho 

2010 
SACHETTI, et 

al. 

Perfil epidemiológico de 

pacientes com AO 

Estudo retrospectivo de 

natureza documental 

nos prontuários de 78 

pacientes. 

Traçar um perfil 

epidemiológico dos idosos 

com OA atendidos no 

serviço de fisioterapia 

reumatologia 

2011 

CHAVES, 

MARQUES e 

ALVES 

Intervenção 

fisioterapêutica na 

osteoartrite de joelho: um 

relato de caso 

Relato de caso clinico 

de caráter quali-

quantitativo 

Comprovar a eficácia de 

um protocolo de 

tratamento no paciente 

com osteoartrose. 

 

Até os tempos atuais não foi encontrada a cura para a GO, entretanto, as terapias 

utilizadas pela fisioterapia visam controlar os sintomas, minimizar as desabilidades 

adquiridas, prevenir possíveis complicações e reduzir a progressão da destruição da 

articulação (MOURA, 2009) . 

O fato é que os problemas advindos das complicações de uma GO deixa o paciente 

cada vez mais incapaz de realizar suas atividades de vida diária onde ao passo que a patologia 

evolui aparecem mais problemas álgicos, acompanhada de rigidez articular o que limita ainda 

mais o seu cotidiano (DIAS, 2003). 

Em uma pesquisa desenvolvida por Cunha et al  (2003) a reabilitação física ou 

fisioterapia propõe uma terapêutica não farmacológica que é indispensável para a obtenção de 

bons resultados. O fisioterapeuta possui um papel importante na educação e orientação dos 

pacientes bem como na persuasão dos mesmos para a aderência ao tratamento. 
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Silva e Garcia (2006) concordam ao afirmar que a intervenção fisioterapêutica inclui 

uma série de medidas como orientação, repouso, uso de recursos de eletroterapia, 

termoterapia, crioterapia e diversos outros recursos dos quais se destaca as técnicas de 

cinesioterapia para prevenir deformidades e acelerar a recuperação do paciente. 

Para Kisner e Kolby (2005), a cinesioterapia é um recurso terapêutico conservador, 

não invasivo, usado pelo fisioterapeuta para tratar patologias através do movimento, no intuito 

de recuperar a mobilidade de músculos e articulações, deixando a função dos seguimentos 

corporais livres de sinais e sintomas. 

Durante a prescrição de exercícios para um paciente com gonartrose, Patrizzi et al. 

(2004), destacam que é necessário levar em consideração fatores importantes como o tipo e o 

grau da incapacidade adquirida, bem como o nível de colaboração do paciente para realizar os 

exercícios.  

Um programa efetivo de cinesioterapia pode consistir em exercícios de fortalecimento 

muscular, atividades aeróbicas gerais e treino cardiorrespiratório. Ao evoluir no tratamento, 

podem ser somados exercícios isotônicos e isocinéticos aplicando uma carga progressiva para 

o fortalecimento muscular (HECKER et al, 2011). 

Um protocolo de tratamento composto por técnicas de cinesioterapia apresentado por 

Ávila, Sá e Chio (2011) tem o objetivo prático de reintegrar a articulação do joelho e reduzir a 

sobrecarga articular promovendo assim um alívio da dor, favorecendo a circulação local e a 

mobilidade articular. Este recurso é composto por vários tipos de exercícios, cada um com sua 

gama particular de indicações, podendo ser divididos em exercícios ativos, passivos, ativo-

assistidos, resistidos, isotônicos, isométricos, isocinéticos, alongamentos, relaxamento e de 

propriocepção.  

Moura (2009) destaca que os efeitos da biomecânica sobre a distribuição de força 

aplicada as cargas impostas ao treinamento contribuem para a manutenção e nutrição da 

cartilagem articular. Para tanto é necessário considerar até mesmo o arco de movimento e o 

tipo de contração que esta sendo realizada no tratamento.  

Biasoli (2007) propõe condutas de cinesioterapia que envolve técnicas de decoaptação 

e mobilização articular, associando a deslizamento caudal da articulação tíbio femoral e 

liberação miofascial dos tecidos moles adjacentes, no qual a quebra de aderências com ganho 

na amplitude de movimento são considerados ganhos importantes da terapêutica. Além da 
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atividade realizada também deve ser inserido exercícios de fortalecimento muscular para 

promover a estabilidade da musculatura envolvida. 

Tavares e Gomes (2009) corroboram  com o autor acima referindo que as técnicas de 

exercício isométrico, a hidroterapia, o método pilates e o “isostreching”, utilizam-se de 

movimentos corporais para promover maior recrutamento das fibras musculares, preservar a 

condição estrutural da articulação, reduzir o impacto articular e estabilizar o corpo através do 

desenvolvimento do controle postural.    

Paula, Soares e Lima (2009) propõe um protocolo de tratamento  de  10  sessões  com  

duração  de  50  minutos  que consistiu  em  alongamento  da  musculatura  posterior,  

mobilização  patelar  (látero-lateral  e crânio-caudal), fortalecimento muscular, treino sensório  

motor (TSM). 

A conduta fisioterapêutica tem o intuito de prevenir e minimizar o dano articular e a 

limitação funcional, tendo papel importante na reabilitação dos pacientes com gonartrose. 

Auxilia no alívio de sintomas e na execução de suas AVD`s para manter a qualidade de vida. 

As técnicas podem ser aplicadas em todos os estágios da patologia, desde a prevenção da 

doença ou ate mesmo no processo de reabilitação no pós-cirúrgico sempre com o intuito de 

melhorar os sintomas e restaurar a função do paciente (SANCHEZ et al, 2007). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados da pesquisa demonstraram que um programa de tratamento 

especialmente elaborado pelo fisioterapeuta realizando técnicas conservadoras de 

cinesioterapia mostra-se bastante eficaz no tratamento da gonartose de joelho, com isso 

podemos observar uma redução no uso de medicamentos e conseqüentemente melhorias na 

qualidade de vida dos mesmos evitando assim a instalação de maiores deformidades. 

O tratamento fisioterapêutico também é importante mesmo quando a doença ainda não 

está totalmente instalada, o que torna mais fácil a prevenção das complicações ligadas ao 

sistema musculoesquelético e promovendo melhorias na funcionalidade do paciente. 

É importante salientar que na literatura cientifica pesquisada foram encontrados 

poucos estudos relacionados ao tema abordado, no entanto, as publicações encontradas 

contribuíram o suficiente para a elaboração desta pesquisa. Destarte, pretende-se que este 
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possa servir como embasamento para investigações futuras e enriquecimento da atuação da 

fisioterapia, através das técnicas de cinesioterapia nos indivíduos com gonartrose no joelho.    
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RESUMO: INTRODUÇÃO: Atualmente a população brasileira vem aumentando a sua 

expectativa de vida. Percebe-se que a velhice não significa doença, mas sim, um processo 

natural que ocorre ao longo de toda vida. Devido ao grande número de idosos na população 

brasileira, se faz importante a prática da atividade física na prevenção de doenças e promoção 

da saúde, visando melhorar a qualidade de vida do idoso. OBJETIVO: O presente artigo tem 

como objetivo realizar uma revisão integrativa em artigos publicados nos últimos dez anos 

sobre os efeitos das atividades físicas em idosos. METODOLOGIA: Este estudo trata-se de 

uma revisão integrativa de literatura. Literatura Latino – Americana e de Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO) a pesquisa considerou as 

publicações no período de 2002 a 2012  originando 59 artigos onde foi  observado critérios de 

inclusão e exclusão, resultando para amostragem em 7 artigos completos. RESULTADOS: O 
resultado do presente estudo mostra que atividade física em idosos melhora o condicionamento 

físico em geral, além da melhora no aparelho locomotor, aumento da amplitude de movimento, 

ganho de força, melhoras da coordenação, ganho da autonomia funcional, melhoras no sono. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Devido essa prática da atividade física se faz importante a 

prevenção de doenças promovendo saúde e melhorando a qualidade de vida do idoso. 

Palavras-chave: Atividade Física. Idoso. Atividade Motora . Saúde do Idoso. 

ABSTRACT: Introduction: In these days the aged population brasileiro is increasing in life 

expectancy. One may note that to be old does not mean disease but a natural process that 

happens during lifetime. Due to a great number of old people in the Brazilian population it is 

important practice physical activity in health promotion and disease prevention aiming to 

improve life quality of aged people. Objective: This study has the objective to make an 

integrative literature review from articles that published in the last ten years about physical 

activity among the elderly people. Methodology: This study is an integrative literature review 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-78522007000400006&lang=pt&tlng
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-78522007000400006&lang=pt&tlng


395 
 

from the Latin- American and Caribbean literature from Health Sciences (LILACS) and 

Scientific electronic Library Online (SciELO) articles that were published between 2002 and 

2012. There were examined 59 articles that were reduced to full articles by observing inclusion 

and exclusion criteria. Results: The result of this study show that physical activity in the 

elderly improves fitness in general as the loco motor system, increased range of motion, 

strength gain, improved coordination, gain functional autonomy, and improvement in sleep. 

Conclusion: It is very important to old people to maintain physical activity to prevent disease 

and improving quality of life 

Key Words:  Physical activity; elderly  people and elderly people´s healh. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente a população brasileira vem aumentando sua expectativa de vida. Deste 

modo, há uma crescente modificação no perfil de saúde da população, devido à prevalência de 

doenças crônico-degenerativas. Essas poderão originar complicações e sequelas 

comprometendo a independência e a autonomia dos idosos (BONARDI, et. al., 2007). 

Jorge, et.al. (2008) afirmam que, o aumento no número de idosos na população 

brasileira se deve a diminuição das taxas de natalidade nos últimos anos. Tendo a mesma, 

sofrido de forma veloz, profundas transformações. O Brasil ocupa o sexto lugar entre os países 

com maior número de idosos. 

Percebe-se que o envelhecimento não significa doença, mas sim, um processo natural 

que ocorre ao longo de toda vida. No entanto, é considerado como um processo cumulativo, 

que se torna irreversível, em que ocorre uma deterioração do organismo maduro, podendo 

perder e  incapacitar a pessoa de desenvolver algumas atividades (LUZ, et. al., 2007). 

No processo de envelhecimento ocorrem várias alterações da capacidade funcional 

como coordenação, agilidade, flexibilidade, equilíbrio e força. Ocorre também o 

comprometimento no desempenho neuromuscular podendo ocasionar fadiga muscular, 

lentidão, incoordenação  motora, paresias, dentre outras. Também é comum na população idosa 

o desbalanço entre a formação e a reabsorção óssea, que pode provocar osteoporose e 

osteopenia (MEIRELES, et. al., 2008). 

 Segundo os autores Farias e Santos (2012) um idoso ativo é uma ideologia que se 

insere em grupos populacionais, permitindo que os indivíduos percebam o seu potencial, 

participando da sociedade de acordo com suas especificidades, além de oferecer segurança, 

proteção e cuidados quando necessário. O envelhecimento ativo é, portanto, uma otimização 

das oportunidades de participação de saúde e segurança. Sua finalidade é aumentar a 
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expectativa de vida, garantindo a qualidade de vida, principalmente para o indivíduo que tem 

alguma alteração de fragilidade.    

Neste sentido, destacam-se os programas mundiais de promoção de saúde, onde 

atualmente os estudos enfatizam cada vez mais a importância da atividade física regular e 

sugere como um meio de promoção de saúde e qualidade de vida fundamental. Existem 

evidências positivas que sustentam o estilo de vida ativo, previne e minimiza os efeitos 

deletérios do envelhecimento (SALIN, et.al., 2011). 

Devido ao grande número de idosos na população brasileira, faz - se importante a 

prática da atividade física na prevenção de doenças e promoção da saúde, visando melhorar a 

qualidade de vida do idoso. A prática regular de uma atividade física promove melhorias no 

funcionamento geral dos sistemas cardiovascular, respiratório, digestório e muscular. Além de 

outros benefícios, tais como: a diminuição do colesterol, triglicérides controle de doenças 

crônicas degenerativas como diabetes Melitus, hipertensão arterial e dessa forma permite 

melhor irrigação dos tecidos, melhor desempenho do aparelho locomotor (VALENÇA, 2008). 

Segundo Squarcini, et. al., (2011) as atividades físicas que se referem ao uso de 

oxigênio (exercício aeróbios) auxiliam na redução da resistência periférica total e na 

vasodilatação dos músculos ativos e com isso aumentando o fluxo sanguíneo de grandes 

segmentos da árvore vascular periférica. No entanto, o relaxamento e a contração intermitente 

dos músculos podem provocar uma força capaz de impulsionar o sangue por meio do circuito 

facilitando o retorno venoso do sangue para o coração tornando-se melhor na circulação. 

Neste contexto, o presente artigo se propõe a investigar publicações científicas no 

período de 2002 a 2012, evidenciando experiências relacionadas à prática de atividade física, 

desenvolvidas junto à população idosa. Buscaremos descrever os tipos de atividades físicas, 

seus efeitos, bem como, os benefícios e riscos relatados pelos estudos. 

 

METODOLOGIA 

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa  de literatura. Esta se constitui 

num método de pesquisa que permite a síntese de múltiplos estudos publicados, com a 

finalidade de reunir e sintetizar resultados, sobre um determinado tema ou questão. A revisão 

integrativa insere-se em análise de pesquisas relevantes, que dão suporte para tomada de 

decisão, contribuindo para o aprofundamento do conhecimento sobre o tema investigado, 
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possibilitando conclusões gerais a respeito de uma particular área de estudo. Tais revisões 

incluem exame das pesquisas para discutir hipóteses, sugestões para novas questões teóricas e 

identificação de uma pesquisa necessária (MENDES, SILVEIRA & GALVÃO, 2008). 

Neste sentido para esta revisão, foram analisadas as fases de pesquisa: identificação do 

objetivo da pesquisa e problema a ser investigado; realizou-se a busca na literatura; em seguida 

foram determinados os critérios de inclusão e exclusão dos artigos; análise e discussão dos 

dados levando-se em consideração os seguintes aspectos: tipo de atividade física, objetivo das 

pesquisas, efeitos da atividade realizada. 

A busca pela literatura ocorreu após a consulta ao DECS (Descritores em Ciências da 

Saúde), foram definidas as seguintes palavras chaves para a busca de artigos: “Atividade 

Física”, “Atividade Motora”, “Saúde do Idoso”, todos foram relacionados ao descritor “Idoso”. 

Foram realizadas pesquisas por artigos nas seguintes bases de dados: Literatura Latino – 

Americana e de Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO). Nos meses de Julho e Agosto de 2012. Inicialmente, a busca considerou as 

publicações 2002 a 2012, que deu maior amplitude a pesquisa  resultando em 59 estudos, 47 da 

base de dados SCIELO e 12 LILACS. 

Após a leitura dos resumos, segundo pertinência e consistência do conteúdo, foram 

observados os seguintes critérios de inclusão: estudos disponíveis na íntegra em open acess; 

publicados no período de 2002 a 2012; publicações originais em Língua Portuguesa que 

adotaram uma abordagem quantitativa, artigos disponíveis na íntegra oriundos de pesquisa de 

campo. Os Critérios de exclusão foram os seguintes: artigos repetidos, artigos não acessíveis 

em texto completo, artigos de revisão sistemática ou integrativa. Ao todo foram excluídos 52 

artigos (41 da base de dados SCIELO e 11 LILACS). Assim, após essa fase, iniciou-se a 

análise de 07 estudos completos. 

Elaborou-se um quadro para amostragem  dos artigos contendo os seguintes itens: tipo 

de publicação, ano, autores, título, metodologia e objetivo. Em seguida  realizou-se análises q 

descritivas de cada artigo.E por fim, a pesquisadora estruturou um formulário para coleta de 

informações dentre os artigos pesquisados que incluíram os seguintes aspectos: 1) Os tipos de 

atividades físicas; 2) Efeitos e os benefícios das atividades físicas; 3) Números de 

participantes; 4) Tempo e frequência da atividade. Os resultados encontrados foram descritos 

e relacionados com a literatura.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os artigos selecionados foram organizados em um quadro (Quadro 01), com as 

seguintes informações: autores, título do artigo, ano da publicação, tipo e objetivo do estudo. A 

maior parte dos artigos analisados tem-se, quanto ao tipo de publicação, que todos os estudos  

resultam de pesquisas de campo, nomeados pelos editores como originais. 

Referindo-se ao ano da publicação, um artigo  publicado em 2006, um  em 2007, um 

em 2008, dois em 2010 e três em 2012, demonstrando que há  lacunas de publicações. Quanto 

aos tipos de estudos, foram classificados vários, como: dois estudos de  intervenção, estudo 

como quase-experimental do tipo ex post facto, descritiva e comparativa, quatro estudos 

transversais, estudo longitudinal quantitativo, estudo Randomizado. A maioria das pesquisas 

adotadas é de abordagem quantitativa conforme o critério de inclusão. 

 

Quadro 01 - Artigos selecionados sobre os efeitos da atividade física em idosos segundo  

autores, ano de publicação, título, tipo e objetivo do estudo. 

SCIELO 

AUTORES ANO TÍTULO 
TIPO DE 

ESTUDO 
OBJETIVO 

RODRIGUES, et. al. 2010 Autonomia Funcional 

de Idosa praticante de 

Pilates. 

Intervenção Avaliar o efeito do 

método Pilates na 

autonomia funcional de 

idosas. 

ALENCAR, et. al. 2010 Nível de atividade 

física, autonomia 

funcional e qualidade de 

vida em idosas ativas e 

sedentárias. 

Pesquisa quase-

experimental do 

tipo ex post 

facto, descritiva 

e comparativa 

Presente estudo foi 

analisar os níveis de 

atividade física, 

autonomia funcional e 

qualidade de vida em 

idosas ativas e 

sedentárias. 

SOARES, et. al 

 

2012 Análise do Desempenho 

Motor associado ao 

Estado Nutricional de 

Idosos cadastrados no 

Programa Saúde da 

Família, no município 

de Vitória de Santo 

Antão-PE. 

Estudo 

epidemiológico, 

transversal de 

campo do tipo 

descritivo-

analítico. 

Investigar a associação 

entre o estado 

nutricional, e o 

desempenho das 

habilidades motoras, de 

idosos, cadastrados no 

Programa Saúde da 

Família, zona urbana, do 

município de Vitória de 

Santo Antão (PE). 

DALLA DEA,  et. al 2008 Força muscular de 

idosos com e sem 

depressão participante 

de um programa de 

ginástica. 

Estudo 

longitudinal 

quantitativo. 

Verificar os efeitos de 

um programa de 

atividade  física sobre  a  

força  de  preensão  

manual  de  idosos  

depressivos  e  não 

depressivos. 
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CAROMANO, IDE & 

KERBAUY 

2006 Manutenção na Prática 

de exercícios por idosos 

Randomizados Investigar a contribuição 

de dois programas de 

treinamento físico para a 

manutenção na prática 

de exercícios físicos em 

idosos 

TRIBESS, VIRTUOSO & 

OLIVEIRA  

2012 Atividade física como 

preditor da ausência de 

fragilidade em idosos 

Estudo  

epidemiológico 

de corte 

transversal 

Analisar a atividade 

física em diferentes 

domínios (trabalho, 

transporte, tarefas 

domésticas e lazer) 

como preditor de 

ausência de fragilidade. 

LILACS 

VAREJÃO, DANTAS & 

MATSUDO 

2007 Comparação dos efeitos do 

alongamento e do 

flexionamento, ambos 

passivos, sobre os níveis 

de Flexibilidade, 

capacidade funcional e 

qualidade de vida do 

idoso. 

Intervenção. Verificar a influência 

da flexibilidade na 

autonomia e na 

qualidade de vida de 69 

idosas, com media de 

idade de 65,33. 

 

A análise dos artigos selecionados procedeu-se de acordo com os seguintes aspectos: 

1) Os tipos de atividades físicas; 2) Efeitos e os benefícios das atividades físicas; 3) Números 

de participantes; 4) Tempo e frequência da atividade. 

De acordo com o estudo de Rodrigues et. al., (2010) avaliou-se, os efeitos do método 

Pilates na autonomia funcional de idosas. O estudo foi realizado com um número de 27 

participantes sexo feminino, durante o período de 8 semanas, com uma frequência de 2 vezes 

por semana com duração de 1 hora. Os efeitos relatados em decorrência do Método Pilates 

incluíram: o aumento de força muscular em MMII e tronco, aumento da mobilidade muscular 

e articular; aumento da mobilidade da coluna;, aumento da flexibilidade, estabilidade de 

tronco;, estabilidade postural;, melhora do equilíbrio dinâmico;, melhoria da coordenação;, 

melhoras significativas de ganho da autonomia funcional. 

Tais achados estão conforme o estudo de Marés, et.al., (2012), onde o mesmo destaca 

que os efeitos do método Pilates incluem ganho de força, controle neuromuscular, potência e 

resistência muscular, com o objetivo de facilitar o funcionamento muscular equilibrado de 

toda a cadeia cinética. 

 Já segundo os autores Varejão, Dantas & Matsudo, (2007), o método de Alongamento 

e Flexionamento  apresentaram vários benefícios aos idosos; o estudo foi realizado com 69 
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participantes do sexo feminino, durante o período de 24 semanas, com frequência de três 

vezes na semana e 1 hora de duração para cada encontro, no qual nesses obtiveram vários 

resultados como: ganho de flexibilidade(flexão de joelho),melhoras no domínio físico  bem 

como, na autonomia funcional. 

Da mesma forma Batista, et.al., (2008)  mostraram que o alongamento dos músculos 

flexores do joelho realizado de forma ativa excêntrica e com descarga de peso corporal sobre 

o membro alongado aumenta a amplitude de movimento da extensão do joelho bem como 

torque  flexor e extensor dessa articulação. 

O estudo de DALLA DEA, et.al,. (2008) o método da medida de força de preensão 

manual, alongamento, exercício de resistência aeróbico, exercícios de força, coordenação, 

agilidade, flexibilidade, respiratório e relaxamento, com 85 participantes no total, 69 do sexo 

feminino e 16 do sexo masculino, durante o período de 1 ano, foram dividas em quatro 

momentos,com o número de 123 sessões de  atividades físicas, três vezes por  semana, 

durante 52 minutos cada sessão e três semanas de descanso porque coincidiram com as férias.  

Obtendo assim os seguintes resultados: efeito estabilidade na força de preensão manual de 

idosas, estabilidade da força muscular, aumento da força contra resistência, ganho de força em 

MMSS.  

O estudo de Viveiros, et.al., (2004) afirmam que os efeitos de maior magnitude 

ocorreram quando o tempo de duração é superior a 60 segundos, independente do número de 

série. O objetivo do estudo foi investigar a relação entre número de série e duração de 

exercício de alongamento da extensão do ombro sobre os efeitos agudos imediatos e tardios 

na flexibilidade. 

De acordo com estudo de Tribess, Virtuoso & Oliveira, (2012) o método realizado 

através de: questionário “Tempo total de realização dessas atividades”; Atividades Física 

(trabalho, transporte, atividade doméstica e lazer) e Índice de fragilidade (diminuição da força 

depreensão manual da mão dominante).  Participaram 624 idosos, desses 218 foram do sexo 

masculino e 406 do sexo feminino, onde foi realizado no período de maio a agosto de 2010.   

Obtendo como resultado: as mulheres tiveram o menor dispêndio de tempo nas atividades de 

trabalho; já nas atividades domésticas as mulheres apresentaram elevado dispêndio de tempo 

para atividades comparadas aos homens; apresentaram ausência de fragilidade em idosos em 

ambos os sexos.  
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De acordo com autor Zaitune, et. al., (2010) identificou que idosos do sexo feminino 

tem maior prevalência ativos globalmente com idades de 60 – 79 anos. 

De acordo com estudo Soares, et. al., (2012) o método de equilíbrio, mobilidade e 

flexibilidade, teste alongamento funcional com 235 participantes no período de março a 

setembro, resultado não satisfatório, como predomínio da obesidade em ambos os sexos, 

comprometimento funcional e risco de quedas. 

No estudo de Endilch, et. al., (2009) mostrou–se redução significativa na carga 

máxima alcançada no teste de 10- RM (Teste de 10 repetições máximas), em membros 

superiores, quando precedido por sessões longas (maiores que oito minutos) de alongamento. 

De acordo com estudo Alencar, et.al., (2010) o método de Questionário Baecker 

Modificado para Idosos (QBMI) tarefas realizadas em casa, atividades esportivas , atividade 

de lazer e Autonomia Funcional (caminhar 10m, Levanta-se da Posição Sentada- LPS, 

Levanta-se da Posição Decúbito Ventral – LPDV, Levanta-se da Cadeira e Locomover-se pela 

casa- LCLC, com 30 participantes sendo 15 mulheres ativas e 15 sedentárias. Os  resultados 

foram: o nível de atividade física encontrada na idosa ativa foi maior que das sedentárias e 

apresentando melhores resultados  também no teste de autonomia funcional, apesar de ser 

classificado ambas como índice geral fraco em relação à qualidade de vida.  

 O autor Santos, et.al., (2010) mostra  nos níveis de força muscular  devido a insulina 

símile tipo 1, após o período de intervenção com exercícios resistidos, a diminuição da força 

com a idade está associada principalmente á redução da massa muscular. 

De acordo com estudo Caromano, Ide & Kerbauy (2006) o método dos Exercícios 

gerais (Exercícios respiratórios, alongamento, postura, coordenação, força muscular e 

resistência cardiovascular) e caminhada, com números de 20 participantes idosos, 18 

mulheres e 02 homens, 01 faleceu outro mudou de país. Com duração de 16 semanas 2 vezes 

por semanas e 1 hora cada encontro. Obtiveram resultados como melhoras e manutenção de 

benefícios físicos, diminuição de dor, melhora do sono, melhora de movimento, a expressão 

genérica “sentir-se melhor”.  

 Segundo o autor Simões, et., al., (2010) também revelou  as correlações positivas e 

significativas entre as funções dos músculos respiratórios e dos MMII assim como,a 

capacidade funcional dos idosos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo revelou  resultados positivos e significativos sobre os efeitos que a 

atividade física  exerce   nos idosos. Dentre os principais aspectos relatados podemos destacar 

a melhoria do condicionamento físico, bem como, efeitos benéficos sobre o aparelho 

locomotor, aumento da mobilidade muscular e articular facilitando a flexibilidade melhorando 

significativamente a autonomia funcional e muscular mantendo toda a cadeia cinética 

equilibrada, ganhando agilidade e força, melhoria da coordenação, melhoras no sono.  

Destacamos que a prática regular da atividade física é imprescindível e de fundamental 

importância para a prevenção de doenças promovendo assim a saúde e melhorando a 

qualidade de vida do idoso. 

 Espera-se que este estudo possa fomentar a pesquisa aos profissionais interesssados 

bem como, àqueles que buscam instigar e aprofundar seus conhecimentos técnicos e 

científicos, a cerca  dos efeitos que as atividades físicas traz aos idosos ;favorecendo assim, 

uma melhor qualidade de vida. 
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RESUMO: Estudo de revisão integrativa da literatura que objetivou analisar a produção 

cientifica de artigos na fisioterapia no concernente a eficácia da terapia manual no tratamento 

das cervicalgias. Realizou-se um levantamento em quatro bases de dados da Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), durante o mês de novembro de 2012. Foram selecionados 10 artigos 

e destes emergiram três categorias: eficácia da terapia manual nas cervicalgias; o papel da 

fisioterapia no tratamento da cervicalgia; os protocolos de terapia manual usados no 

tratamento da cervicalgia. Reafirmou-se a importância da assistência da fisioterapia no 

tratamento das cervicalgias e a eficácia das técnicas manuais, observou-se também a carência 

de estudos relacionados à terapia manual, e a persistência da fisioterapia frente aos desafios de 

sua atuação. Conclui-se que o processo de eficácia no tratamento das cervicalgias é claro em 

todos os aspectos, considerando indispensável o papel da fisioterapia e de suas técnicas 

manuais para a recuperação de pacientes com cervicalgias. Sugerem-se ainda novos estudos 

voltados para essa temática, no sentido de contribuir para o avanço dessa área da fisioterapia.  

Palavras-chave: Cervicalgia; Dor Cervical; Manipulação da Coluna.  

 

ABSTRACT: Study integrative literature review that aimed to analyze the scientific 

production of articles on physiotherapy in regarding the effectiveness of manual therapy in the 

treatment of neck pain. We conducted a survey in four databases of the Virtual Health Library 

(VHL), during the month of November 2012. 10 articles were selected and these three 

categories emerged: effectiveness of manual therapy on neck pain, the role of physiotherapy 

in the treatment of neck pain; protocols manual therapy used in the treatment of neck pain. 

Reaffirmed the importance of the assistance of physiotherapy in the treatment of neck pain 

and treatment efficacy of manual techniques, there was also a lack of studies related to 

manual therapy, physiotherapy and persistence of the challenges of their work. It was 

concluded that the process effectiveness in the treatment of neck pain is clear in all respects, 

considering the essential role of physiotherapy and its technical manuals for the recovery of 

patients with neck pain. Suggest further studies are still facing this issue, in order to 

contribute to the advancement of this area of physiotherapy.  

Keywords: neck; cervical pain; spinal manipulation. 
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INTRODUÇÃO  

A cervicalgia é um sinal doloroso, aguda ou crônica que agride a região da coluna 

cervical, podendo ser dividida em diversas causas, sendo elas disfunções posturais ou 

mecânicas como: hérnias, artroses, protusões discais, espondilites, espasmos musculares ou 

artrites, causando efeitos nas articulações, nas estruturas ósseas ou até neurológicas (SILVA, 

et al., 2012).  

Nesta perspectiva Soares et al., (2012), relata que nas disfunções cervicais, a dor é 

comumente o sintoma mais habitual, estando relacionada aos esforços repetitivos e à 

sustentação da postura inadequada durante as atividades ocupacionais, que acarretam 

microtraumatismos às vértebras cervicais e aos tecidos moles periarticulares.  

Esta doença raramente tem início de maneira súbita, na maioria dos casos seu 

princípio relaciona-se com movimentos ríspidos, longa duração em posições que forçam as 

estruturas cervicais, ou por conseqüência de traumas, podendo ser classificada como uma dor 

situada na porção posterior do pescoço (SOBRAL, et al., 2010).  

Nos últimos anos a quantidade de pessoas com dor cervical vem aumentando 

acentuadamente, em virtude de diversas causas, como as ações realizadas no decorrer das 

atividades no trabalho e os acidentes automobilísticos, considerando que as causas são de 

multifatores, assim dificultam definir uma causa especifica (REIS, et al., 2010).  

Baroni et al., (2010), afirma que a dor crônica na região cervical é bastante freqüente, 

é mais corriqueiro nas pessoas do sexo feminino, tendo a base das ocorrências entre 32% a 

33%, a prevalência de lesões na parte cervical em pessoas com menos de 30 anos é de 4%, 

manifesta-se em mais de 40% das pessoas com 50 a 59 anos de vida, a incidência nos 

operários varia de 16% a 48%.  

Há décadas a Terapia Manual vem sendo utilizada pelos fisioterapeutas como meio 

terapêutico nos episódios de dores cervicais crônicas, sendo a fisioterapia muito importante 

nos distúrbios mecânicos das estruturas esqueléticas ou musculares, incluindo várias técnicas 

no tratamento conservador da coluna cervical (GONÇALVES, et al., 2012).  

O objetivo da fisioterapia é diminuir os sintomas da cervicalgia, diminuindo a dor e 

melhorando os movimentos funcionais dos pacientes, como o trabalho preventivo para 

prolongar os ganhos adquiridos na intervenção manual fisioterápica, diminuindo assim a 

dependência do paciente ao tratamento, bem como, incentivando estilos de vida mais 
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participativos e funcionais, que venha contribuir no restabelecimento físico e emocional do 

paciente (BATISTA; BORGES; WIBELINGER, 2012).  

Nesta perspectiva Souza et al., (2011), afirmam que a terapia manual é uma técnica 

terapêutica formada por várias metodologias de tratamento, sendo utilizados na recuperação 

de problemas mecânicos das estruturas musculares ou esqueléticas, estes métodos incorporam 

técnicas de mobilização passiva ou ativa, tração manual, e movimentos manuais profundos ou 

superficiais nos tecidos flexíveis, a tração cervical é repetidamente aplicada como forma 

conservadora para o tratamento das alterações funcionais.  

Compreender esse processo é de essencial importância quando nos propomos em 

incrementar subsídios á pesquisa científica sob os aspectos da temática em questão. Campos, 

(2009) reforça essa ideia, quando afirma que o conhecimento científico sobre a atuação da 

fisioterapia e suas técnicas de atuação, favorecem a abreviação do processo de recuperação do 

paciente.  

A finalidade desta pesquisa foi submeter a uma revisão sistemática das literaturas 

produzidas, tendo como enfoque a fisioterapia e a eficácia da terapia manual no tratamento 

das cervicalgias, alcançando uma visão moderna e aprimorada dos cuidados prestados no 

tratamento a essa doença, e assim desenvolver novos resultados justificando o empenho dessa 

pesquisa.  

Este estudo torna-se relevante quando se propõe conjugar as informações pertinentes a 

cerca da eficácia da terapia manual no tratamento das cervicalgias, apresentando subsídios 

para as intervenções efetivas no sentido de contribuir para melhoria da qualidade de vida 

desses indivíduos e efetivamente na pratica da assistência em fisioterapia manual.  

Além disso, busca-se contribuir para a discussão sobre a saúde e qualidade de vida, 

assim como desenvolver uma produção cientifica de referencia temático. Portanto, o objetivo 

deste estudo foi analisar a produção científica de artigos na fisioterapia no concernente a 

eficácia da terapia manual no tratamento das cervicalgias.  

 

METODOLOGIA  
 

Trata-se de um estudo qualitativo, que aprecia a temática escolhida por meio de uma 

revisão integrativa. Lima e Mioto, (2007), elogia a pesquisa integrativa como sendo um dos 

artifícios mais visados pelos estudiosos contemporâneos e que, esta modalidade de pesquisa 
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compreende um conjunto ordenado de expressões de procura por esclarecimentos, prudente 

ao ponto de pesquisa, e assim, dessa forma, não pode ser ocasional.  

Igualmente, por conta da crescente produção e da complicação das informações na 

área da saúde, torna-se indispensável uma aplicação de táticas, na conjectura da pesquisa 

científica elaborada; melhor emprego das evidências elucidadas em diversos tipos de estudos 

(SOUZA, 2011).  

Neste sentido, a revisão integrativa é uma metodologia mais ampla, pois, consente 

com a análise da informação pré-existente sobre o tema pesquisado, bem como produz uma 

fonte de conhecimento atualizada sobre a problemática, e valida sua seriedade ao ser 

transferida para a prática; sua construção segue modelos metodológicos que permitirão, ao 

leitor, coligar as peculiaridades dos estudos avaliados contribuindo para o avanço da saúde 

(POMPEO; ROSSI; GALVÃO, 2009).  

O estudo foi desenvolvido a partir da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) que de 

acordo com Packer, (2005) constitui-se uma extraordinária base de pesquisa, tendo em vista 

ser um dos mais perfeitos e mais avançados exemplares na gestão de informação e 

conhecimento.  

Silva et al., (2005), enfatiza a BVS como sendo um modelo consolidado de estratégia 

e um marco operacional predominante de cooperação técnica regional em informação em 

ciências da saúde, colaborando para o fortalecimento das capacidades nacionais na gestão e 

organização da informática cientifica e técnica em saúde.  

Silva et al., (2005), ainda afirmam que a operação da BVS tem contribuído fortemente 

para a visibilidade, acessibilidade, uso e impacto das fontes de informação da América Latina 

e do caribe, assim como para o acesso as fontes internacionais de referencia.  

Foi realizada uma investigação eletrônica no mês de novembro de 2012, na base de 

dados da BVS. A nomeação dos descritores utilizados segue terminologias sugeridas pelos 

Descritores em Ciência da Saúde, sendo eles: Cervicalgia, Dor Cervical e Manipulação da 

Coluna.  

Para esta revisão foram inclusos os artigos na íntegra, completos em língua portuguesa 

realizados no Brasil, por profissionais fisioterapeutas e cujo assunto principal seja a eficácia 

da terapia manual no tratamento das cervicalgias.  
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Os 10 artigos foram lidos e analisados minuciosamente em seguida, foram 

identificados os temas principais mediante a leitura de cada artigo para agrupamento dos 

principais resultados encontrados, os quais são apresentados nesta revisão integrativa. 

A revisão integrativa da literatura se deu por meio das seguintes etapas: 1. elaboração 

pergunta norteadora; 2. busca ou amostragem na literatura; 3. coleta de dados; 4. análise 

crítica dos estudos incluídos; 5. discussão dos resultados e 6. apresentação da revisão 

integrativa.  

Utilizou-se um roteiro que serviu como base para a análise e a apresentação dos 

artigos, com ênfase nos principais resultados encontrados com o intuito de responder a 

questão norteadora.  

A síntese dos achados dos estudos possibilitou a combinação de dados de literatura 

teórica e empírica, assim, foi possível elaborar a revisão com diferentes finalidades, ou seja, 

desde a definição de conceitos à análise metodológica dos estudos.  

Duarte (2002), afirma que vencida a etapa de preparo e aprovação do material 

analisado, cabe direcionar a uma submersão analítica detalhada em textos densos e difíceis, de 

maneira a criar intervenções e esclarecimentos que procurem encontrar, de alguma maneira, 

as questões que motivaram as investigações.  

A partir da interpretação e síntese dos resultados, foram comparados os dados 

evidenciados na análise dos artigos ao referencial teórico. Os dados foram analisados de 

forma cuidadosa, na tentativa de compreendê-los à luz de sua complexidade. Realizou-se uma 

leitura dinâmica e priori e em profundidade a posteriori, buscando a compreensão entre o 

discorrido pelos autores.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

As cervicalgias podem ser definidas como distúrbios não específicos que afetam a 

região cervical, dentre as causas mais encontradas enquadram-se os espasmos cervicais, as 

síndromes no ombro e os desarranjos mecânicos (REIS, et al., 2010).  

Silva et al., (2012), também conceituam a cervicalgia como um distúrbio mecânico 

músculo-esquelético cervical, tendo sua etiologia dividida em espasmos musculares, 

protusões discais e artroses, levando as dores localizadas na cervical, podendo se irradiar por 

toda a região posterior da cabeça e parte superior, medial e inferior da escápula.  

Concordando com esse entendimento Gonçalves et al., (2012), certifica que as dores 

cervicais nada mais são do que um conjunto de causas não específicas que agridem a parte 
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dos movimentos cervicais, provocando dores na região e podendo acarretar fortes ataques que 

enxaquecas. Utilizando nesse quadro de sintomas, a terapia manual é uma forma de 

tratamento adequado, como alongamento das estruturas, massagem na região, e compressão 

progressiva, essa técnicas promove o aumento da circulação sanguínea pela mobilização das 

estruturas superficiais, suavizando a tensão muscular e consequentemente diminuindo as 

dores na cervical.  

Tendo em vista a complexidade desse processo, a terapia manual se apresenta como 

modalidade fisioterápica elementar e eficaz, composta por múltiplas técnicas e com várias 

aplicações, tais como a tração cervical, que varia entre a tração manipulativa e outros tipos de 

tração mecânica, progressiva ou estática, sendo de suma importância no tratamento das 

cervicalgias (SOUZA, et al., 2011).  

Freitas et al., (2011), aponta a terapia manual ser necessária para obter resultados 

positivos no estado clínico do paciente, sendo uma terapia simples, e que não agride o 

paciente, que mostra resultados eficazes ao longo do tratamento.  

Nessa conjuntura Coury, Moreira e Dias (2009), ressaltam que os exercícios 

terapêuticos são capazes de reduzir a dor músculo-esquelético quando são utilizados 

movimentos com resistência, acompanhados e realizados por períodos superior ou igual há 

dez semanas, sua eficácia foi constatada para a melhora da cervicalgia.  

O tratamento manual da coluna na sua parte cervical, ao analisar os efeitos da técnica 

de 8 e 16 semanas, apresentou resultado surpreendente nos pacientes, constatando que o 

período de 8 a 16 semanas tornou-se eficaz no restabelecimento das desordens dolorosas na 

cervical (SILVA, et al., 2012).  

Morelli e Rebelatto (2007), afirmam que o tratamento baseia-se na massagem 

superficial dos músculos da cervical. A terapia manual tem a competência de gerar 

informações aferentes em grande quantidade mediante a excitação direta dos receptores, 

causando a liberação dos opióides endógenos no local, além de multiplicar a vasodilatação 

local e diminuir os metabólicos da dor.  

Souza et al., (2011), demonstram que a terapia manual obteve efeitos positivos no 

tratamento da cervicalgia, mas aponta também que ao realizar a técnica continuamente 

originando uma sobrecarga que aumenta a eficácia nos resultados finais.  

As técnicas manuais proporcionam a diminuição do quadro de dor, restaurando as 

estruturais e as funções do tecido, e que também podem interferir no fluxo dos líquidos, 
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diminuindo as barreiras estruturais no interior dos tecidos, a terapia aplicada nos pacientes 

obteve resultados bastante satisfatórios e diretos na diminuição das dores em pessoas com 

cervicalgia (SOBRAL, et al., 2010).  

Marcondes, Lodovichi e Cera (2010), apontam a eficácia significativa da terapia 

manual, sem a associação de exercícios físicos na cervical em pacientes com cervicalgias, 

nota-se que essa melhora é em curto prazo, sendo a associação da terapia manual com 

exercícios torna-se positivo na melhoria das dores a longo e curto prazo, mostrando-se assim a 

melhora da técnica associado aos exercícios físicos no tratamento de curto e longo prazo.  

Gonçalves et al., (2012), relata que a terapia manual ocasiona efeitos negativos no 

início do tratamento, isso pode ser reflexo de uma condição inicial plausível de sensibilização 

essencial, mas com o decorrer do tratamento o quadro clínico se estabiliza, havendo uma 

diminuição de dor na cervical.  

A utilização das técnicas comprovada na totalidade dos artigos pesquisados, a eficácia 

no tratamento, onde em cada artigo ressalta sua importância, podendo acontecer variações de 

paciente para paciente na aceitação da técnica e na associação de mais de uma técnica, para 

maior eficácia, dando maiores respostas no início do tratamento, diminuindo a dor 

instantaneamente e ao prolongar o tempo das técnicas no paciente, seu resultado tende a 

dobrar positivamente.  

A importância do papel de um fisioterapeuta no acompanhamento de um protocolo de 

atendimento em um paciente com cervicalgia é essencial para sua eficácia, podendo ser 

associado com múltiplas técnicas, sua atuação não é somente no trabalho da dor, mais atua na 

aceitação psicológica do paciente, dando maior segurança na obtenção dos resultados 

(GONÇALVES, et al., 2012).  

Feitas et al., (2011), destacam a fisioterapia fundamental para o controle da dor, 

servindo como um analgésico e um anti-inflamatório natural para o organismo, sem afetar 

outros órgãos, afirmando ainda que a opção das técnicas fisioterápicas para o tratamento das 

dores cervical, permite uma autogerência e mostra efeitos surpreendentes.  

Nesta perspectiva Souza et al., (2011), relatam a importância da fisioterapia no papel 

da reabilitação, trazendo resultados positivos em curto prazo para qualquer profissional da 

área, considerando que sua área não pode ser delimitada somente na reabilitação, mas na 

preparação do local da lesão para outros profissionais.  



412 
 

Para Silva et al., (2012), a fisioterapia é essencial para o tratamento da cervicalgia, 

mesmo depois da reabilitação, desenvolvendo a capacidade física e mental de cada paciente, 

mais seu papel também é importante na área preventiva, elaborando planos de intervenção de 

acordo com cada caso específico.  

O fisioterapeuta dispõe de um conjunto de múltiplas técnicas a serem empregadas no 

tratamento da cervicalgia, atuando desde o local da lesão até outras dores relacionadas 

espalhadas pelo corpo, como também na elaboração de planos de alongamentos e exercícios 

físicos (SILVA, et al., 2012). 

A fisioterapia possui uma destreza na coordenação das atividades da vida diária dos 

pacientes com cervicalgia, ajudando no aprendizado de novos movimentos de membro 

superior e, principalmente, nos movimentos cervicais, evitando assim movimentos bruscos, 

que possa ocasionar uma complicação na realização de suas atividades domésticas ou 

profissionais (PEREIRA, et al., 2010).  

Reis et al., (2010), apontam o papel da fisioterapia essencial na obtenção de resultados 

no sistema de controle postural, com técnicas de relaxamento e diminuição da dor, 

fortalecendo os músculos fracos e alongando os músculos sobrecarregados, diminuindo as 

dores e tratando os efeitos da cervicalgia no corpo do paciente.  

A tração cervical manual é freqüentemente aplicada como tratamento conservador 

para as disfunções cinéticas funcionais, a aplicação da técnica pode ser nas posições sentado 

ou supino, de maneira contínua ou sustentada, as técnicas fisioterápicas manuais criam 

consideráveis ganhos nas estruturas cervicais, sendo indispensável para um protocolo de 

tratamento fisioterápico (SOUZA, et al., 2011).  

O tratamento manual utilizado para a eficácia da dor cervical divide-se em técnicas de 

mobilizações passivas, alongamentos da cervical e trações cervicais, associados com 

massagens superficiais e profundas da cervical (SILVA, et al., 2012).  

De acordo com Marcondes e Cera (2010), os usos de exercícios terapêuticos manuais, 

incluem as mobilizações articulares associadas a movimento ativo ou passivo, mobilizações 

passivas fisiológicas e/ou acessórias, técnicas quiropráxicas, técnicas oste-opáticas e 

movimentos de contração e relaxamento, tornam-se imprescindível a utilização no 

acompanhamento fisioterápico na cervicalgia.  

O tratamento consiste na manipulação da cervical, com técnicas de mobilização, 

apresentando uma diminuição imediata das dores, depois foi realizado uma tração cervical, 
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seguido do fortalecimento da musculatura flexora cervical, finalizando com as orientações 

posturais para não sobrecarregar as estruturas cervicais (PEREIRA, et al., 2010).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A presente revisão integrativa reafirma a importância da terapia manual no tratamento 

das cervicalgias, no sentido de diminuir as dores e devolver a amplitude dos movimentos 

cervicais, com vista na eficácia da terapia manual, respeitando as individualidades e 

integridade de cada paciente. 

A síntese dos artigos analisados revela a eficácia da terapia manual, visto que em 

todos eles é afirmada a positividade da utilização desse tratamento, como ferramenta para os 

resultados em curto e longo prazo, associados ou não com outras técnicas, proporcionando 

uma recuperação mais rápida e o retorno breve de suas atividades cotidianas.  

Contudo, evidenciou-se nas pesquisas investigadas que os processos utilizados nos 

protocolos de tratamento fisioterápico na cervicalgias são basicamente o mesmo em todos os 

artigos. Nisso a importância da fisioterapia no Brasil vem aumentando, devido à aceitação de 

outros profissionais da área da saúde, dando maior importância ao papel do fisioterapeuta e a 

crescente demanda de profissionais, devido aos números elevados de pacientes com 

cervicalgias.  

Estimulam ações e propostas de implementação e de estímulos a sensibilizações dos 

fisioterapeutas para a criação de matérias na área da terapia manual nas cervicalgias, sempre 

respeitando os direitos dos pacientes, sugerindo assim a formulação de novos estudos, 

voltados para essa temática, e no sentido de contribuir para o avanço dos interessados nessa 

área.  
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RESUMO: O câncer de mama está dentro do grupo de neoplasias com maior incidência na 
população feminina, sendo no Brasil a principal causa de morte por doenças malignas entre as 

mulheres. O alcance do sucesso nos tratamentos de câncer de mama pode ser obtido através 

de diferentes terapêuticas, sendo a mastectomia uma das mais usadas. O objetivo desse estudo 

é demonstrar através de uma revisão integrativa da literatura qual o recurso fisioterapêutico 

mais utilizado em pacientes mastectomizados.Foi realizada uma revisão bibliográfica 

integrativa de artigos científicos consultados nas bases de dados da biblioteca virtual de saúde 

(BVS) tais como o Scielo, Pubmed, Lilacs e Medline através das palavras-chave; 

mastectomia, linfedema e atenção primária. Entre os 17 artigos avaliados, podemos verificar 

que a maioria dos artigos tinha natureza de ensaio clínico ou de revisão literária, com enfoque 

no tratamento por alguma modalidade fisioterápica. O programa de reabilitação da mulher 

pós-mastectomizada na atenção primária se dá por meio do trabalho de uma equipe 

multiprofissional e interdisciplinar sendo o Fisioterapeuta um componente fundamental. 

Dentre os recursos terapêuticos avaliados podemos dizer que os mais utilizados foram os 

exercícios de cinesioterapia nos membros superiores, que promoveram melhorias no quadro 

álgico, redução do linfedema e ganho de amplitude de movimento. 

Palavras-chave: mastectomia, linfedema e atenção primária 

 

ABSTRACT: Within the group of neoplastic diseases that has highest incidence among the 

female population, breast cancer is the leading cause of death by malignant disease among 

women in Brazil. The successful treatment of breast cancer can be achieved by various 

medical therapeutics, being mastectomy one the most commonly used. The objective of this 

study is to demonstrate through an integrative literature review which is currently the most 

widely used physical therapy in patients who had undergone mastectomies. An integrative 

literature review was carried out in scientific papers found in the online databases of virtual 

health libraries such as Scielo, PubMed, Lilacs and Medline, using the following keywords: 

mastectomy, lymphedema, and primary care. Among 17 research papers evaluated, we found 

that the majority of them consisted in clinical trials or literature reviews and were focused in 
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physiotherapy as a postsurgical treatment modality. The post-mastectomy rehabilitation 

program for women in primary care is done through the work of a multidisciplinary and 

interdisciplinary team, being the Physiotherapist a key component on it. After reviewing 

different therapeutics, we can say that the most common exercise among them has been the 

Kinesiotherapy in the upper limb members, due to its effectiveness to promote improvements 

in terms of relieve in pain symptoms, lymphedema reduction, and increase in range of motion. 

Keywords: mastectomy, lymphedema, and primary care. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O câncer de mama está dentro do grupo de neoplasias com maior incidência na 

população feminina, sendo no Brasil a principal causa de morte por doenças malignas entre as 

mulheres (SILVA; HORTALE, 2012). 

Na última décadas mudanças sócio-demográficas de acessibilidade aos serviços de 

saúde vêm possibilitando uma melhora na detecção, no diagnóstico e nas diversas formas de 

tratamento para o câncer mamário (SANTOS et al, 2007). 

Serravalle (2004) afirma que o alcance do sucesso nos resultados do tratamento de 

câncer de mama pode ser obtido através de diferentes terapêuticas como o procedimento 

cirúrgico, a quimioterapia, a terapia hormonal,a radioterapia e a fisioterapia. Destes, a cirurgia 

é o recurso terapêutico importante para desempenhar a função de controle locorregional da 

doença, prevenindo a sua disseminação. 

Um procedimento cirúrgico de qualquer natureza pode causar uma série de 

complicações físicas que acometem as funções do indivíduo e com isso ele passa a necessitar 

de maiores cuidados (FARIA, 2010). 

Camargo e Marx (2000) apud Bergman (2006) citam que complicações da cirurgia 

como o surgimento de seromas, hematomas e edema mamário, as infecções, fraquezas 

musculares, complicações motoras e sensitivas, alterações no processo cicatricial, redução da 

amplitude de movimento e a presença de processos dolorosos repercutem de forma negativa 

na qualidade de vida da mulher pós-mastectomizadas.  

 Para o tratamento fisioterapêutico, a fraqueza muscular é um importante fator que 

desencadeia incapacidades do membro afetado, podendo comprometer de maneira 

permanente ou temporária os músculos da cintura escapular e provocar espasmos na região do 

pescoço e ombro. A limitação da função e a falta de mobilidade do ombro podem desenvolver 

um processo fibrótico da articulação escápulo-umeral e alterar a postura corporal (KISNER; 

COLBY, 2005). 
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Frente às repercussões advindas do pós-operatório de mastectomia,a fisioterapia é a 

modalidade terapêutica responsável por tratar dos distúrbios cinético-funcionais 

intercorrentes, utilizando-se de técnicas e recursos específicos como a drenagem linfática 

manual, as bandagens funcionais, os exercícios, o laser, a eletroestimulação transcutânea, 

ultrassom terapêutico, infravermelho, dentre outros (LUZ; LIMA, 2011). 

A assistência fisioterapêutica a mulheres pós-mastectomizadas também se dá no 

âmbito da atenção primária. Aqui o fisioterapeuta presta uma assistência integrada aos demais 

profissionais da unidade básica de saúde, por meio de visitas domiciliares, desenvolvendo 

ações assistenciais e educativas considerando a ampla dimensão do quadro patológico 

proveniente de um câncer de mama (FERREIRA 2005). 

Durante a visita domiciliar o fisioterapeuta se depara com a realidade social 

vivenciada pela mulher mastectomizada e os problemas que ela enfrenta, repercutindo no seu 

estado de saúde. As descobertas resultantes da convivência provocam mudanças na 

compreensão sobre o fenômeno de adoecimento no câncer de mama e, ao mesmo tempo, 

proporciona ao fisioterapeuta uma compreensão ampliada das possibilidades de reabilitação 

em domicílio e criação de vínculos (TORRES; ESTRELA; RIBEIRO, 2009). 

Com base no exposto acima o objetivo desse estudo é demonstrar através de uma 

revisão integrativa da literatura quais os recursos fisioterapêuticos utilizados no tratamento 

domiciliar de mulheres pós-mastectomizadas, com a finalidade de reverter ou minimizar os 

danos gerados.  

 
METODOLOGIA 

O estudo consiste em uma revisão bibliográfica integrativa de artigos científicos 

consultados nas bases de dados da biblioteca virtual de saúde (BVS) tais como o Scielo, 

Pubmed, Lilacs e Medline.  

Como critérios de inclusão, buscou-se trabalhos originais e de revisões que tivessem 

sido publicados no período compreendido entre os anos de 2002 a 2012, sendo selecionados 

apenas os trabalhos completos disponíveis em língua portuguesa, com divulgação em revistas 

nacionais. 

Excluíram-se todos os trabalhos publicados em outras versões linguísticas e com data 

de publicação inferior ao ano de 2002. 

Para a busca dos artigos foram utilizadas como os termos ou palavras-chaves: 

fisioterapia, mastectomia, recursos fisioterapêuticos e atenção primária, que foram 
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combinados entre si no momento da busca. Após a leitura dos artigos encontrados, procedeu-

se a seleção dos dados de interesse para a revisão sendo todas as informações descritas em 

uma tabela para melhor apreciação dos resultados alcançados.    

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Sobre o quantitativo dos artigos encontrados podemos dizer que 11 artigos falavam 

sobre o linfedema, 03 sobre a visita domiciliar do fisioterapeuta e 20 falava sobre a 

fisioterapia na mastectomia, destes foram usados apenas 11 artigos sobre fisioterapia no 

linfedema, 03 sobre a visita domiciliar do fisioterapeuta e apenas 03 sobre fisioterapia na 

mastectomia.  

No quadro (QUADRO 01) a seguir podemos encontrar a distribuição dos artigos 

consultados seguindo o corpo do estudo segundo autores, título do trabalho, abordagem 

metodológica e o ano de publicação. 

  

Quadro 01 - Distribuição dos artigos que foram o corpo dos estudos conforme autores, título 

do trabalho, ano de publicação e abordagem metodológica usada.  
 

AUTOR TÍTULO 
METODOLOGIA E 

AMOSTRAGEM 
ANO  

RETT, M. T.et al. 

A cinesioterapia reduz a dor no 

membro superior de mulheres 

Submetidas à mastectomia ou 

quadrantectomia 

Estudo de casos analítico 

descritivo e longitudinal com 39 

mulheres submetidas a tratamento 

cirúrgico 

2012 

NASCIMENTO, S. L. et 

al. 

Complicações e condutas 

fisioterapêuticas após cirurgia por 

câncer de mama: estudo 

retrospectivo 

Estudo descritivo, retrospectivo 

sendo avaliados 707 prontuários 

de mulheres submetidas  a 

mastectomia. 

2012 

LEAL, N.et al. 

Linfedema pós-câncer de mama: 

comparação de 

duas técnicas fisioterapêuticas – 

estudo piloto 

Ensaio clínico piloto com 12 

mulheres que realizaram 

esvaziamento linfático axilar 

unilateral que apresenta linfedema 

secundário. 

2011 

FARIA, Lina 

As práticas do cuidar na 

oncologia: a experiência 

da fisioterapia em pacientes com 

câncer de mama 

Revisão de literatura sistemática 

com 63 trabalhos 
2010 

OLIVEIRA, M.etal. 

Exercícios para membros 

superiores durante radioterapia 

para câncer de mama e qualidade 

de vida 

Ensaio clínico controlado 

randomizado com 55 mulheres 

submetidas a mastectomia e com  

indicação indicação de 

radioterapia 

2010 

LOPES, L. S et al. 

Avaliação do complexo do ombro 

em mulheres submetidas à 

intervenção cirúrgica para 

tratamento de câncer de mama 

Ensaio clínico com 21 mulheres 

submetidas a mastectomia radical 

ou parcial (quadrandectomia)  que 

apresentava alguma disfunção 

como dor e redução de ADM 

2009 
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ELSNER, V.TRENTIN 

R e HOMC 

Efeito da hidroterapia na 

qualidade de vida de mulheres 

mastectomizadas 

Com 3 pacientes submetidas a 

mastectomia total unilateral com 

indicação para hidroterapia 

2009 

BORGHESAN, B; 

PELLOSO, S; 

eCARVALHO M. 

Câncer de mama e fatores 

associados 

Descritivo exploratório, 

Retrospectivo com 19 mulheres 

mastectomizadas 

2008 

JAMMAL; MACHADO 

A.; eRODRIGUES, L. 

Fisioterapia na reabilitação de 

mulheres operadas por 

câncer de mama 

Revisão descritiva da literatura 

com 25 artigos estudados 
2008 

MOZZINI, S. 

O esvaziamento cervical e o papel 

da fisioterapia na sua 

Reabilitação 

Revisão descritiva da literatura 2007 

OLIVEIRA J e 

CÉSAR TB 
 

Influência da fisioterapia 

complexa descongestiva 

associada à ingestão de 

triglicerídeos de cadeia 

média no tratamento do 

linfedema de membro 

superior 
 

Estudo, cego e randomizado com 

16 mulheres que apresentaram 

linfadema de  Membro Superior 

encaminhados a clinica. 

2007 

BERGMANN, A et al. 

Fisioterapia em mastologia 

oncológica: rotinas do Hospital do 

Câncer III / INCA 

Ensaio clínico com as pacientes 

submetidas à linfadenectomia 

axilar, biópsia do linfonodo 

sentinela 

2006 

REZENDE, L. F. 

Exercícios livres versus 

direcionados nas complicações 

pós-operatórias de câncer de 

mama 

Ensaio clínico randomizado que 

contou com a participação de 60 

pacientes submetidas a 

mastectomia associado a 

linfadenectomia axilar 

2006 

MEIRELLES, M. C. 

Avaliação de técnicas 

fisioterapêuticas no tratamento do 

linfedema pós-cirurgia de mama 

em mulheres 

Ensaio clínico com 36mulheres 

submetidas a mastectomia 
2006 

SAMPAIO L, MOURA 

C. e RESENDE M. 

Recursos fisioterapêuticos no 

controle da dor oncológica: 

revisão da literatura 

Revisão descritiva da literatura 40 

artigos dispõe níveis em 

português 

2005 

MARCUCCI, F. 

O papel da fisioterapia nos 

cuidados paliativos a pacientes 

com câncer 

Revisão descritiva da literatura 

com 55 unidades 
2005 

PINTO; SILVA 

Movimento do Ombro após 

Cirurgia por Carcinoma Invasor 

da Mama: Estudo Randomizado 

Prospectivo Controlado de 

Exercícios Livres versus 

Limitados a 90° no Pós-operatório 

Estudo clínico de coorte 

prospectivo e randomizado com 

59 mulheres submetidas a 

linfadenectomia axilar associada a 

mastectomia. 

2004 

 

 

Bergman et al. (2006) afirma que a fisioterapia está indicada tanto para os pacientes 

que já passaram pela mastectomia parcial ou total, quanto aqueles que estão na fase pré-

operatória, por inúmeros fatores que vão desde a preparação física e emocional para a cirurgia 

até sua reabilitação total no pós-operatório. 
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O paciente que se submete a um programa preventivo no pré-operatório diminui o 

tempo de internação e pode retornar mais rapidamente às atividades diárias e ocupacionais. 

Num contexto mais amplo, um programa fisioterapêutico preventivo auxilia evitando 

complicações comuns na paciente pós-mastectomizada (JAMMAL;MACHADO; 

RODRIGUES, 2008). 

Segundo Batiston e Santiago (2005), muitas mulheres são encaminhadas tardiamente 

para o tratamento fisioterapêutico o que as faz chegar com sequelas físicas já instaladas, 

motivo pelo qual é fundamental iniciar um programa de fisioterapia precocemente. 

O programa de reabilitação da mulher pós-mastectomizada na atenção primária se dá 

por meio do trabalho de uma equipe multiprofissional e interdisciplinar de fisioterapeuta, 

enfermeiro, nutricionista, assistente social, educador físico e psicólogo, deve ser iniciado tão 

logo a paciente volte para sua casa com o objetivo de reintegrar esta paciente a sociedade e 

conscientizar seus familiares quanto aos cuidados no domicílio (FERREIRA 2005). 

A primeira vista é necessário que o fisioterapeuta realize uma avaliação minuciosa do 

estado de saúde atual do paciente verificando itens como: estado de orientação geral,presença 

de dor, alterações no tegumento (edema, eritema, tipo de incisão cirúrgica), sensação de 

parestesia, amplitude de movimento do membro, e sinais vitais além do repasse de orientações 

gerais sobre os cuidados domiciliares que deve ter a partir de agora (MARCUCCI, 2005). 

Oliveira (2010) realizou um ensaio clínico controlado e randomizado com 55 

pacientes mastectomizadas. Foram realizados 18 atendimentos, de 45 minutos, concomitante 

ao tratamento radioterápico. O protocolo utilizado foi composto por cinesioterapia ativo-

assistida para membros superiores, com emprego de 19 exercícios envolvendo padrões de 

flexão, extensão, abdução, adução, circundação e rotação interna e externa das articulações do 

punho, cotovelo, ombro e falanges.  

Leal et al. (2011), ao realizar um ensaio clínico piloto com 12 mulheres, propôs um 

tratamento para redução do linfedema para ser realizado no ambiente domiciliar do paciente. 

Foi proposto a realização de cinesioterapia para membro superior que constava de exercícios 

ativos livres, associada à drenagem linfática manual. Cada sessão teve aproximadamente uma 

hora de duração e os resultados mostraram expressiva redução do linfedema e melhora na 

amplitude articular. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sabemos que o tratamento de um câncer de mama é bastante complexo e por isso há 

necessidade da integração de uma equipe de saúde multiprofissional. Nesse sentido é 

fundamental a presença do profissional Fisioterapeuta, o qual deve iniciar suas ações logo no 

primeiro dia do pós-operatório dos pacientes se desta forma pode evitar e/ou minimizar 

diversas complicações ligadas à qualidade de vida dos mesmos. 

O estudo mostrou que dentre o “arsenal de recursos” fisioterápicos existentes, o 

tratamento conservador através de manobras cinesioterapêuticas foi a mais utilizada, podendo 

este estar ou não associado a outras terapêuticas como a radioterapia. 

As manobras mais utilizadas foram movimentos de: flexão, extensão, abdução, 

adução, rotação interna e externa das articulações dos membros superiores de falanges, punho, 

cotovelo e ombro. A redução do linfedema, restauração da amplitude de movimento e 

diminuição da sintomatologia dolorosa foram os principais aspectos positivos mais 

observados durante o tratamento. 

Os recursos, além de demonstrarem sua eficácia, ainda possuem a vantagem de serem 

de fácil realização e não apresentarem um grande custo financeiro ao paciente que pode 

desenvolver as manobras até mesmo no seu próprio domicílio sem a necessidade de aparelhos 

específicos.  

Podemos concluir de uma maneira geral que a pesquisa cumpriu com o objetivo 

proposto sobre o estudo de qual recurso fisioterapêutico é o mais usado no tratamento de 

pacientes mastectomizados, sendo que a cinesioterapia mostrou-se a mais presente durante o 

tratamento. Vale ressaltar ainda que este estudo pode servir como base para novas fontes de 

pesquisa futura além de servir para despertar um maior interesse dos demais profissionais de 

saúde afim da necessidade da integração do Fisioterapeuta no tratamento de pacientes 

mastectomizados. 
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RESUMO: A doença arterial coronariana ou doença isquêmica cardíaca é decorrente de um 

processo patológico das artérias coronárias, que limita o fluxo sanguíneo, estando 

intimamente ligada ao processo de aterosclerose, provocando uma obstrução coronariana que 

prejudicará a função do músculo cardíaco, limitando o indivíduo para suas atividades de vida 

diária e profissional. A reabilitação cardíaca faz com que o paciente retorne as suas funções 

de vida diária e profissional. O trabalho trata-se de uma revisão sistemática que comprova os 

benefícios e a importância dos exercícios resistidos na reabilitação de pacientes 

revascularizados, fortalecendo os músculos, diminuindo riscos de lesões e fazendo com que o 

paciente retorne às suas funções de vida diária e profissional. Foram utilizados neste trabalho 

três artigos de revisão, sendo um sobre reabilitação cardíaca com ênfase no exercício, um 

sobre reabilitação cardiovascular em cardiopatas e um sobre exercícios resistidos em 

pacientes cardiopatas. 

Palavras-chaves: Exercício resistido. Fisioterapia. Revascularização do miocárdio. 

A B S T RA C T : The coronary artery disease or ischemic heart disease is due to a pathological 

process of the coronary arteries, which limits blood flow, and it is closely linked to the 

atherosclerosis process, causing a coronary obstruction that affect the function of the heart 

muscle, limiting their activities to the individual daily and professional life. Cardiac 

rehabilitation makes the patient to return to his daily and professional duties. The work is 

about a systematic review that proves the benefits and importance of resistance training in 

rehabilitation of revascularized patients, strengthening the muscles, reducing risks of injury 

and causing the patient to return to his daily and professional duties.  Three review articles 

have been used in this work, the first one on cardiac rehabilitation with emphasis on exercise, 

the next one on cardiac rehabilitation in cardiovascular, and the last one, about the resistance 

training on cardiac patients.  

Keywords: Resistance exercise. Physical therapy. Myocardial revascularization. 

 

I N T RO D U Ç ÃO  

A doença arterial coronariana ou doença isquêmica cardíaca é decorrente de um 

processo patológico das artérias coronárias, limitando o fluxo sanguíneo, estando intimamente 

ligada ao processo de aterosclerose, provocando uma obstrução coronariana que prejudicará a 
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função do músculo cardíaco. A doença apresenta-se antes mesmo do distúrbio funcional do 

miocárdio se manifestar (MOFFAT, 2008; DONNA, 2008). 

A aterosclerose é caracterizada como o processo crônico de inflamação da parede 

arterial, onde vários fatores colaboram para a formação da placa de ateroma, que é formada 

basicamente por células de lipídeos e proteínas, podendo romper-se, favorecendo a 

aglutinação de plaquetas e a formação de depósitos de fibrina na artéria (PINHEIRO, 2002).  

O processo aterosclerótico diminui o calibre do vaso sanguíneo prejudicando o fluxo 

sanguíneo, causando uma isquemia miocárdica, devido a perturbações na estabilização entre a 

oferta e o consumo de oxigênio pelo músculo do miocárdio. É um processo lento e gradual, 

mas repetitivo, que pode causar a obstrução completa do vaso sanguíneo. A isquemia pode ser 

de graus variáveis dependendo dos fatores de duração e intensidade (JULIAN, COWAN, 

2000). 

O quadro clínico da obstrução aterosclerótica coronariana apresenta sintomas 

diversificados. Esta doença pode ser classificada em insuficiência coronariana aguda e 

crônica, sendo que em ambas as formas a falta de sangue ao miocárdio é a causa da doença 

(MOFFAT, 2008; DONNA, 2008). 

O tratamento da insuficiência coronariana pode ser clínico ou cirúrgico, onde o 

processo cirúrgico substitui os segmentos estenosados por um enxerto sadio retirado de uma 

veia ou artéria. A escolha do enxerto que será empregado é escolhida de acordo com a 

facilidade de implante e permeabilidade, onde a veia safena é o enxerto mais comum e mais 

utilizado nos centros cirúrgicos (PIRES, 2006; REGENGA, 2000). 

O enxerto mais utilizado, disponível e de fácil obtenção é o de veia safena, apesar de 

ter um índice de obstrução de 12% no primeiro ano após a cirurgia. Quando esta veia é 

utilizada, liga-se uma extremidade da veia com a aorta ascendente e a outra com a artéria 

coronária afetada, em um ponto localizado abaixo da obstrução mais distal (GARDENGUI; 

DIAS, 2007). 

A esternotomia mediana é a incisão rotineiramente utilizada nesta cirurgia, e 

comumente faz-se uso de circulação extracorpórea, pois apresenta ótimas condições de 

segurança e resultados satisfatórios na reprodutibilidade. Porém, contribui para complicações 

pós-operatórias, tais quais: respostas inflamatórias, infecções pulmonares, atelectasias, bem 

como pode levar à falência de múltiplos órgãos (MORÃES, 2005). 
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Diversos estudos mostram a revascularização do miocárdio sem o uso de circulação 

extracorpórea, apresenta menor taxa de morbidade pós-operatória, pois exibe menor 

frequência de: infecções respiratórias, infecções esternais profundas, menor sangramento, 

menor frequência de distúrbios neurológicos entre outras complicações.  Nos últimos 10 anos, 

houve avanço marcante no tratamento dos procedimentos de revascularização do miocárdio, 

onde a cirurgia deste visa a menor agressão ao paciente e o emprego de enxertos mais 

duráveis (PINHEIRO, 2002). 

 Logo, o exercício físico e a melhora da dieta, tem se mostrado benéfico em 

diversas circunstâncias relacionadas à doença cardiovascular, diminuindo as placas de 

ateroma, principalmente quando a atividade praticada possui um gasto energético maior que 

2.200 kcal/semana (GARDENGUI; DIAS, 2007) 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS,1995),  a reabilitação cardíaca utiliza 

atividade necessária para que os pacientes cardiopatas consigam as melhores condições 

físicas, mental e social, através do seu próprio esforço, reconquistando assim uma posição 

normal de forma ativa e produtiva na comunidade. 

Sendo assim, o principal objetivo dos programas de reabilitação cardíaca, é permitir 

aos cardiopatas o retorno às suas atividades de vida diária, o quanto antes. Considera- se 

também que a reabilitação cardiovascular seja iniciada de forma mais precoce, ainda dentro 

do ambiente hospitalar, visando à recuperação da capacidade funcional dos indivíduos 

acometidos, onde os programas de reabilitação são divididos em fase I, II, III e IV.  

Fase I - é uma fase aguda com início dentro da unidade coronariana. O paciente é 

submetido à atividade de intensidade baixa, sendo orientado por um fisioterapeuta, onde a 

intensidade da atividade poderá ser aumentada se o paciente responder favoravelmente a 

prescrição individualizada da atividade prescrita (NEGRÃO; BARRETO, 2006). 

Fase II – é a continuação da fase I, e deve ser preferencialmente iniciada 24 horas após 

a alta hospitalar, respeitando o estado físico do paciente. Nessa fase, é importante que o 

paciente comece a se automonitorar e ter percepção da frequência cardíaca, nível de esforço e 

outros sintomas clínicos. Os exercícios são baseados na capacidade funcional útil, ou seja, 

pelo consumo de oxigênio e seu equivalente em unidades metabólicas (PULZ, 2006). 

Fase III – é iniciada dois meses após o acometimento cardíaco, evoluindo os níveis 

dos exercícios de acordo com a evolução do paciente ( GIL et al, 1995; GARDENGHI; DIAS, 

2007).  



430 
 

Fase IV - É a continuação da fase III. Representa a manutenção a longo prazo e já 

adquirida após a recuperação. O programa de atividades na fase IV para pacientes cardíacos é 

comparável aos programas de condicionamento físico para adultos sedentários saudáveis 

(JULIAN; COWAN, 2000).  

De acordo com a literatura devemos seguir os princípios gerais do atendimento: 

aquecimento, fase aeróbica e desaquecimento. No período de aquecimento é realizada uma 

caminhada de 5minutos, exercícios de flexibilidade e exercícios localizados de baixa 

intensidade, utilizando pequenas massas musculares. 

No período aeróbico, a duração da atividade física é de 20 a 30 minutos ou mais, de 

acordo com intensidade, utilizando grandes grupos musculares. No período de 

desaquecimento, o indivíduo retorna gradualmente às condições de repouso através de 

exercício de alongamento e caminhadas leves, que duram de 5 a 10 minutos, podendo ainda 

ser incluídos trabalhos específicos de relaxamento ou de socialização dos pacientes 

(NEGRÃO; BARRETO, 2006). 

Conforme o Consenso Brasileiro de Cardiologia (2005), a frequência mínima 

preconizada de atividade física é de três vezes por semana, onde uma maior frequência de 

exercícios com baixa intensidade aumenta os benefícios e reduz os riscos de complicações. A 

morbimortalidade durante a reabilitação é baixa e não há evidências de efeitos adversos na 

atividade física programada.  

 A graduação da intensidade de exercícios é fundamental para evitar lesões 

musculoesqueléticas, que afetam de forma negativa a adesão aos programas de reabilitação ou 

se tornam fonte de incapacidade crônica, se não forem tratados adequadamente.  Os tipos de 

exercícios físicos podem ser classificados em estático e dinâmico. Exercícios dinâmicos 

envolvem um número maior de contrações  contra baixa resistência e são representados por 

atividades como:  pedalar, nadar, caminhar, correr. Por outro lado, exercícios estáticos 

envolvem poucas contrações musculares com uma maior resistência. Atividades de força, 

como levantamento de peso, musculação são exemplos dessas atividades estáticas. Na prática, 

a maioria das formas de exercício incluem componentes estáticos e dinâmicos, 

frequentemente havendo predomínio de um sobre o outro (UMEDA, 2005). 

Conforme o exposto acima, se observa a necessidade de realizar uma busca pelo maior 

conhecimento do tema. Logo, a presente pesquisa teve como objetivo analisar os efeitos do 
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treinamento resistido em pacientes revascularizados, através de uma revisão bibliográfica 

sistematizada. 

 

ME TO DOL O GIA 

A presente pesquisa é de caráter descritivo, onde foi realizada uma busca sistemática 

de literatura como artigos e livros publicados no período de 2000 a 2012. Na presente 

pesquisa foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: artigos escritos na língua 

portuguesa e encontrados em bancos de dados das faculdades INTA e indexados no SciELO 

(Scientific Eletronic Library Online) e LILACS (Literatura latino-americana e do Caribe em 

ciências da saúde), com os seguintes descritores: Exercício resistido, fisioterapia e 

revascularização do miocárdio. Artigos que abordassem  pacientes portadores de cardiopatias 

ou que estivessem se submetido à revascularização do miocárdio, sendo selecionados estudos 

randomizados controlados, bem como estudos de revisão baseados em treinamento resistido, 

associado ou não ao treinamento aeróbico. 

Foram incluídos neste trabalho três artigos de revisão, sendo o primeiro sobre 

reabilitação cardíaca com ênfase no exercício, o segundo sobre  reabilitação cardiovascular 

em cardiopatas, e o terceiro sobre exercícios resistidos em pacientes cardiopatas. 

Não se encaixaram no estudo artigos que não abordassem exercícios resistidos, 

publicações que não estivessem no período de 2000 a 2012, que não fossem na língua 

portuguesa , editoriais, artigos de opinião ou capítulos de livro. 

Foram encontrados inicialmente 929 artigos: 923 sobre revascularização do miocárdio 

e fisioterapia, e apenas 6 sobre exercícios resistidos. Os artigos foram analisados e apenas 1 

cumpria os critérios de inclusão, sendo desse modo selecionado para a pesquisa. Os outros 5 

artigos não cumpriam os critérios de inclusão, ou seja, não abordavam exercícios resistidos 

em pacientes revascularizados.  

Devido ao pouco acervo sobre artigos que abordassem a respeito do exercício resistido 

e por os artigos não abordarem a reabilitação cardíaca voltada para o paciente 

revascularizado,  foram incluídos para essa revisão 3 análises que abordam a reabilitação 

cardíaca em pacientes cardiopatas e o exercício resistido na reabilitação cardíaca. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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Os artigos abordam a reabilitação cardíaca. No entanto, nenhum relata a respeito da 

reabilitação específica em pacientes revascularizados. 

Devido à falta de artigos com reabilitação cardíaca voltada ao pacientes 

revascularizados, foi feita uma comparação sobre o exercício físico nos programas de 

reabilitação cardíaca, bem como sobre a intensidade do exercício e os tipos de frequência 

deste, a fim de comparar os métodos e discutir os resultados encontrados. Todos os artigos 

estão na língua portuguesa , devido ao pouco tempo para a realização do trabalho. O quadro 

abaixo mostra as variáveis comparadas. 

 

 

Qu a dr o  1  –  D esc r i çã o  do s  a r t i go s  se l ec i on ad os  

 

AUTOR/AN

O 

TIPO DE 

ESTUDO 

TIPO DE 

EXERCÍCI

O 

TESTE DE 

ESFORÇO 

INTENSIDADE 

DO 

EXERCÍCIO 

FREQUÊNCI

A DO 

EXERCÍCIO 

CONCLUSÃ

O 

Gardengui,Di

as 2007 

Revisão 

bibliográfica 

Resistido ou 

resistido 

associado ao 

aeróbico 

Teste de 

MMSS e 

ergometria 

50% a 80% de 

acordo com o 

condicionamento 

físico. 

03 a 05 sessões 

semanais   de 

30 a 60 minutos 

Índice de 

complicações 

durante os 

programas de 

reabilitação 

cardíaca é 

baixo. 

Gonçalves et 

al, 2012 

Revisão 

sistemática 

Resistido ou 

resistido 

associado ao 

aeróbico 

Teste de 

MMSS e 

Ergometria 

Entre 30% a 70% 

da frequência 

cardíaca máxima 

03 a 05 vezes 

na semana 

Melhora a 

força 

muscular  de 

MMSS E 

MMII e a 

capacidade 

funcional do 

paciente. 

Ricardo, 

Araújo 2006 

Revisão 

sistemática 

Não 

especificou 

no artigo 

Não consta 

no artigo 

Entre 65% a 80% 

da frequência 

cardíaca máxima 

03 a05 vezes 

por semana de 

30 a 60 minutos 

Diminuição 

das taxas de 

mortalidade 

cardíaca e 

reinfartos. 

 

A fraqueza muscular em pacientes cardiopatas é caracterizada pela inatividade física, 

reforçando assim a importância da prática de exercícios resistidos, uma vez que a força 

muscular é fator primordial para a execução das atividades de vida diária e atividades 

profissionais. 
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Segundo Gonçalves et al. (2012), apesar do treinamento resistido proporcionar 

melhoras na força e resistência muscular, garantindo ao paciente um retorno seguro e eficaz 

na execução de atividades de vida diária e profissional, e ressaltando que tanto o treinamento 

resistido quanto o treinamento aeróbico, assim como o treinamento resistido associado com o 

aeróbico, foram observadas alterações positivas no aumento da massa magra total. 

Gonçalves et al. (2012), reforça também que pacientes com evolução não complicada 

de infarto agudo que utilizam exercícios resistidos na fase I da reabilitação cardíaca estão 

aptos ao retorno das atividades profissionais em quatro semanas,  já que esses pacientes 

melhoram a força muscular , aprimorando suas atividades de vida diária e profissional. Um 

dos fatores dos exercícios resistidos que divergem entre os autores é a frequência e 

intensidade do treino no treino resistido. 

De acordo com Gonçalves et al, (2012), a intensidade do exercício deve seguir alguns 

critérios para trazer benefícios aos pacientes, onde o método mais utilizado para determinar a 

intensidade do exercício é o teste ergométrico ou espiro-ergométrico, mas também são 

utilizados a tabela de fox e a escala de borg. Gardengui (2007) reforça que na falta de uma 

avaliação ergométrica ou espiro-ergométrica, a intensidade do exercício deve ser baseada na 

frequência cardíaca de treinamento, que é obtida pela fórmula de Karvonem, que corresponde 

a 220- idade podendo variar em 50% a 80% de acordo com o condicionamento físico e a 

gravidade do paciente. 

Gonçalves et al. (2012),  Gardengui (2007) e a Diretriz Brasileira de Reabilitação 

Cardíaca (2005) concordam que a frequência do exercício resistido deve ser gradual e 

progressiva, para que o paciente adquira auto confiança em relação ao treino.  Já em relação 

ao número de séries, repetições e a carga, Gonçalves sugere que o treino resistido deve ser 

iniciado 2 a 3 séries de 8 a 10 repetições com peso correspondente a 30% a 40%, podendo 

alcançar até 70% da força máxima. Gardengui (2007) e a Diretriz Brasileira de Reabilitação 

(2005), sugerem que o programa de reabilitação cardíaca com exercícios resistidos devem 

seguir atendimentos de 3 a 5 vezes por semana com 3 séries de 10 a 15 repetições, e o 

atendimento deve durar entre 30 a 60 minutos com carga de 30% a 60% de acordo com  a 

escala de borg. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Verificou-se que mesmo com diversos estudos e avanços na reabilitação cardíaca, 

ainda há uma grande necessidade de protocolos que direcionem a reabilitação para as 

diferentes necessidades. 

Notou-se claramente a escassez de artigos que abordassem a respeito da reabilitação 

voltada aos pacientes revascularizados generalizando a reabilitação cardíaca para cardiopatas 

em geral. 

O presente estudo apresenta notável relevância, pois possibilitou uma comparação 

entre as variáveis do exercício resistido para os cardiopatas, incluindo os revascularizados, 

onde, apesar dos autores exporem diferentes variáveis, todos os métodos realizados 

apresentaram melhoras significativas para os pacientes. Desta forma sugere-se a realização de 

novos estudos que definam protocolos mais específicos para pacientes revascularizados e 

ainda, que o exercício resistido possa ser mais bem observado pelos programas de reabilitação 

cardíaca, visto que proporcionam muitos avanços na reabilitação desses pacientes. 
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Jorgiana de Oliveira Mangueira 
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RESUMO: Introdução: A incontinência urinária é definida com a perda involuntária de urina, 

sendo mais comum o acometimento de pessoas do sexo feminino. Objetivo: verificar os 

fatores associados à Incontinência Urinária em mulheres, em publicações dos últimos cinco 

anos através de uma revisão integrativa de literatura. Metodologia: Estudo do tipo revisão 

integrativa de literatura, tendo como busca pela literatura ocorreu nos meses de outubro a 

novembro de 2012, os descritores selecionados foram os seguintes: “Incontinência”, 

“Urinária”, “Incontinência urinária”, “complicações”, “fatores de risco”, estes por sua vez, 

foram relacionados com o descritor “Incontinência”. Com respeito ao ano de publicação, 

quatro artigos foram publicados em 2010, um em 2011, demonstrando que houve lacunas de 

publicações na sequência de anos pesquisados. Resultados: de acordo com os sintomas, a 

incontinência urinária pode ser classificada em três tipos: incontinência urinária de esforço; a 

urge-incontinência e a incontinência urinária mista. Tal problema acomete mais as mulheres, 

pessoas idosas, problemas neurológicos, fraqueza da musculatura do assoalho pélvico, 

obesidade, partos vaginais, dentre outros. Conclusão: Diante do exposto se faz necessário o 

http://www.medicina.ufmg.br/
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desenvolvimento de ações preventivas, diagnósticas e terapêuticas voltadas para a população 

exposta ao risco de desenvolver a incontinência urinária mostrando, deste modo a fisioterapia 

pode atuar junto à equipe multiprofissional para que esta patologia não venha acometer as 

pessoas e comprometendo a qualidade de vida. 

Palavras Chave: Incontinência. Incontinência urinária. Mulheres.  

 

ABSTRACT: Introduction: Urinary incontinence is defined as involuntary urine loss, being 

more affected in females, showing that the probability for women due to hormonal factors and 

consequences of pregnancy and childbirth. Given the above as well as many complaints 

correlated with this pathology is that in everyday women, we decided to develop this study. 

Objective: To identify factors associated with urinary incontinence in women, publications in 

the past five years through an integrative review of the literature. Methodology: This study is 

an integrative, search the literature as having occurred in the months from October to 

November 2012, the descriptors selected were: "Incontinence", "Urinary", "Urinary 

incontinence", "complications" "risk factors, "they in turn were associated with the descriptor" 

Incontinence ". With respect to the year of publication, four articles were published in 2010, 

showing that there was in 2011.1 gaps publications following years surveyed. Analysis of 

selected articles proceeded according to the following descriptors. Results: According to the 

symptoms, which can be classified into three main types: stress incontinence, occurs when 

involuntary loss of urine during exertion or exercise or when sneezing or coughing, the urge 

incontinence and is thus characterized by abuse of involuntary loss of urine accompanied by 

or immediately preceded by urgency and mixed urinary incontinence. Conclusion: In 

conclusion that urinary incontinence is connected to elderly people, vaginally and who do not 

practice activity física. 

Key Words: Incontinence. Urinary incontinence. Women 

 

INTRODUÇÃO 

 Almeida et. al. (2007) relatou que para melhor compreensão sobre incontinência 

urinária é preciso saber como é o funcionamento do trato urinário inferior e como o sistema 

nervoso faz o controle do processo de armazenamento-esvaziamento da urina. Onde na 

maioria das vezes as pessoas tem um completo controle fisiológico sobre esse processo, ou 

seja, a pessoa apresenta um enchimento vesical de até 400-500 ml, em seguida esvazia a 

bexiga em um local apropriado, sem que ocorram grandes perdas.  

Para esvaziamento da bexiga se faz necessária uma perfeita coordenação entre o 

músculo detrusor, esfíncteres e sistema nervoso.  A princípio, o processo parece simples, mas, 

para que haja um funcionamento adequado, é necessária uma completa coordenação entre 

sistema nervoso simpático e parassimpático, além do relaxamento voluntário do esfíncter 

esquelético. Dessa forma, para que haja continência e micção adequadas é necessário que a 

rede neuronal e as estruturas anatômicas estejam íntegras para o bom funcionamento desse 

controle (ALMEIDA, et. al., 2007). De acordo com literaturas pesquisadas sobre 
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Incontinência Urinária (IU) a atividade de alto impacto torna-se fator de risco para a IU, mas 

não são relatadas referências especificas (ALMEIDA, et. al., 2007). 

O sistema urinário pode ser dividido em duas colocações em armazenamento e 

eliminação periódica da urina.  Segundo Caetano, et. al. (2009) em sua pesquisa mais recente 

que Incontinência Urinária (IU) pode ser definida como perda involuntária da urina, sendo 

que ocorre mais em mulheres e o tipo ao mesmo tempo comum é a incontinência por esforços. 

Isso ocorre devido a razões anatômicas e hormonais e com consequências de partos e 

gestação, que pode ter enfaquecido os músculos do períneo. 

De acordo com Higa, Lopes & Reis (2008) em seus estudos atuais, vêm demonstrando 

uma grande preocupação com a interferência da IU na qualidade de vida das mulheres. Os 

fatos recorrentes de IU durante suas atividades de vida diária são causadores de alguns 

constrangimentos sociais, alterações sexuais e pouco desempenho na vida profissional. Estas 

são condições determinantes e relacionadas ao isolamento social, estresse, depressão, 

condições de incapacidade e baixa autoestima que resulta em significativa morbidade. 

Lopes & Higa (2006) em seu estudo entre mulheres trabalhadoras corroborou que 

69,3% tinham idade abaixo de 50 anos e que pode estar causando fadiga, embaraço, alteração 

na concentração e estresse emocional durante o expediente de trabalho. Entre as profissionais 

da área da saúde, que apresentaram perda involuntária de urina durante o trabalho, as mesmas 

relataram sentimentos tais como: estresse, incômodo, vergonha, constrangimento, irritação e 

falta de concentração, fatores estes responsáveis por um impacto negativo na sua performance 

profissional.
 
 

 A IU é definida como “perda involuntária de urina que vem a acarretar transtornos 

sociais” e pode causar diversas alterações na qualidade de vida das mulheres que possuem 

esta patologia (LOPES & HIGA, 2006).  

De acordo com Almeida, et. al. (2007) as causas da IU são bastante diversificadas e a 

identificação de sua causa é fundamental para o tratamento correto.  Os fatores determinantes 

podem incluir a hiperatividade detrusora, a insuficiência do esfíncter uretral, deficiência de 

sustentação dos órgãos pélvicos, problemas congênitos, obstrução infravesical, lesões da 

coluna espinhal, fístulas urinárias, cirurgias e algumas patologias como esclerose múltipla, 

distrofia muscular, infecção pelo vírus HTLV, acidente vascular cerebral e poliomielite. 

A OMS classifica que a IU virou um problema que vem afetando cerca de 200 milhões 

de pessoas no mundo. A IU coopera para a não qualidade de vida tanto de homens quanto de 
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mulheres.  Já existem instrumentos específicos para mulheres com IU, que vão levar 

considerações importantes na vida dessas pessoas. É bastante comum mulheres com IU 

sofrerem de depressão e se isolarem da sociedade, e com isso os níveis de qualidade de vida 

se diferenciam (FIGUEIREDO et. al., 2008). 

O fato de sintomas urinários comumente estarem associados a algumas alterações 

anatômicas e a danos do sistema nervoso referentes a frequentes traumas obstétricos que 

podem ser levados a importante perda de sustentação do colo vesical e da uretra proximal. 

Contudo, estudos propõem o surgimento de tais sintomas durante a primeira gestação, 

indicando intensamente que os fatores submetidos em seu surgimento não se encontram 

unicamente relacionados às lesões oriundas do parto vaginal traumático. Durante a gestação, 

algumas alterações anatômicas e funcionais do trato urinário inferior são possíveis 

transformações nos mecanismos envolvidos com a continência urinária, ocasionando sintomas 

urinários (SCARPA et. al., 2006). 

Existem dois tipos de tratamentos para IU o conservador e o cirúrgico, sendo que o 

mais usado é o cirúrgico. Esse procedimento é invasivo, podendo ocasionar vários problemas 

ao passo que, o tratamento conservador é bem mais simples e com tratamento fisioterápico. 

Pode ser trabalhado o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico, entre outras técnicas. 

E com isso melhorar o tônus e as transmissões de pressões da uretra (RETT et. al., 2007). 

A IU também pode ser causada por irregularidades da bexiga, por problemas 

neurológicos ou por comprometimento da força da musculatura pélvica. Tal alteração é 

comum acontecer, podendo ser transitória ou permanente e ocasiona grandes volumes de 

urina ou gotejamento.
 
A prevalência da IU é variável (entre 15 a 30%), e independente de sua 

causa, afeta a vida psicológica, social, física e sexual das mulheres (LOPES & PRAÇA, 

2010). 

Subak, Holly & Hunskaar (2009), corroboram com estudos sobre a incontinência 

urinária que afirmam que além dos custos econômicos, tal condição também interfere 

consideravelmente na qualidade de vida. É fundamental que a efetividade do tratamento, a fim 

de gerar redução dos gastos e assim melhorando a qualidade de vida das pacientes. A IU 

repercute negativamente nos aspectos físicos, mentais e sociais das mulheres incontinentes, 

impedindo a mulher de sair de casa e a socialização com outras pessoas (OLIVEIRA & 

LOPES, 2006). A restrição da ingestão de líquidos para reduzir os episódios de IU, pode 
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ocasionar complicações como doenças urinárias, o refluxo e o dano renal (LOPES & HIGA, 

2006). 
 
 

As características e consequências principais que estão relacionadas à saúde física, 

destacam-se: todos os sistemas que acometem o sistema urinário. Além disso, contribui 

negativamente, na qualidade de vida de muitas delas (OLIVEIRA, et. al., 2010). 

O percentual 30 e 50% das pessoas que lidam de incontinência urinária não relatam 

facilmente esse fato ao médico, e só buscam o serviço de saúde um ano após o surgimento dos 

primeiros sintomas, por entenderem que a perda de urina é esperada com o avançar da idade. 

Elas, silenciosamente, têm perda da autoestima, tornando-se angustiadas, deprimidas e 

irritadas (FONSECA, et. al., 2008). 

No Brasil, há poucos os estudos sobre a prevalência e fatores de risco da incontinência 

urinária. Diante do exposto bem como de tantas queixas correlacionadas a essa patologia que 

está no dia a dia das mulheres, optamos por desenvolver este estudo com o objetivo de 

verificar os fatores associados à Incontinência Urinária em mulheres, em publicações dos 

últimos cinco anos através de uma revisão integrativa de literatura. 

 

METODOLOGIA 

Na revisão integrativa a literatura possibilita a análise de pesquisas publicadas 

relevantes ao tema abordado, dando suporte para o aperfeiçoamento da prática clínica, 

ampliando o conhecimento e identificando novas abordagens e estudos (MENDES, 

SILVEIRA & GALVÃO, 2008). 

A busca pela literatura ocorreu nos meses de outubro a novembro de 2012. As bases 

de dados de literatura científica consultadas foram: Literatura científica Latino- Americana e 

de Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (Scielo).   

Os descritores foram selecionados a partir da consulta aos Descritores da Saúde 

(DECS-BIREME). Os descritores selecionados foram os seguintes: “Incontinência”, 

“Urinária”, “Incontinência urinária”, “complicações”, “fatores de risco”, estes por sua vez, 

foram relacionados com o descritor “Incontinência”. Foram consideradas para a análise 

publicações dos últimos cinco anos no que resultou em 134 estudos: da base de dados da 

Scielo e 54 da base de dados do LILACS. 

 Após a leitura dos resumos, foram definidos os seguintes critérios de inclusão: 

estudos disponíveis na integra, na língua portuguesa, nos anos de 2008 a 2012, que adotaram 
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uma abordagem quantitativa, relacionados ao objetivo deste estudo. Os critérios de exclusão 

foram: artigos não acessíveis em texto completo, artigos repetidos, artigos que não abordaram 

diretamente o tema deste estudo, artigos que não estivessem na língua portuguesa, artigos 

publicados fora do período de análise.  Foram excluídos 134 artigos (da base do Scielo) e 54 

(da base do LILACS). Em seguida procedeu-se a análise de dez estudos completos.    

Os dados foram organizados inicialmente em um quadro, contendo os seguintes itens: 

tipo de publicação, ano, fonte, autores, título, tema, método e objetivo. Em seguida foram 

realizadas análises qualitativas de cada artigo a partir de um formulário elaborado para coleta 

das informações relacionadas aos fatores associados à Incontinência Urinária. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em relação aos artigos selecionados, quanto ao ano de publicação, quatro artigos 

foram publicados em 2010, um em 2011. Quanto aos tipos de estudos, foram assim 

classificados: estudo epidemiológico descritivo; estudos de caso-controle; quantitativo. De 

acordo com os critérios de inclusão, todas as pesquisas adotaram a abordagem quantitativa.  

 
Quadro 1 - Artigos selecionados sobre fatores relacionados a incontinência urinária, segundo autores, ano 

de publicação, título, tipo de estudo e objetivo do estudo 

AUTORES ANO TÍTULO TIPO DE ESTUDO OBJETIVOS 

OLIVEIRA, et. 

al,  

2010 Avaliação dos fatores 

relacionados à ocorrência 

da incontinência urinária 

feminina. 

Estudo caso-controle Avaliar os fatores de 

risco relacionados à 

ocorrência da 

incontinência urinária 

feminina 

SILVA & 

D'ELBOUX. 

2010 Fatores associados à 

incontinência urinária em 

idosos com critérios de 

fragilidade 

 

Estudo transversal, de 

natureza quantitativa 

Analisar os fatores 

associados à 

incontinência urinária 

entre idosos, com 

critérios de 

fragilidade (pré-

frágeis e frágeis). 

LOPES 

&PRAÇA 

2010 Incontinência urinária 

autorreferida no pós-

parto 

Epidemiológico e 

transversal 

Caracterizar a 

ocorrência de 

incontinência urinária 

autorreferida pela 

mulher no período 

pós-parto. 

  SANTOS 

&SANTOS 

2010 Prevalência de 

incontinência urinária em 

Epidemiológico Analisar a 

prevalência de 



441 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

A

 

anál

ise 

dos 

arti

gos 

sele

cio

nados procedeu-se de acordo com os seguintes aspectos: 1) Incontinência Urinária; 2) 

Mulheres com Incontinência Urinária; 3) Fatores Associados; 4) Alterações no aparelho 

urinário. 

Borba, Lelis & Breta (2008) afirma que a IU pode ser classificada em três tipos 

principais: a incontinência urinária de esforço (perda involuntária de urina durante o esforço 

ou exercício ou ao espirrar ou tossir); a urge-incontinência (perda involuntária de urina 

acompanhada ou imediatamente precedida por urgência); e a incontinência urinária mista 

(perda involuntária de urina associada à urgência e também aos esforços, exercício, espirro ou 

tosse). 

Em um estudo realizado por Silva & D´Elboux (2012) ambos relataram que, nos 

últimos anos, houve um aumento do crescimento da população idosa. Na população de 80 

uma amostra aleatória da 

população urbana de 

Pouso Alegre, Minas 

Gerais, Brasil 

 

transversal incontinência urinária 

e verifica o seguinte 

demográficas (idade, 

raça, sexo, 

escolaridade, renda 

familiar) e fatores 

clínicos (gravidez / 

múltiplos 

nascimentos, 

uroginecológica e 

cirurgia retal, 

prolapso retal e 

genital, 

medicamentos, 

infecção menopausa, 

urinário, disúria e 

sintomas de noctúria, 

diabetes mellitus e 

hipertensão), 

preditores de UI em 

adultos residentes na 

área urbana de Pouso 

Alegre, MG, Brasil. 

  DELLÚ, 

ZÁCARO 

&SCHMITT,  

 

2008 Prevalência de sintomas 

urinários e fatores 

obstétricos associados 

em mulheres adultas. 

 

Analítico e transversal. Investigar a 

prevalência de 

sintomas urinários 

característicos de 

incontinência urinária 

associado aos fatores 

obstétricos.  
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anos, a prevalência de fragilidade, além da IU, é cerca de 20,0 a 26,0% maior, quando 

comparada com a faixa etária de 65 anos ou mais (3,0 a 7,0%). 

Caldas et. al., (2010) relata em seus estudos que a Incontinência Urinária (IU) 

constitui-se num problema comum, que pode acometer pessoas das mais variadas faixas 

etárias. No entanto, a população feminina é a mais afetada, principalmente após os 70 anos. 

A Incontinência Urinária afeta a população de todo o mundo, principalmente a classe 

feminina. Podendo ser causada por alterações na bexiga, doenças neurológicas ou por 

diminuição da força da musculatura pélvica. Esse sinal pode ser passageiro ou permanente 

(LOPES & PRAÇA, 2010). 

Corroborando com os dados, um dos estudos de Oliveira et. al., (2010) que inclui 

mulheres com idade menor que 65 anos que tiveram partos vaginais, foi encontrada uma 

associação estatisticamente significante entre peso ao nascer igual ou superior a 4000 g com 

qualquer tipo de incontinência e de incontinência de urgência e circunferência da cabeça de 

38 centímetros ou maior. 

IU tem sua origem multifatorial, estudos têm indicado que a sua ocorrência está 

associada a cirurgias ginecológicas e sexo feminino, nascimentos idade avançada, 

hipertensão, diabetes mellitus, o parto realizado em casa, e infecções em do trato 

urinário. Alguns medicamentos também têm sido associados com ele, como diuréticos, 

vasodilatadores, anti-histamínicos, sedativos, tranquilizantes e narcóticos (SANTOS & 

SANTOS, 2010).  

Figueiredo et. al., (2008) relata outros fatores associados à IU entre os idosos, tais 

como: pertencer ao sexo feminino, número de gestações, parto vaginal, multiparidade, 

tabagismo, obesidade, menopausa, restrição de mobilidade comprometendo o acesso ao 

banheiro, alterações cognitivas, além de cirurgias e medicações que podem provocar redução 

do tônus da musculatura pélvica, ou gerar danos nervosos. 

Corroborando com os autores acima citados Dellu, Zácaro & Schmitt (2008) 

referenciaram fatores associados ao desenvolvimento de IU, que incluem o parto vaginal 

(quando ocorrem danos à musculatura e inervação locais durante a passagem do feto); partos 

traumáticos com o uso de fórceps e/ou episiotomias; multiparidade, bem como a gravidez em 

idade avançada; obesidade; etnia; diabetes; infecções urinárias e menopausa.  

Oliveira & Lopes (2006) relatou que os fatores de risco para incontinência urinária de 

esforço incluem: idade avançada; raça branca; obesidade; partos vaginais, deficiência 
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estrogênica, condições associadas a aumento da pressão intra abdominal; tabagismo; diabetes, 

doenças do colágeno; neuropatias e histerectomia prévia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  De acordo com os resultados desse estudo contatou-se que a incontinência urinária é a 

perda involuntária de urina causando ou não desconforto, sabendo que a grande prevalência 

geralmente ocorre em pessoas idosas e mulheres que tiveram parto normal, pois durante a 

passagem do feto podem ocorrer danos à musculatura do assoalho pélvico. 

Os fatores associados à incontinência urinária são variáveis, de acordo com os estudos, 

que estão entre eles: idade, raça, estilo de vida, alimentação, tipos de parto entre outros. De 

acordo com o estudo é percebido que as pessoas que não praticam atividades físicas e que não 

tem uma musculatura preparada para o dia-a-dia acabam tendo danos e comprometendo a 

musculatura. Diante do exposto se faz necessário o desenvolvimento de ações preventivas, 

diagnósticas e terapêuticas voltadas para a população exposta ao risco de desenvolver a 

incontinência urinária mostrando, deste modo, que a fisioterapia pode atuar junto à equipe 

multiprofissional para que esta patologia não venha comprometer a qualidade de vida dessas 

pessoas acometidas. 
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40.  FATORES ASSOCIADOS ÀS ALTERAÇÕES POSTURAIS EM IDOSOS: UMA 

REVISÃO INTEGRATIVA 

FACTORS ASSOCIATED WITH CHANGES IN THE ELDERLY POSTURAL: AN 

INTEGRATIVE REVIEW 

Stela Lopes Soares 

Acadêmica do Curso de Fisioterapia das Faculdades INTA 

Ivana Daniela César 

Fisioterapeuta, Profa. Mestre do Curso de Fisioterapia das Faculdades INTA 

 

RESUMO: Foi realizada uma Revisão Integrativa da Literatura com o objetivo de identificar 

as evidências cientificas que abordem os fatores e formas de alteração postural presente em 

idosos, assim como os tratamentos mais utilizados. Foram selecionados artigos publicados nas 

bases de dados Lilacs e Scielo, com os seguintes descritores: alterações posturais, postura, 

idoso, combinados entre si ou cruzados, nos idiomas português, inglês e espanhol, entre os 

anos de 2008 e 2012. Resultados: oito artigos atenderam aos critérios de inclusão, porém seus 

achados trouxeram um quadro preocupante em relação a pesquisas nesta área, já que as 

evidências não são suficientemente consistentes, pois existem pouquíssimas pesquisas em 

relação a este tema atualmente nas bases de dados. A partir destes estudos, se evidenciou 

lacunas no conhecimento: escassa produção científica nacional e principalmente 

internacional, que abordem avaliações posturais e técnicas para tratamento.  Sugere-se a 

atuação dos profissionais de saúde em pesquisas de intervenções imediatas na saúde do idoso, 

valorizando e incrementando o profissional da fisioterapia nas equipes de saúde, visando à 

investigação das principais alterações posturais dos idosos e que sejam propostas ações para 

recuperação retorno de sua vida normal dentro de suas limitações com qualidade e que 

possibilitem melhorar a qualidade de vida dos idosos.  

Palavras-chave: Alterações posturais. Postura. Idoso. Tratamento. 

                                                             

ABSTRACT: We performed an Integrative Review of Literature with the objective of 

identifying scientific evidence that addresses the factors and forms of postural changes in the 

elderly, as well as the most used treatments. We selected articles published in databases Lilacs 

and SciELO, with the following descriptors: postural, posture, elderly, combined with each 

other or crossed, in Portuguese, English and Spanish, between the years of 2008 and 2012. 

Results: Eight articles met the inclusion criteria, but its findings have brought a worrying 

picture about the research in this area, since the evidence is not strong enough, because there 

are very few researches regarding this topic currently in the databases. From these studies, it 

was evident gaps in knowledge: scarce scientific national and especially international, 

addressing postural assessments and techniques for treatment. It is suggested that the role of 

health professionals in search of immediate interventions in the health of the elderly, 

enhancing and increasing the professional physiotherapy in health teams, in order to research 
the major postural changes and that the elderly are proposed actions for recovery of his return 

normal life within their limitations and quality that allow to improve the quality of life for 

seniors. 

Keywords: Postural abnormalities. Posture. Elderly. Treatment. 
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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil o envelhecimento da população tem crescido exponencialmente, acredita-se 

que no ano de 2025 o número de idosos será de 32 milhões (PESSINI, BARCHIFONTAINE, 2006; 

WONG e CARVALHO, 2006).  

Comprovando esse dado, segundo o Censo de 2010, em 1991 as pessoas que possuíam 

65 anos de idade ou mais representavam 4,8% do total da população. Esse percentual passou 

para 5,9% em 2000 e chegou a 7,4% em 2010 (IBGE, 2011). 

Este quadro de envelhecimento populacional é conseqüência de vários fatores, como a 

queda nas taxas de fecundidade e o aumento da expectativa de vida dos idosos (FREITAS, 

2010). 

 Segundo Freitas et al. (2006), o envelhecimento é um processo, a velhice é uma fase 

da vida e o velho ou idoso é a consequência final que caracteriza um conjunto, cujos 

componentes estão intimamente relacionados.       

Com o avanço da idade, normalmente é bem comum o aparecimento de doenças 

degenerativas e crônicas como: doenças reumáticas, Alzheimer e Parkhinson. Observa-se 

ainda a perda da capacidade funcional, levando à dependência para realizar as atividades do 

cotidiano, atividades de vida diária (AVDs) e até mesmo de higiene pessoal. Estas 

incapacidades podem ser influenciadas por fatores psicológicos, sugestionar na qualidade de 

vida, assim como a redução ou perda da memória, solidão e o abandono (FREITAS, 2010). 

A fisiologia do corpo humano sofre uma série de alterações no decorrer dos anos. 

Geralmente essas alterações começam a ser detectadas no homem quando os mesmos 

completam 40 anos de vida, sendo de forma silenciosa, progressiva e imperceptível. As 

alterações mais notadas são aquelas que afetam de forma direta no desempenho físico/motor, 

pois ocasiona uma significativa perda na força muscular e uma redução na amplitude 

articular. Causando uma série de alterações na postura do indivíduo, como modificações no 

posicionamento dos segmentos do corpo quando em bipedestação, conseqüentemente na 

biomecânica respiratória. Por esse motivo, é notável que os idosos se tornam um pouco mais 

limitados para a realização de atividades do seu cotidiano (PETTENON et al., 2008).  

Desta forma, manter uma boa postura exige equilíbrio das articulações, coluna 

vertebral e tônus muscular que aturam grande parte do sobrepeso do nosso corpo, a proporção 
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que a idade avança normalmente, existem grandes dificuldades deste controle. Assim, a 

qualidade de vida estará afetada e provavelmente modificações ocorrerão (MENDES, 2011). 

As modificações e/ ou declínios poderão ter como consequência alterações posturais 

adquiridas, resultando numa má postura, gerando déficits de equilíbrio e alterações na marcha, 

as quais poderão interferir na maneira de ficar em pé, bem como na execução de outros atos, 

tais como: sentar e levantar de uma cadeira, caminhar, fazer atividades físicas, pintar, tocar 

instrumentos musicais ou simplesmente na realização de suas Atividades de Vida Diária 

(AVD’s) (CASSOL, DIAS, DALMAGRO, 2007). 

Para Belchior e Rocha (2005) a postura é a ligação direta das partes com a linha do 

centro de gravidade e também a posição que nosso corpo adquire no meio. 

É importante ressaltar que Clarkson (2003) afirma que má postura, que está ligada a 

uma contração aumentada dos músculos, os quais diminuem a atividade dos fusos musculares, 

existindo uma lacuna de transmissão de impulsos do cérebro, que não é informada sobre o 

grau de deformidade corporal que o corpo assumiu, e a postura, por isso, não é corrigida.  

A manutenção de posturas inadequada por um longo período geralmente acarreta em 

alterações corporais como: encurtamento muscular e ainda enrijecimento das articulações 

vertebrais. Esses problemas estruturais causam alterações das curvaturas normais da coluna 

vertebral, tornando-a mais vulnerável às tensões mecânicas e possíveis traumas (FONSECA, 

TAKANASHI, 2012). 

As primeiras alterações são: aumento da cifose dorsal nos idosos, em virtude da 

fraqueza da musculatura paravertebral, principalmente da região lombar, diminuição na 

capacidade estabilizadora dos ligamentos tanto anterior e posteriores da coluna vertebral, 

acompanhado da redução da lordose lombar fisiológica, que altera a localização do centro 

gravitacional do corpo, fazendo com que o indivíduo busque um novo posicionamento na 

postura correta (ereta), ainda com um aumento da cifose dorsal que tem como consequência a 

redução dos movimentos do tronco, favorecendo a patologias no ombro. Geralmente, a 

projeção da cabeça acompanha a cifose aumentada, visando à manutenção do olhar 

horizontalizado (TEXEIRA, CARDOSO, 2009). 

As alterações posturais em idosos acontecem de forma natural, mas também advém de 

patologias musculoesqueléticas associadas. A postura pode ser a exteriorização do bem-estar, 

de doença, autoestima, ou simplesmente dos processos do desenvolvimento ou 

envelhecimento (PETTENON et al., 2008). 
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Portanto, uma boa postura estará relacionada a um equilíbrio eficaz, com a 

preservação de alguns componentes do organismo, bem como do sensorioperceptual (que é a 

parte: visual, auditiva, tátil e gustativa, o integrador central e o neuromusculoesquelético, que 

é regulador de todos os outros sistemas) (CASSOL, DIAS, DALMAGRO, 2008). 

Mas para conservar o corpo funcionando da maneira correta, é importante manter uma 

boa postura no dia-a-dia, ao invés disso, a musculatura deixaria de fazer o trabalho que lhe 

cabe, sobrecarregando a coluna e resultando em posturas incorretas (SIMON, 2010). 

Desta forma, a Fisioterapia pode atuar de forma preventiva, mantendo a saúde. Esta 

forma de prevenção ocorre através de campanhas educacionais e implantação de diversos 

programas preventivos que podem trazer diversas vantagens para o indivíduo e/ou para 

empresa ou local de trabalho, pois essas ações de prevenção, que são realizadas geralmente 

por Fisioterapeutas, obtêm muitos resultados positivos quanto à diminuição das incapacidades 

(SIMON, 2010). 

          A partir de uma experiência acadêmica na qual tive contato com idosos, surgiu a ideia 

de investigar as alterações posturais e os fatores associados às mesmas, em idosos, para que 

através desta abordagem ocorresse a eleição de melhores condutas na assistência do 

profissional de Fisioterapia em idosos que possuem alterações posturais. Com isso a pesquisa 

visou informações adicionais que possibilitará uma melhor direção no campo de 

conhecimento de ações na área da Fisioterapia Gerontológica. 

 

METODOLOGIA 

O presente estudo é uma Revisão de Literatura do tipo Integrativa, com abordagem 

metodológica quali-quantitativa. Este tipo de método é considerado uma revisão sucinta que 

possibilita a investigação, análise crítica e resumo das evidências disponíveis do tema 

investigado, grande parte das vezes sobre a literatura ou empírica anterior para proporcionar 

um entendimento de algo particular ou de algum problema relacionado à saúde. Sendo seus 

resultados o estado atual do conhecimento do tema buscado, assim como a identificação das 

carências que norteiam para o desenvolvimento de pesquisas futuras (MENDES, SILVEIRA, 

GALVÃO, 2008).   

A Revisão integrativa segundo Bandeira (2010) inclui os seguintes passos: formulação 

e identificação do problema de pesquisa, coleta de dados, avaliação dos dados, análise e 

interpretação dos dados e apresentação dos resultados. 



449 
 

Tal método transforma os resultados das pesquisas mais fáceis, diminuindo obstáculos 

da utilização do conhecimento científico, porque proporciona as pessoas o acesso a diferentes 

e muitas pesquisas realizadas em um estudo para que se tenha os resultados esperados de sua 

investigação (NICOLUSSI, FHON, SANTOS, KUSUMOTA, MARQUESI RODRIGUES, 

2012). 

 Depois de estabelecida a questão norteadora: identificar as evidências cientificas que 

abordem as formas de alteração postural, assim como os fatores associados a estas, presente 

em idosos, assim como os tratamentos mais utilizados e duas bases de dados eletrônicas 

foram utilizadas como fonte de levantamento dos estudos: Literatura Latino- Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SCIELO), por 

serem bases de dados que utilizam critérios formais para a indexação dos periódicos; 

possuindo publicações tantos nacionais como internacionais. 

A busca de artigos ocorreu a partir dos descritores: “alterações posturais”, “postura”, 

“idoso”, “tratamento”, de acordo com DeCS (Descritores em Ciência da Saúde), que foram 

combinados entre si e cruzados. 

Os critérios de inclusão estabelecidos para a seleção dos artigos foram: abordagem de 

áreas gerontológicas, geriátricas médica e de fisioterapia, que discorram sobre alterações 

posturais em idosos (indivíduos com sessenta anos ou mais), publicados nos idiomas 

português, espanhol e inglês, no período de janeiro de 2008 a setembro de 2012.  

Todos estes, indexados nas bases de dados Lilacs e Scielo, em decorrência de estudos 

primários qualitativos, quantitativos e pesquisas teóricas com o intuito de responderem às 

perguntas da busca através do acesso online ao texto completo disponível. 

Os critérios de exclusão foram: artigos científicos não disponíveis online, escrito em 

outro idioma, não disponível em texto completo online e ainda aqueles que não respondiam a 

questão norteadora estabelecida. 

Para que se ocorresse à coleta das informações dos estudos, fez-se a identificação do 

estudo original e de suas características metodológicas, avaliação do rigor metodológico 

(STILLWELL; FINEOUT-OVERHOLT; MELNYK, WILLIAMSON, 2010) das 

intervenções mensuradas e dos resultados possibilitou a identificação das publicações, sua 

caracterização quanto aos critérios de pessoas e quanto à metodologia, considerando o 

delineamento de pesquisa dos artigos e o nível de prevalência dos mesmos. 
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O levantamento dos estudos foi realizado em julho à novembro de 2012, 

concomitantemente nas duas bases de dados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No total, as palavras-chave aplicadas apresentaram 515 artigos (incluindo artigos 

repetidos). Ao colocarmos o descritor “alteração postural” foi encontrado um total de 205 

artigos, dos quais 107 eram textos completos, os demais só possuíam resumo, então foram 

excluídos, mas também os que não eram pertinentes ao objetivo da presente investigação 

foram descartados. Assim, restaram 14 estudos em que, depois de lidos os resumos e 

aplicados os critérios de inclusão, foram selecionados e analisados 10 para a leitura na íntegra. 

 Ao colocar o descritor “postura” e “idoso” encontrou-se 199 artigos, mas ao 

selecionar e fazer a leitura sobrou apenas 08 artigos. Os demais descritores, “protocolo de 

tratamento”, “tratamento” foram encontrados respectivamente, três e dois artigos, porém 

repetidos.  

A partir da análise dos textos selecionados, obteve-se assim, oito artigos no total. 

Destes que foram utilizados para revisão, todos foram realizados no Brasil, não foi achado 

nenhum trabalho em outros países. 

Quando analisados quais as regiões que realizaram as pesquisas voltadas para a 

temática do estudo, analisa-se o gráfico abaixo:  

Gráfico 01. Distribuição das pesquisas com idosos em relação aos estados do País que 

elas foram realizadas:  

 
FONTE: Elaborado pelo pesquisador. 

 

O gráfico 01 demonstra que as pesquisas voltadas para alterações posturais em idosos 

estão concentradas na região Sudeste e Nordeste, correspondendo a respectivamente 50% e 
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25%. Vimos ainda que a maioria das pesquisas é realizada em São Paulo, já que 50% das 

pesquisas foram neste estado. Demonstrando que no país deve ser realizadas mais 

investigações nas demais regiões, principalmente na região Norte e Sul, já que não foi 

encontrada nenhuma pesquisa nestas regiões. 

O quadro a seguir, apresenta a distribuição dos artigos em proporção ao seu ano de 

publicação: 

Quadro.  Distribuição de artigos por ano que foram publicados 

2008 Nenhum artigo 

2009 Nenhum artigo 

2010 04 

2011 03 

2012 01 

FONTE: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Os dados do quadro revelam que nos anos de 2008 e 2009 não houveram publicações 

relacionados à temática abordada.  As publicações se concentraram nos anos de 2010, 2011 e 

2012, só uma publicação foi realizada nesta área, demonstrando que deve ser incentivada a 

conscientização a pesquisa em saúde do idoso. 

A seguir, o gráfico 02 traz um comparativo das pesquisas em relação a amostra de 

gêneros realizada: 

Gráfico 02. Classificação dos sujeitos da pesquisa quanto ao gênero. 

 
                                           FONTE: Elaborado pelo pesquisador. 
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No Gráfico acima se viu que as pesquisas realizadas sobre alterações posturais 

predominam o gênero feminino, dados estes comprovados conforme o gráfico acima, em que 

dos 08 trabalhos analisados, 05 a amostra da pesquisa foi só do sexo feminino e os demais 

com os dois gêneros (feminino e masculino). Não se encontrou nenhuma pesquisa com uma 

amostra de idosos só de sexo masculino.  

Para explicar nossos achados, pontuamos Balduino e Jacopetti (2009) que em seus 

estudos afirmam que o fato de existirem uma incidência de pessoas na faixa etária de 60 a 65 

anos, do sexo feminino, ocorre pelo fato de que geralmente as mulheres vivem mais do que os 

homens, ou ainda são mais acessíveis do que os homens, desta forma na hora de realizar as 

pesquisas existe uma predominância maior do primeiro gênero. 

Agora, ao procurar pesquisas que realizaram avaliações posturais, encontramos apenas 

dois artigos, que falaram sobre as alterações que afetam os idosos.  

A primeira Lima  et al. (2010) relatou em seu estudo as seguintes alterações: cifose 

torácica em graus variados, com ou sem abdução da cintura escapular e anteriorização da 

cabeça. 

Depois da intervenção proposta conseguiram colher que: uma participante apresentou 

redução da anteriorização da cabeça, duas apresentaram redução da anteriorização da cabeça e 

da protração da cintura escapular, uma apresentou redução da protração da cintura escapular e 

outra apresentou correção no alinhamento da articulação do quadril. 

Estes achados compactuam com os estudos de Bonder et al. (2001); Aikawa; Braccialli; 

Padula (2006) que afirmam que as alterações posturais em idosos são caracterizadas por: 

aumento da cifose dorsal, anteriorização da cabeça, diminuição da curvatura lombar e aumento 

do ângulo de flexão de joelhos. 

Já a segunda, Pachioni et al. (2011) que retrata dois grupos em seus estudos e 

apresenta as principais alterações são: inclinação lateral da cabeça (ILC), desnivelamento dos 

ombros (DO), desnivelamento pélvico anterior (DPA), inclinação lateral do tronco (ILT), 

desnivelamento das escápulas (DE), desnivelamento pélvico posterior (DPP), protusão da 

cabeça (PC), protusão de ombro (PO), báscula anterior da pelve (BAP) e cifose torácica 

(CT)]. 

Ainda quando comparado de acordo com os objetivos do artigo com um grupo com 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e grupo controle, observou-se um aumento 
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significante nos valores das medidas para desnivelamento pélvico, báscula anterior da pelve e 

cifose torácica, no grupo DPOC. 

Este achado demonstra as lacunas que pesquisas relacionadas a idosos têm, visto que, 

quando se refere a uma avaliação detalhada sobre as alterações em pacientes sem patologias, 

não existam nenhuma que se enquadrem dentro de nossos critérios de inclusão, deste modo, 

não pode-se fazer maiores comprovações. 

 Tratando-se de outros objetivos traçados: pesquisar os principais métodos de 

avaliação postural utilizados, distribuem-se em porcentagem, os métodos de avaliação 

encontrados: Sapo, Régua Flexível e Flexicurva. Observam-se então os seguintes dados  

Gráfico 03. Métodos de Avaliação Postural utilizados durante as pesquisas: 

 
FONTE: Elaborado pelo pesquisador. 

Analisando o gráfico 03, observa-se que dos oito artigos avaliados, três artigos, que 

equivale a 37% do total, realizaram a avaliação postural com o método SAPO, já dois, que 

corresponde a 25%, realizaram a Flexicurva, ainda foi utilizada a Régua Flexível, em um 

artigo, equivalendo a 13% e ainda tiveram artigos que não realizaram nenhum tipo de 

avaliação postural, este percentual foi de 25%.    

Bandeira et al. (2010) utilizou a flexicurva que é um método de fácil acesso e baixo 

custo, já que não expõe o paciente a radiação, nem é invasivo, além de servir como forma de 

diagnóstico e indicador de evolução de tratamento em estudos de campo, grandes populações 

e em idosos. 

  Hebert; Freitas, 2003; Yi; Guedes; Vieira, 2003; Iunes et al., 2005 afirmam que para a 

ocorrência da quantificação da avaliação postural, outros métodos são utilizados, como 

fotogrametria, radiografias e flexicurva (fazendo o uso de uma régua flexível). 

Mas, segundo Pachioni et al.(2011) a fidedignidade dos resultados obtidos por meio da 

avaliação postural computadorizada tornou este recurso amplamente utilizado em pesquisas 
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científicas. O software para avaliação postural (SAPO) um programa que é válido, gratuito e 

de fácil utilização, porém é complexo e utiliza uma fórmula para correção de valores. 

Desta forma, Scari (2008) em seu estudo com trinta mulheres divididas em dois 

grupos, com intuito de avaliá-las em diferentes planos, utiliza dentro outros métodos o SAPO, 

e tenta provar que este método é eficaz para a avaliação de desvios e assimetrias posturais. 

Esse dado corrobora com a informação que colhemos, pois os pesquisadores que encontramos 

também o utilizaram e demonstraram a eficácia do mesmo. 

Quando se procurou artigos que abordassem tratamento para as alterações posturais, 

vimos o quanto necessita a conscientização, visto que só foi encontrado um estudo que 

abordou uma técnica: ITOKAZU et al. (2011), o RPG, com uma amostra de duas pessoas, 

apesar de todos os resultados de melhora do grau de cifose torácica, das variáveis respiratórias 

e da qualidade de vida das voluntárias. Fazem-se necessários que novos estudos sejam 

realizados com um número maior de sujeitos para que seja feita uma análise adequada da 

influência da Reeducação Postural Global em idosos. 

Assim como Carvalho (2008); Fonseca e Takanashi (2012) compactuam da ideia da 

eficácia do método na redução de feitos deletérios da idade e a melhora da capacidade 

funcional no idoso apontando a dificuldade em justificar os achados da sua pesquisa, todavia 

ressaltam a carência de artigos científicos que os fundamente, percebendo a necessidade de 

outras pesquisas para apoiar o uso da técnica. 

Durante os estudos ainda viu-se que a alteração postural mais abordada pelos estudos é 

a hipercifose, já que dos oito artigos três abordaram a hipercifose e as demais alterações 

existentes não foram mencionadas nas pesquisas. 

Gasparotto et al. (2010) vêm para comprovar tal resultado, pois segundo seu estudo, 

com o envelhecimento acontecem diversas alterações  de ordem biofísicas, entre as alterações 

posturais a de maior incidência é a hipercifose torácica.  

Desta forma, acredita-se que tal fato ocorre geralmente porque as literaturas busca 

estudar a população jovem e com saúde ou ainda quando abordam a população idosa, não 

tratam nem da importância da correção postural para a qualidade de vida desta população e 

nem os avaliam no início da pesquisa para ver os resultados ao final.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se perceber, de acordo com a pesquisa realizada, que apesar de todas as 

dificuldades, encontrou-se o que se pretendia. Desta forma, a partir dos nossos achados 

avalia-se que quando se fala dos tratamentos para alterações posturais, não existem muitos 

estudos recentes que abordem as melhores técnicas, haja vista, que se encontrou apenas um e 

com uma amostra não muito esclarecedora. Este dado comprova a lacuna que existe em 

relação a esta temática na literatura atual. 

A pesquisa visou apontar as principais estratégias que corroborem para população 

estudada, para que acadêmicos ou pessoas que demonstram interesse nesta área da 

Fisioterapia possam se aprofundar e tenham interesses em falar sobre essa população que tem 

crescido bastante.  

 Diante disso, ainda conclui-se que há uma necessidade de desenvolver intervenções 

imediatas na saúde do idoso, valorizando e incrementando o profissional da fisioterapia nas 

equipes de saúde, visando à investigação das principais alterações posturais dos idosos e 

propor ações para recuperação retornando a sua vida normal dentro de suas limitações com 

qualidade, pois o conhecimento antecipado sobre as alterações posturais aumentaria bastante 

para que a equipe de saúde responsável pelos idosos possa trabalhar de uma forma preventiva 

e eficaz, a fim de melhorar a confiança e auto-estima dos idosos e consequentemente 

diminuírem a ocorrência de quedas nesta faixa etária. 
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RESUMO: INTRODUÇÃO: O câncer de mama é considerado hoje, o tipo de câncer mais temido 

pelas mulheres e o mais comum, pois as estatísticas indicam um aumento de sua frequência tanto 

nos países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento. OBJETIVO: A pesquisa busca 

na literatura atual, dados sobre os indicadores de fatores de risco para o câncer de mama 

elucidando os riscos aos quais as mulheres estão expostas. METODOLOGIA: O estudo constitui-

se numa revisão integrativa, de acordo com o modelo proposto por Mendes, Silveira & Galvão 

(2008) onde se procedeu com a definição dos descritores a partir do DECS (Descritores em 

Ciências da Saúde). Os artigos foram pesquisados na Biblioteca Virtual em Saúde/LILACS (13) e 

SciELO (27). RESULTADOS E DISCUSSÃO: A partir dos resultados encontrados verificou-se 
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que a maioria dos estudos evidenciou como sendo fatores de risco convincentes para o câncer de 

mama: Ingestão de bebidas alcoólicas, tabagismo, histórico familiar, obesidade, idade avançada, 

menarca precoce, menopausa tardia, nuliparidade, primeira gestação após os 30 anos, exposição à 

radiação ionizante, uso de anticoncepcionais e terapia de reposição hormonal por longos períodos. 

A identificação de fatores de risco para o câncer de mama torna-se importante para traçar 

estratégias educativas que possam ser implementadas no sentido de atender a população mais 

vulnerável em relação a um menor conhecimento sobre a doença.  

Palavras-chave: Fatores de risco, Câncer de mama, prevenção.  

 

ABSTRACT: Introduction: The breast cancer is considered today, the type of cancer most feared 

by women and more common, because according to statistics, they indicate an increase in its 

frequency both in developed countries and in developing countries. Objective: The current 

research literature search, data on indicators of risk factors for breast cancer by elucidating the 

risks to which women are exposed.Methods: The study constitutes an integrative in the review, 

according to the model proposed by Mendes, Silveira & Galvão (2008) where he proceeded with 

the definition of descriptors from DECS (Descriptors in Health Sciences). The articles were 

researched in the Virtual Health Library / LILACS (13) and SciELO (27). Results and discussion: 

From the results it was found that most studies showed risk factors as convincing for breast 

cancer: Drinking alcohol, smoking, family history, obesity, advanced age, early menarche, late 

menopause, nulliparity, first pregnancy after age 30 , exposure to ionizing radiation, use of 

contraceptives and hormone therapy for long periods. The identification of risk factors for breast 

cancer it is important to outline educational strategies that can be implemented in order to serve 

the most vulnerable population compared to less knowledge about the disease.  

Key Words: Breast cancer; risk factor; prevention.  

 

 

INTRODUÇÃO  

 

O câncer de mama é considerado hoje, a maior causa de óbitos por câncer que acomete 

a população feminina no Brasil, principalmente na faixa etária entre 40 e 69 anos. As 

incidências de câncer de mama em 2008 em mulheres revelam 49.400 casos novos 

(INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2008). As estatísticas indicam o aumento de sua 

frequência tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento do qual 

atinge não só pessoas de classe alta como também as de classe baixa (GRIZZI et. al., 2008). A 

detecção do carcinoma de mama pode ser realizada através de autoexame das mamas e/ou 

pela realização de mamografia e/ou ultrassonografia, devendo ser confirmado por meio da 

biópsia da lesão que deve conter todos os elementos necessários para o adequado manejo 

clínico da paciente sob o ponto de vista prognóstico e terapêutico (ABRANCHES, 2009).  

Pesquisadores encontraram uma associação entre a frequência da realização do 

autoexame e o diagnóstico da neoplasia mamária em estágios iniciais. Entretanto a influência 

desse método na sobrevida não é muito clara. Estudos apontam que lesões descobertas pelo 

autoexame tendem a ser menores (aproximadamente 0,6 cm em média) do que as lesões 
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encontradas de maneira acidental. Menos de 50% das mulheres da população em geral 

realizam o autoexame periodicamente, até o momento, parece não haver uma diminuição na 

taxa de mortalidade com o uso sistemático do autoexame (FREITAS JUNIOR, et. al. 2006).  

O autoexame deve ser realizado uma vez a cada mês, uma semana após o término da 

menstruação. As mulheres que não menstruam devem fazer o autoexame no primeiro dia do 

mês. O Ministério da Saúde define como fatores de risco para o câncer de mama, aqueles 

relacionados à vida reprodutiva da mulher: menarca precoce (antes dos 11 anos), 

nuliparidade, primeira gestação acima dos 30 anos, uso de contraceptivos orais, menopausa 

tardia, após os 50 anos, e utilização de terapia de reposição hormonal. Entretanto, a idade 

constitui-se num dos mais importantes fatores de risco, sendo que a incidência do câncer de 

mama aumenta rapidamente até os 50 anos e, posteriormente, o mesmo ocorre de forma mais 

lenta (BRASIL, 2008).  

Segundo Abranches (2009) os principais fatores associados à carcinogênese da mama 

incluem: envelhecimento, terapia de reposição hormonal na menopausa com uso de 

estrogênio e progesterona, nuliparidade, menarca precoce (antes dos 11 anos), menopausa 

tardia (após os 55 anos), primeira gestação a termo apos os 30 anos, ciclos menstruais 

menores que 21 dias, mãe, irmã ou filha com história de câncer de mama na pré-menopausa, 

dieta rica em gordura animal, dieta pobre em fibras, obesidade (principalmente após a 

menopausa), radiações ionizantes, etilismo, padrão socioeconômico elevado, residência em 

área urbana, cor branca, sedentarismo. Por outro lado, os principais fatores associados ao risco 

diminuído de câncer de mama compreendem: menarca após os 14 anos, menopausa antes dos 

45 anos, primeira gestação a termo e amamentação precoces (idade inferior a 30 anos), 

atividade física regular e hábitos alimentares saudáveis (baixo teor de gordura, sal e açúcar; 

aumento no teor de grãos integrais, tubérculos, vegetais e frutas). Muitos dos fatores descritos 

acima podem ser potencialmente evitados. Há evidências de que fatores alimentares como a 

baixa ingestão de frutas e hortaliças, possam influenciar os estágios de iniciação, promoção e 

progressão do câncer no mundo e, principalmente nos países em desenvolvimento.  

No Brasil, a classificação do grau de risco para o câncer de mama sugerida pela 

Sociedade Brasileira de Mastologia em 2001, é baseada em revisão da literatura internacional. 

(BRASIL, 2004). 
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Risco muito elevado (RR>3.0) – Mãe ou irmã com câncer de mama na pré-

menopausa, antecedência de hiperplasia epitelial atípica ou neoplasia lobular in situ, 

susceptibilidade genética comprovada.  

Risco mediamente elevado (1.5<RR>3.0) – Mãe ou irmã com câncer de mama na 

pós-menopausa, nuliparidade, antecedente de hiperplasia epitelial sem atípica ou macrocístos 

apócrinos.  

Risco pouco elevado (1.0<RR<1.5) – Menarca precoce (antes dos 12 anos), 

menopausa tardia (após os 55 anos), primeira gestação após os 35 anos, obesidade, dieta 

gordurosa, sedentarismo, terapia de reposição hormonal por mais de cinco anos, ingestão 

alcoólica em excesso.  

Diante do exposto, o presente artigo objetivou buscar na literatura atual, dados sobre 

os indicadores de fatores de risco para o câncer de mama. Sabendo-se que este, constitui-se 

num problema de Saúde Pública que acomete muitas mulheres no Brasil e no mundo. Deste 

modo, se faz necessário investigar através de pesquisas os riscos aos quais as mulheres estão 

expostas a fim de investir em ações preventivas.  

 

METODOLOGIA 

O presente estudo constitui-se numa revisão integrativa, de acordo com Mendes, 

Silveira & Galvão (2008) esse método tem como finalidade reunir e sintetizar conteúdos de 

resultados de pesquisas sobre determinado tema ou questão, de maneira sistemática e 

ordenada, de modo a contribuir para o aprofundamento do tema investigado. Este método 

permite ainda a síntese de múltiplos estudos publicados e possibilitando assim, conclusões 

gerais a respeito de uma particular área de estudo. A pesquisa procedeu-se através da 

definição dos descritores a partir do DECS (Descritores em Ciências da Saúde). Os 

descritores foram os seguintes: “neoplasias de mama”, “mama”, “adenocarcinoma”, “tumor 

de mama”. Todos foram relacionados com o descritor “fatores de risco”. Em seguida, foi 

realizada a busca dos artigos nas bases de dados SCIELO (Scientific Electronic Library 

Online) e LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde).  

A busca por artigos ocorreu durante o mês de outubro de 2012. A pesquisa considerou 

as publicações dos últimos cinco anos (2008 a 2012). Resultando em 40 estudos: 13 da base 

de dados Lilacs, 27 da Base Scielo. Em seguida, iniciou-se a análise de 08 estudos completos. 

Os artigos foram selecionados com base nos seguintes critérios de Inclusão: publicações 
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originais, artigos completos publicados entre os anos de 2008 a 2012 na língua portuguesa, 

que adotou uma abordagem quantitativa. Foram critérios de exclusão: artigos não acessíveis 

em texto completo, artigos repetidos, resenha, artigos de reflexão, artigos que não abordaram 

o tema deste estudo e publicados fora do período proposto.  

A análise dos artigos procedeu-se a partir da organização dos dados em um quadro a 

fim de descrever as seguintes informações: autores, ano, título, tipo de estudo e objetivo. Em 

seguida realizou-se a análise qualitativa dos dados, relacionando-as com a literatura. Para a 

análise dos dados foi elaborado um formulário para coleta das seguintes informações: 

população, amostra e local do estudo; fatores de risco para câncer de mama, descritos em cada 

estudo.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os artigos incluídos foram publicados em periódicos nacionais em português, sendo 

um de 2008, três de 2009, dois de 2010, dois de 2011 (Quadro 1). Quanto aos tipos de 

estudos, todos foram quantitativos. De acordo com os critérios de inclusão, foram assim 

classificados: descritivo, transversal e caso-controle.  

 

Quadro 1 - Artigos selecionados sobre fatores risco para câncer de mama, segundo autores, 

ano de publicação, título, tipo e objetivo do estudo. 

 
AUTORES ANO TÍTULO TIPO DE ESTUDO OBJETIVO 

SILVA et al.  

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploração de fatores 

de risco para câncer de 

mama em mulheres de 

etnia Kaingáng, Terra 

Indígena Faxinal, 

Paraná, Brasil, 2008. 

 

Estudo transversal 

descritivo e 

Exploratório. 

 

 

 

 

 

                   

 

Analisar os aspectos da 

saúde das mulheres da TI 

Faxinal, em relação ao 

conhecimento e a 

presença dos fatores de 

risco para o câncer de 

mama. 

MATOS, Jéssica Carvalho 

de; PELLOSSO, Sandra 

Marisa; CARVALHO, 

Maria Dalva de Barros. 

2010 Prevalência de fatores 

de riscos para o câncer 

de mama no Município 

de Maringá/Paraná. 

Analítico 

exploratório Tipo 

Transversal 

Identificar a prevalência 

dos fatores de riscos para 

o câncer de mama em 

mulheres de 40 a 69 

anos. 

BOFF, Adriana; 

SCHAPPO, Cristiane 

Regina; KOLHS, Marta  

2010 Câncer de mama: Perfil 

demográfico e fatores 

de risco. 

Exploratório – 

Descritivo 

Caracterizar as mulheres 

com diagnóstico de 

câncer de mama, 

atendidas em Serviço de 

referência para o 

tratamento, no município 

de Chapecó ( SC), no ano 

de 2007.  
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PIRHARDT, Catia 

Regina; MERCÊS, Nen 

Nalú Alves das  

2009 Fatores de risco para 

câncer de mama: Nível 

de conhecimento dos 

acadêmicos de uma 

universidade. 

Quantitativo, de 

caráter exploratório e 

descritivo. 

Identificar o 

conhecimento dos 

referidos acadêmicos 

quanto aos fatores de 

risco para o câncer de 

mama. 

CLAGNAN, William 

Simões et al. 

  

2008 Idade como fator 

independente de 

prognóstico no Câncer 

de mama. 

Estudo Retrospectivo, 

Tipo caso-controle. 

Comparar os indicadores 

do prognóstico em 

pacientes com menos de 

40 anos com grupos de 

faixa etária mais elevada.  

BATISTON, Adriane 

Pires et al. 

 

2011 Conhecimento e prática 

sobre os fatores de 

risco para o câncer de 

mama entre mulheres 

de 40 a 69 anos. 

Estudo Transversal Investigar conhecimentos 

e práticas de mulheres de 

40 a 60 anos, cadastradas 

na Estratégia de Saúde na 

Família (ESF), acerca 

dos fatores de risco para 

o câncer de mama e a 

adoção de práticas 

preventivas relacionadas. 

BONFIM, Isabela Melo  

 

 

2009 Identificando fatores de 

risco e as práticas de 

autocuidado para 

detecção precoce do 

câncer de mama em 

familiares de 

mastectomizadas 

Descritivo 

Quantitativo 

Identificar os fatores de 

risco para câncer de 

mama em familiares de 

mastectomizadas e 

conhecer as práticas de 

autocuidado para 

detecção do câncer de 

mama realizadas pelas 

familiares. 

SILVA, Pamella Araújo 

da;  RIUL, Sueli da Silva  

2011 Câncer de mama: 

Fatores de risco e 

detecção precoce 

Prospectivo, 

Transversal, 

exploratório e 

descritivo. 

Identificar fatores de 

risco, segundo o INCA, 

para câncer de mama 

entre melheres em 

tratamento 

quimioterápico na 

EGO/HC/UFTM; 

Identificar o 

conhecimento e a 

realização do autoexame 

de mama, exame clínico 

de mamas e mamografia 

por este grupo de 

mulheres e verificar a 

relação entre o 

conhecimento e a 

realização do autoexame 

de mama, exame clínico 

de mamas e mamografia 

com a idade e a 

escolaridade destas 

mulheres. 

 
 

No estudo de Silva et. al. (2009), realizado com uma população amostral de 416 

pessoas, em Kaingán Terra Indígena Faxinal, Paraná, Brasil, cujo objetivo foi analisar os 
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aspectos da saúde das mulheres da tribo, em relação ao conhecimento e a presença dos fatores 

de risco para o câncer de mama. Destacando os seguintes fatores de risco para câncer de 

mama: Menarca precoce, menopausa tardia, nuliparidade e o retardo na primiparidade, dieta 

gordurosa e obesidade, gordura animal, bebida alcoólica, sedentarismo.  

Tais achados estão de acordo com os aspectos relacionados aos fatores de risco 

elencados no estudo de Inumaru, Silveira & Naves (2011), que em uma revisão literária 

destacou os seguintes aspectos: ingestão de bebidas alcoólicas, mulheres que nunca 

amamentaram, sedentárias, gordura corporal pós-menopausa. 

No artigo de Schappo, Boff & Kolhs (2010) realizado com uma população de 27 

pessoas, em Chapecó-SC, teve como objetivo caracterizar as mulheres com diagnóstico de 

câncer de mama, atendidas em serviço de referência para o tratamento. O estudo enfatizou os 

seguintes fatores de riscos: Antecedente pessoal de câncer de mama, história familiar, 

primeira gestação após os 30 anos, menarca precoce, menopausa tardia, uso de terapia de 

reposição hormonal e uso de anticoncepcional por longos períodos, tabagismo, sedentarismo, 

obesidade e radiações ionizantes.  

Tais achados estão de acordo com os aspectos relacionados aos fatores de risco 

inseridos no estudo de Cibeira e Guaragna (2006) sobre o carcinoma de mama, que incluíram: 

obesidade causada pelo excesso de lipídios durante as alimentações e idade avançada.  

Na pesquisa realizada por Matos, Pelloso & Carvalho (2010) desenvolvido com uma 

população de 439 mulheres, em Maringá, Paraná, com o objetivo de identificar a prevalência 

dos fatores de riscos para o câncer de mama em mulheres de 40 a 69 anos. O estudo destacou 

os seguintes fatores de risco: idade elevada, raça branca, etilismo, tabagismo, terapia de 

reposição hormonal, primeira gestação tardia, nuliparidade, menarca precoce e menopausa 

tardia, história familiar, obesidade na menopausa.  

Tais achados estão de acordo com os aspectos relacionados a fatores de risco inseridos 

no estudo de Carvalho et. al. (2008), que incluíram: Uso de terapia hormonal e idade 

avançada, antecedentes pessoais, primeira gestação após os 30 anos, menarca precoce, 

menopausa tardia, obesidade, uso de anticoncepcional e terapia de reposição hormonal, 

sedentarismo, tabagismo, etilismo e radiações ionizantes.  

No artigo de Pirhardt & Mercês (2009), executado com uma população de 50 

acadêmicos, em Santa Catarina, com o objetivo de identificar o conhecimento dos referidos 

acadêmicos quanto aos fatores de riscos para o câncer de mama. Enfatizou-se os seguintes 
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fatores de risco: Consumo de alimentos ricos em gordura animal, bebida alcoólica, tabagismo, 

obesidade, sedentarismo, história familiar, mulheres com história familiar de câncer da mama, 

nuliparidade, menarca precoce, menopausa tardia, primeira gestação após os 30 anos, 

exposição à radiação ionizante e uso de anticoncepcionais.  

O estudo citado mostra-se de acordo com os aspectos relacionados aos fatores de risco 

para câncer de mama na pesquisa de Davim (2003), onde o mesmo destacou: histórico 

familiar, amamentação e menarca precoce.  

No estudo de Clagnan et al. (2008), executado com uma população de 75 pessoas, em 

Ribeirão Preto (SP), cujo objetivo foi comparar as características epidemiológicas e clínicas e 

a evolução pós-tratamento de mulheres com câncer de mama diagnosticadas antes ou após os 

40 anos de idade. Enfatizaram-se em seus resultados os seguintes fatores de risco: História 

familiar e idade elevada.  

Os estudos supracitados mostraram-se de acordo com os aspectos relacionados aos 

fatores de risco inseridos na pesquisa de Nunes et. al. (2011), onde o mesmo destacou dentre 

os fatores de risco para o câncer de mama em sua pesquisa a idade elevada (superior aos 50 

anos).  

No artigo de Batiston et. al. (2011), realizado com uma população amostral de 393 

pacientes, em Dourados-MS, cujo objetivo foi investigar o conhecimento e prática de 

mulheres de 40 a 60 anos, cadastradas na Estratégia de Saúde da Família (ESF) acerca dos 

fatores de risco para o câncer de mama e a adoção de práticas preventivas relacionadas. 

Destacando os seguintes fatores de risco: Idade avançada, história familiar, curto período de 

amamentação, tabagismo, não realização de consultas e exames de rotina, alimentação rica em 

gordura especialmente as de origem animal, alcoolismo e obesidade.  

Estudos mostraram-se de acordo com os aspectos relacionados aos fatores de risco 

inseridos na pesquisa de Viana & Montanha (2010), onde destacou dentre os mesmos: a idade 

avançada, pré-disposição genética, história de câncer de mama na família, menarca precoce e 

menopausa tardia, primeira gravidez depois dos 40 anos ou nunca ter engravidado, já ter tido 

câncer de mama aumenta a possibilidade de ter câncer na mama oposta, obesidade, ingestão 

exagerada de alimentos gordurosos, excesso de álcool, uso corrente de contraceptivos orais, 

reposição hormonal por mais de 10 anos.  

Na pesquisa de Bonfim et. al. (2009), realizada com uma população de 100 familiares, 

em Fortaleza-Ce, cujo objetivo foi identificar os fatores de risco para câncer de mama em 
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familiares de mastectomizadas e conhecer as práticas de autocuidado para detecção precoce 

do câncer de mama realizadas pelas familiares. Destacando os seguintes fatores de risco: 

idade da primeira menstruação menor á 12 anos, nuliparidade, uso de contraceptivo oral, 

aborto espontâneo ou induzido no primeiro trimestre de gestação, tempo elevado de uso de 

contraceptivo oral e terapia de reposição hormonal.  

A pesquisa de Sclowitz et. al. (2005), encontra-se também de acordo com os estudos já 

citados; pois o mesmo destacou dentre os fatores de risco para o câncer de mama: Obesidade, 

história familiar e uso de terapia de reposição hormonal.  

No artigo de Silva & Riul, (2011), realizado com uma população de 18 pacientes, em 

Uberaba-MG, que teve como objetivo identificar fatores de risco segundo o INCA, para 

câncer de mama entre mulheres em tratamento quimioterápico na EGO/HC/UFTM, 

Identificar o conhecimento e a realização do autoexame de mama, exame clínico de mamas e 

mamografia por este grupo de mulheres e verificar a relação entre o conhecimento e a 

realização do autoexame de mama, exame clínico de mamas e mamografia com a idade e a 

escolaridade destas mulheres. O presente artigo enfatizou os seguintes fatores de risco: idade 

avançada, menarca precoce, nuliparidade, gestação após os 30 anos de idade, história familiar, 

menopausa precoce.  

Tal pesquisa está de acordo com os aspectos relacionados a fatores de risco 

mencionados no estudo de Anjos, Alayala & Höfelmann (2012), que destacaram: 

nuliparidade, idade tardia ao primeiro parto (após 30 anos), menarca precoce, menopausa 

tardia, terapia de reposição hormonal, uso prolongado de contraceptivos orais, idade 

avançada, história familiar de primeiro grau e pessoal de câncer de mama, obesidade pós- 

menopausa, exposição a altas doses de radiação ionizante, dieta rica em açúcares, produtos 

industrializados, colesterol, ácido graxos trans e saturados, pobre em fibras e alimentos fontes 

de compostos antioxidantes e fitoestrógenos, consumo excessivo de bebidas alcoólicas e a 

obesidade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O desenvolvimento deste trabalho ofereceu margens à percepção de detalhes do 

universo feminino, pois além de procurar contemplar os objetivos, permitiu a observação de 

pontos adversos a cerca dos fatores de risco para o câncer de mama.  
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O estudo teve como resultados encontrados fatores de risco convincentes para o câncer 

de mama: Menarca precoce, menopausa tardia, nuliparidade, dieta gordurosa e obesidade, 

gordura animal, bebida alcoólica, sedentarismo, antecedente pessoal de câncer de mama, 

história familiar, primeira gestação após os 30 anos, uso de terapia de reposição hormonal e 

uso de anticoncepcional por longos períodos, tabagismo e radiações ionizantes, idade 

avançada, pré-disposição genética, curto período ou ausência de amamentação, não realização 

de consultas e exames de rotinas, obesidade na pós menopausa, exposição a altas doses de 

radiação ionizante, dieta rica em açucares, produtos industrializados, colesterol, ácido graxos 

trans e saturados, dieta pobre em fibras e alimentos fontes de compostos antioxidantes e 

fitoestrógenos.  

A identificação das variáveis relacionadas aos fatores de risco torna-se importante na 

medida em que estratégias educativas possam ser pensadas e implementadas para atender à 

população que se apresenta mais vulnerável. Apesar de não conseguirmos estimar o impacto 

de cada um dos fatores de risco na gênese do Câncer de Mama, a minimização desses fatores 

pode, sem dúvida, contribuir para uma vida mais saudável.  
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42. FISIOTERAPIA E EDUCAÇÃO EM SAÚDE: INTERVENÇÕES NA 

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 

 PHYSICAL THERAPY AND HEALTH EDUCATION: INTERVENTIONS IN 

ADOLESCENT PREGNANCY 

Izabel Adeline Teles Rios 

Acadêmica do Curso de Fisioterapia das Faculdades INTA 

Erika de Vasconcelos Barbalho 

Fisioterapeuta, Prof. Esp. do Curso de Fisioterapia das Faculdades INTA 

 

RESUMO: A gravidez na adolescência consiste em um sério problema de saúde pública. Os 

serviços de saúde pública contam com a contribuição do fisioterapeuta no trabalho de 

conscientização de adolescentes quanto a gravidez precoce e suas intercorrências. 

Desenvolver uma análise da literatura, mediante o desenvolvimento de uma revisão 

integrativa, das ações promovidas pelo fisioterapeuta no processo de educação e atenção à 

adolescentes grávidas. Desenvolveu-se uma análise integrativa, na qual foram buscados 

artigos na bilbioteca virtual em saúde, utilizando os seguintes descritores: educação em saúde, 

gravidez na adolescência e fisioterapia. Ao final foram utilizados 20 artigos que se 

enquadraram aos critérios de inclusão e foram separados por categorias: gravidez precoce e 

ação educativa do fisioterapeuta. Informação é peça fundamental para melhorar os índices dos 

indicadores de saúde e o planejamento das ações sanitárias. A inserção do fisioterapeuta nas 

ações assistenciais e educativas reduz os riscos de gestantes prematuras e preveni os riscos de 

complicações durante o período gravídico e, promovendo informações sobre o aleitamento 

materno, alterações fisiológicas na gestação e sobre as questões de higiene antes, durante e 

após o parto. 

Palavras-chave: gravidez na adolescência; educação em saúde; fisioterapia. 

 

ABSTRACT: Teenage pregnancy is a serious public health problem. The public health 

services rely on the contribution of the physiotherapist in the educational work of teenagers as 

early pregnancy and its complications. Develop an analysis of the literature by developing an 

integrative review, the actions promoted by the physiotherapist in the process of education and 

attention to pregnant teens. Developed an integrative analysis, in which the articles were 

searched bilbioteca virtual health using the following key words: health education, teen 

pregnancy and physiotherapy. At the end we used 20 articles that met the inclusion criteria and 

were separated by categories: early pregnancy and educational activities of the physiotherapist. 

Information is a key to improve the rates of health indicators and health action planning. The 

insertion of the physiotherapist and educational assistance actions reduces the risk of premature 

pregnancy and prevent the risk of complications during pregnancy and promoting information 

about breastfeeding, physiological changes during pregnancy and the issues of hygiene before, 

during and after delivery. 
Keywords: teen pregnancy, health education, physical therapy. 
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INTRODUÇÃO 

 

Dentro do processo de desenvolvimento humano, a adolescência é uma fase marcada 

por intensas transformações físicas e biológicas, que se associam a mudanças no âmbito 

sóciocultural, emocional e psicológico, fazendo o corpo assumir uma nova dimensão na vida 

da adolescente principalmente no tocante a sua sexualidade, em que as mesmas ficam mais 

vulneráveis aos riscos da gravidez precoce (MARTINEZ et al, 2011). 

A gravidez na adolescência é uma condição que priva a jovem adolescente a um 

melhor desenvolvimento social e econômico, diminui suas chances de completar a 

escolaridade, reduz as oportunidades de emprego, aumenta os índices de conflitos familiares, 

amplia as chances dos filhos adoecerem e sofrerem de incidentes ao longo da vida (YAZILLE 

et al., 2002). 

Para Motta et al. (2004), a adolescência é tida como um momento de imaturidade e 

instabilidade emocional, no qual a jovem vive novas experiências e investe em sua formação 

pessoal e profissional. Diferentemente, a gravidez demanda uma condição amadurecida, 

estável e estruturada, em termos econômicos, profissionais e pessoais.  

A gestação da adolescência vem cada vez mais ganhando visibilidade como problema 

de saúde pública. Uma das ferramentas utilizadas nos serviços de saúde pública para 

transformar a realidade de vida dos membros de uma comunidade, é a disseminação da 

informação sobre condições favoráveis a uma boa saúde, através da prática da educação em 

saúde. Esta trata-se de um recurso que permite uma melhor compreensão dos fatores que 

determinam a vida e oferece subsídios para adoção de novos hábitos e condutas de vida 

(ALVES, 2005). 

A educação em saúde corresponde a uma fração das atividades técnicas direcionadas a 

promover saúde. A partir dela, espera-se a grande responsabilidade e capacidade de reverter 

práticas impositivas, horizontalizando e humanizando as relações de assistência à saúde 

(SHAEDLER; ALMEIDA, 2001). 

Os profissionais de saúde que atuam na Estratégia Saúde da Família (ESF) 

desenvolvem diferentes abordagens no desenvolvimento de programas de promoção da saúde 

voltados para o tema da gravidez na adolescência. Dentro desta perspectiva de atuação 

profissional, está inserido o fisioterapeuta intervindo em programas de prevenção, promoção e 
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proteção à saúde em grupos de adolescentes nas unidades básicas de saúde (FERRARI; 

THOMSON; MELCHIOR, 2006). 

A atividade em grupo, por meio dos grupos de adolescentes, é um momento que 

possibilita a comunicação entre os participantes e, a expressão de suas experiências em 

relação ao tema em discussão. A interação ocorre no interior de um processo de debate em 

que todo o grupo é estimulado a se envolver, isso contribui com a identificação de fatores de 

risco e proteção e, facilita o desenvolvimento de um juízo crítico sobre o projeto de vida para 

que assim o adolescente possa exercer seu autocuidado (FERREIRA, 2006; SANTOS; 

SAUNDERS; BAIÃO, 2012). 

O atendimento grupal é importante para a adolescente que nesta fase, costuma 

identificar-se com seus pares. Ele sente-se amparada e protegida, desenvolvendo assim um 

vínculo com outros adolescentes, tornando mais fácil uma intervenção individual e/ou grupal 

(PEREIRA et al., 2007). 

O fisioterapeuta por meio do seu apoio matricial aos serviços de atenção básica à 

saúde vem contribuindo para definir seu campo de atuação educativo e assistencial à 

população adolescente, colaborando para a formação de jovens com projetos de vida 

saudáveis e conscientes de suas potencialidades para a sociedade em que vivem (CAMPOS; 

DOMITTI, 2007).   

Uma das ferramentas utilizadas na ESF para alcançar a população jovem nas 

comunidades é o Programa de Saúde nas Escolas (PSE), criado em 2007, com o objetivo de 

ampliar o perfil da população jovem assistida pela atenção primária por ser um local 

estratégico de intervenção, devido a sua importância para os adolescentes, e por constituir um 

importante veículo para a educação em saúde (SOUSA NETO et al., 2012). 

Frente ao acima exposto, o objetivo deste estudo foi desenvolver uma análise na 

literatura, mediante o desenvolvimento de uma revisão integrativa, das ações promovidas pelo 

fisioterapeuta no processo de educação em à adolescentes grávidas. 

 

METODOLOGIA 

Foi desenvolvida uma pesquisa utilizando-se o método da revisão integrativa por 

possibilitar o agrupamento e a sintetização de estudos para explicar um fenômeno específico, 

ao mesmo tempo, que permite a construção de uma ampla análise da literatura e facilita a 

tomada de decisão sobre o objeto pesquisado (GOMEZ; GUTIÉRREZ; MOREIRA, 2011). 
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Realizou-se um levantamento bibliográfico na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas 

bases de dados indexadas na Literatura Latino-Americana em Ciências de Saúde (LILACS) e 

na Scientific Electronic Library Online (SCIELO), entre os meses de julho e outubro de 2012, 

sendo utilizados os descritores em saúde fisioterapia, gravidez na adolescência e educação em 

saúde. 

Os critérios de inclusão foram artigos disponíveis na íntegra que abordaram a 

intervenção educativa do fisioterapeuta frente a adolescentes grávidas, publicados na versão 

em português, no período de 2002 a 2012. 

Foram adotados como critérios de exclusão trabalhos publicados em livros e 

periódicos com data inferior ao ano de 2002, divulgados em inglês. 

Os artigos selecionados foram organizados segundo os seguintes itens: autor, ano de 

publicação, título, metodologia e resultados obtidos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No levantamento da literatura, foram localizadas 40 referências, sendo que apenas 23 

relacionavam-se ao tema deste estudo. 

O quadro a seguir (Quadro 1) apresenta uma sinopse de doze estudos principais que 

enfatizam as propostas educativas do fisioterapeuta em adolescentes grávidas, destacando 

suas principais características. 

 

Quadro 01: Sintetização dos principais artigos que formaram os resultados do estudo 

conforme autor, ano, título e objetivo. 

 
Autor Ano Titulo Objetivo 

YAZLLE, M. E. H. D. 2006 Gravidez na adolescência Verificar o nível de 

conhecimento das 

adolescentes sobre os 

riscos da gravidez 

precoce. 

GALLO, J. H. S. 2011 Idade materna, conseqüências e 

repercussões. 

 

Analisar a idade materna 

como determinante e 

risco nas adolescentes 

que engravidaram. 

 

 

 

FERREIRA R. A. P 2012 Atenção à saúde dos adolescentes: 

equipes da saúde da família. 

Estabelecer os principais 

riscos e suas eventuais 

conseqüências à saúde. 

 

GURGEL, M. G. I. 

 

2010 

Desenvolvimento de habilidades e 

estratégia. 

Promover, prevenir 

doenças na gravidez 
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na adolescência. 

RAGASSON, C. A. P. 2006 Atribuições do fisioterapeuta no 

programa de saúde da família: 

reflexões a partir da prática 

profissional. 

Intervir, junto com a 

equipe de saúde na 

realização de programas e 

educação na comunidade. 

BAVARESCO, G. Z. et 

al 

2011 O fisioterapeuta como profissional de 

suporte à parturiente. 

Dar assistência a mãe 

adolescente e nos 

cuidados para com o 

bebê. 

TORRES, C. K. D.; 

ESTRELA, J. F. M.; 

RIBEIRO, K. S. Q. S. 

2009 Contribuição da educação popular no 

atendimento fisioterapêutico 

domiciliar. 

Intervir na saúde básica 

no trabalho, para ampliar 

melhor visão do 

profissional. 

CASSOL, P.B. et al. 2012 Tratamento em um grupo operativo 

em saúde: percepção dos usuários de 

álcool e outras drogas. 

 

SAITO, M. I.; LEAL, M. 

M. 

2000 Educação sexual na escola. Avaliar percepções e 

atitudes em relação à 

educação sexual. 

 

BRASIL, A. C. O. et al. 

 

2005 

O papel do fisioterapeuta do 

programa saúde da família do 

município de Sobral-Ceará. 

Fornecer subsídios para a 

implementação de 

medidas, que visem à 

melhoria da qualidade da 

assistência no  pré-natal. 

 

PAIXÃO, N. R. D.; 

CASTRO, A. R. M. 

 

2006 

Grupo sala de espera: Trabalho 

multiprofissional. 

Objetiva promover o 

bem-estar, o conforto, o 

alívio de tensões. 

SILVA, D. J.; DA ROS, 

M. A. 

2007 Inserção de profissionais de 

fisioterapia na equipe de saúde da 

família e SUS. 

Investigar a adequação da 

assistência realizada por 

gestantes usuárias do 

Sistema 

Único de Saúde. 

 

De acordo com os achados de Yazlle (2006) a gravidez na adolescência abrange 

dimensões culturais, históricas, sociais e afetivas que podem ameaçar o bem-estar e o futuro 

da adolescente grávida. 

Para Gallo (2011), os problemas encontrados com maior frequência são alterações no 

desenvolvimento e crescimento intrauterino, problemas emocionais, de comportamento e de 

aprendizado, partos prematuros, baixo peso ao nascer, além de quadros recorrentes de 

infecções urinárias, intercorrências puerperais, dentre outras. 

Ainda segundo o mesmo autor, as adolescentes engajam-se cada vez mais em 

comportamentos de risco, que podem trazer conseqüências negativas, como a prática do sexo 

sem proteção, que são provenientes da desinformação. 

Ferreira et al. (2012) em sua pesquisa confirmam que o aumento da maternidade na 

adolescência é mais evidente nas áreas urbanas do que nas áreas rurais, que as taxas desta 
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fecundidade variam de acordo com a região, sendo mais elevadas nos estados mais pobres do 

país, como as regiões Norte e Nordeste, condição que pode agravar o risco não só da 

adolescente, como do bebê.  

Gurgel et al. (2010), referem que a atividade do profissional de fisioterapia na 

Estratégia Saúde da Família com adolescentes gestantes constitui um desafio, pois, atender 

pessoas que se encontram em pleno processo de transformação biopsicossocial e pautar sua 

atuação, levando em consideração suas necessidades e singularidades, exige um processo de 

maturidade e competência técnica e humana por parte deste profissional. 

Segundo Ragasson et al. (2006), o atendimento de educação em saúde do 

fisioterapeuta pode ser desenvolvido durante seus atendimentos ambulatoriais, suas visitas 

domiciliares, nos grupos de convivência ou em salas de espera. Tal intervenção é 

imprescindível uma vez que amplia as possibilidades de maior contato com a realidade da 

adolescente grávida e maior disseminação das informações promotoras de saúde. 

Nos atendimentos ambulatoriais, Bavaresco et al. (2011), enfatizam que o 

fisioterapeuta desenvolve todo o acompanhamento a gestantes adolescentes realizando um 

trabalho de conscientização sobre as mudanças corporais que acontecem e orientando 

condutas para o alívio das dores e técnicas de relaxamento como exercícios respiratórios, 

massagem relaxante, banhos quentes e orientações posturais. 

Nas visitas domiciliares o fisioterapeuta desenvolve a atenção a jovem grávida dentro 

do seu próprio círculo familiar o que para Torres, Estrela e Ribeiro (2009) ao mesmo tempo 

em que promove a assistência, amplia a visão de saúde do profissional como processo 

educativo. Esta intervenção é imprescindível ao trabalho na atenção básica, pois é quando o 

profissional se depara com a realidade de vida da gestante e conhece seu cotidiano, isso 

contribui para ampliar o enfoque das ações educativas quanto ao período gestacional e 

puerperal que visam a manutenção e a promoção da saúde nesta fase.   

A coordenação de grupos de adolescentes é outra ferramenta que auxilia o cuidado 

fisioterapêutico à adolescentes grávidas. Para Cassol et al. (2012), a premissa fundamental do 

grupo é o “aprender a aprender” através da aplicação de metodologias participativas por uma 

equipe multiprofissional e interdisciplinar. 

Borges et al. (2010) complementam afirmando que a intervenção do fisioterapeuta é 

efetivada em grupos, no qual realiza orientações através de metodologias participativas 

abordando os temas sexualidade, gravidez precoce, adolescência e projetos de vida. 
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Em uma pesquisa desenvolvida por Saito e Leal (2000), foi observado que as 

adolescentes que receberam orientações em sala de aula, como no Programa de Saúde nas 

Escolas, apresentaram menores índices de gravidez precoce, intercorrências durante a 

gestação, complicações pós-natal e redução das taxas de mortalidade materno-infantil. 

Dentre as atividades que o fisioterapeuta vem desempenhando na unidade de saúde 

estão às ações de educação em saúde nas salas de espera. Esta corresponde ao momento em 

que as adolescentes aguardam a chegada do médico para a realização do pré-natal. O 

fisioterapeuta se utiliza deste momento para desenvolver uma palestra sobre abordagens 

voltadas para a gravidez precoce (BRASIL et al., 2005). 

Paixão e Castro (2006) corroboram afirmando que a sala de espera é o momento que 

dá início a relação entre a necessidade do usuário com a equipe de assistência. Tem como 

objetivo promover ações de caráter sócioeducativas que visam a humanização e a promoção 

de cuidados individuais e coletivos. 

Silva e Da Ros (2007), relatam que a capacitação do profissional para a ação 

preventiva e educativa é de extrema importância para a comunidade em que atua, 

contribuindo para a melhora da qualidade de vida. Para isso, no contexto da educação em 

saúde, a competência do fisioterapeuta precisa ir além da boa técnica, é preciso estar sensível 

às necessidades e às circunstâncias de vida dos usuários envolvidos e deve-se considerar que a 

intervenção é um envolvimento entre fisioterapeuta e adolescente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com este trabalho pôde-se observar que a intervenção do fisioterapeuta é de suma 

importância para o trabalho de conscientização da adolescente grávida e na prevenção dos 

problemas da gravidez na adolescência, auxiliando no entendimento dos inúmeros desafios 

advindos deste período. 

Este perfil da população requer uma intensificação do trabalho em saúde na tentativa 

de reduzir os altos índices de problemas na gravidez de adolescentes e minimizar o 

quantitativo de adolescentes grávidas. 

Constatou-se que a disseminação da informação é peça fundamental para melhorar os 

índices nos indicadores de saúde e no planejamento das ações preventivas direcionadas a 

jovens grávidas. 
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Inserir o profissional de fisioterapia nas ações assistenciais e educativas reduz os 

riscos de gestantes jovens a apresentar um parto prematuro, dando conforto e relaxamento, 

bem como prevenir os riscos de complicações durante o período gravídico e, promovendo 

informações sobre o aleitamento materno, alterações fisiológicas na gestação e sobre as 

questões de higiene antes, durante e após o parto. 

 Espera-se que esta pesquisa possa fornecer subsídios para futuras intervenções do 

fisioterapeuta na Estratégia Saúde da Família e amplie o olhar destes profissionais para a 

importância do trabalho de educação em saúde frente a esta problemática social. 
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PHYSICAL THERAPY IN GESTATIONAL HYPERTENSION: AN INTEGRATIVE REVIEW 
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Acadêmica do Curso de Fisioterapia das Faculdades INTA 

 Arnislane Nogueira Silva 

Fisioterapeuta, Profa. Esp. do Curso de Fisioterapia das Faculdades INTA 

 

RESUMO: De acordo com os estudos a hipertensão gestacional é classificada como uma das 

principais causas de mortes materno-fetais e com um diagnóstico eficiente, seguro e um 

tratamento imediato são essenciais para se ter um bom prognóstico materno e fetal.  O estudo 

em questão buscou averiguar o conteúdo já existente na literatura brasileira sobre a 

hipertensão na gestação, sua interferência na gestação e intervenção fisioterapêutica nas 

síndromes hipertensivas gestacionais, como também medidas de prevenção dessas doenças. 

Trata-se de uma pesquisa de revisão integrativa de literatura, na qual se realizou análises de 

artigos da literatura brasileira do portal de dados da Biblioteca Virtual de Saúde, tais como: 

LILACS, MEDLINE, SCIELO, publicados no período de 2002 a 2012. A busca originou-se 

em 205 artigos, e assim selecionados quinze artigos para este trabalho de acordo com os 

critérios de inclusão e exclusão. A partir da leitura dos artigos que compõem a amostra desse 

estudo, elaborou-se um quadro sinóptico com a síntese dos artigos que atenderam aos critérios 

de inclusão da revisão integrativa, obtendo-se assim, os resultados. Na literatura pesquisada 

foi demonstrada que a Fisioterapia, como ciência da saúde, se posiciona como mais um fator 

http://www.scielosp.org/pdf/csc/v12n6/v12n6a26.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-72032002000900007
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coadjuvante na obstetrícia, desempenhando um papel importante no tratamento junto as 

gestantes com sintomas clínicos de hipertensão e fornecendo uma melhor qualidade de vida. 

Palavras-chave: Hipertensão, Fisioterapia, Hipertensão induzida pela gravidez. 

 

ABSTRACT:According to gestational hypertension studies is ranked as one of the leading 

causes of maternal-fetal deaths and with a quick diagnosis and immediate treatment are 

essential in order to obtain a good maternal and fetal prognosis. The study in question sought 

to ascertain the existing content in Brazilian literature on hypertension in pregnancy, its 

interference in pregnancy and physiotherapeutic intervention in hypertensive 

hypocortisolemic of pregnancy, as well as measures for the prevention of these diseases. It is 

an integrative literature review survey, which was carried out analyses of articles of Brazilian 

literature of the portal of Virtual Health Library data, such as: LILACS, MEDLINE, SCIELO, 

published in the period from 2002 to 2012. The search was on 205 articles, and so selected 

fifteen articles for this work in accordance with the criteria for inclusion and exclusion. From 

reading the articles that make up the sample of this study, drew up a summary table with the 

synthesis of articles that met the criteria for inclusion of integrative review, thus obtaining the 

results. In literature it was demonstrated that the physical therapy, such as health science, is 

positioned as a supporting factor in obstetrics, playing an important role in treating the 

patients with clinical symptoms of gestational hypertension and mainly in improving the 

quality of life of these pregnant women. 

Keywords: Hypertension, physiotherapy, pregnancy-induced hypertension. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A gravidez é uma condição especial de saúde que, após a concepção, o organismo 

materno sofre modificações e adaptações hemodinâmicas, metabólicas e nutricionais com o 

objetivo de dar suporte de nutrientes e aporte de oxigênio, necessários ao crescimento e 

desenvolvimento fetal (MEDEIROS, 2009). 

Segundo Gonçalves (2005), durante o período gestacional o organismo sofre 

alterações para adequá-lo à mesma. As mais importantes são, as circulatórias e as 

metabólicas. As circulatórias envolvem aumento do volume e do débito cardíaco e as 

metabólicas caracterizam-se por resistência à insulina crescente.  

Na gravidez esta doença é classificada sendo a mais importante complicação do ciclo 

gravídico-puerperal, e assim apresentando alto risco para o binômio mãe-filho (OLIVEIRA, 

2002). 

Segundo Nascimento e Aquino, (2004) a hipertensão é uma patologia crônica, sendo 

classificada como um fator de risco importante para as doenças cardiovasculares, 

cerebrovasculares, renais e vasculares periféricas. A hipertensão arterial grave está associada 

também, à insuficiência cardíaca esquerda, convulsões, insuficiência renal, coagulação 
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intravascular e em cinco a dez por cento dos casos ocorre no terceiro trimestre da gestação o 

descolamento prematuro da placenta. 

Um dos grandes enigmas da obstetrícia é a hipertensão arterial que se tem início e fim 

na gravidez. Apesar de tantas literaturas existentes na busca de desvendá-la, não se conhece a 

sua etiologia. Primiparidade é um dos fatores de risco que parecem definidos, assim como a 

idade materna (COSTA, H.; COSTA, C.; COSTA, L., 2003). 

           Assim, o termo “hipertensão na gravidez” recebe o termo geral de síndromes 

hipertensivas gestacionais (SHG). Nas quais são caracterizadas com níveis pressóricos iguais 

ou acima de 140 mmHg para a pressão sistólica e 90 mmHg para pressão diastólica. As 

Síndromes Hipertensivas Gestacionais são classificadas em: hipertensão gestacional, pré-

eclâmpsia/eclampsia (doença hipertensiva específica da gravidez), pré-eclâmpsia sobreposta à 

hipertensão arterial sistêmica crônica ou nefropatia e hipertensão arterial sistêmica crônica. 

(ASSIS; VIANA; RASSI, 2008).  

De acordo com Baracho (2007), o diagnóstico precoce e preciso e os tratamentos 

adequados são de grande importância para se obter um melhor o resultado. Na gravidez, os 

objetivos do controle e do manejo da hipertensão arterial são: proteger a mãe de hemorragia 

cerebral e dos efeitos prejudiciais da hipertensão, reduzir a prematuridade, manter a perfusão 

uteroplacentária para evitar hipóxia, crescimento intra-uterino restrito e obituário perinatal. 

               Assim a Fisioterapia, como ciência da saúde, se mostra um fator coadjuvante de 

tratamento e prevenção junto às pacientes com ou sem sintomas clínicos de hipertensão 

gestacional (STEPHENSON; O’CONNOR, 2004). 

As gestantes são encaminhadas para o acompanhamento fisioterapêutico para o alívio 

das dores e desconforto, prevenção de disfunções, como as musculoesqueléticas e 

uroginecológicas, ou como objetivo de realizarem atividade física orientada.  

Portanto, a fisioterapia atua de forma preventiva, promovendo a saúde materna, 

diminuindo as complicações antes da concepção e acompanhando nos exercícios físicos como 

recurso terapêutico, fornecendo melhor qualidade de vida. Neste caso o objetivo, é diminuir a 

frequência cardíaca de repouso, e da pressão arterial antes, durante e depois do exercício, 

mostrando assim a sua eficiência como terapia não farmacológica e assim mostrando que o 

fisioterapeuta pode atuar de forma positiva no tratamento. (SOUZA; DUBIELA; JÚNIOR, 

2010).  
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Conforme, Stephenson & O’ Connor (2004), os efeitos colaterais do repouso no leito 

podem diminuir a atividade uterina, mas ao mesmo tempo diminuir o fluxo sanguíneo para as 

extremidades, o que aumenta o risco de trombose em veia profunda e atrofia muscular, 

durante a gestação e no pós-parto imediato. Logo, as metas da fisioterapia para as gestantes 

são: Diminuir o risco de trombose; Aliviar os efeitos fisiológicos do repouso; Manter o fluxo 

sanguíneo uterino; Melhorar a postura; Orientar a mecânica corporal adequada; Orientar 

posições de conforto; Ensinar técnicas de redução do estresse; Evitar aumento da pressão 

intra-abdominal; Evitar aumento das concentrações abdominais; Avaliar a necessidade de 

apoios; Conservar a energia; Melhorar o tônus muscular; Aumentar a sensação de bem-estar; 

Auxiliar em encaminhamentos para outros profissionais da saúde; Estimular a recuperação 

pós-parto. 

 

METODOLOGIA 

 Esta pesquisa tratou-se de uma revisão de literatura integrativa com o intuito de 

evidenciar a importância do papel do fisioterapeuta em gestantes com hipertensão. Optamos 

por este estudo, que é um tipo de pesquisa fundamentado na prática baseada em evidência, o 

que garante confiabilidade e profundidade as conclusões. (GANONG, 1987; MENDES et al, 

2008). 

Embora os métodos para a condução de revisões integrativas variem, existem padrões 

a serem seguidos. Na operacionalização dessa revisão, utilizamos as seguintes etapas: seleção 

das questões temáticas, estabelecimento dos critérios para a seleção da amostra, representação 

das características da pesquisa original, análise dos dados, interpretação dos resultados e 

apresentação da revisão (GANONG, 1987). 

As bases de dados de literatura científica e técnicas consultadas foram: Literatura 

Latino-Americana e de Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis 

and Retrieval System Online (MEDLINE) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO), o 

período de busca foi de setembro a novembro de 2012. Os descritores foram selecionados a 

partir dos objetivos da pesquisa, consultados nos Descritores em Ciências da Saúde (DECS-

BIREME); são eles: Hipertensão, Fisioterapia, Hipertensão induzida pela gravidez. A busca 

considerou as publicações dos últimos dez anos. Foram pesquisados artigos do período de 

2002 a 2012, o que gerou uma melhor abordagem sobre o tema e resultou em 205 estudos. 

Após a leitura dos artigos, foram observados os seguintes critérios de inclusão: estudos 
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disponíveis na íntegra, com os resumos disponíveis, com texto completo disponível online 

publicações originais, na língua portuguesa, considerando o objetivo do estudo. Foram 

critérios de exclusão: artigos repetidos, artigos não acessíveis em texto completo, resenhas, 

editoriais, artigos que não abordaram diretamente o tema deste estudo e artigos publicados 

fora do período de análise. Os artigos/estudos selecionados continham no título, pelo menos, 

um dos descritores. Após identificação foram agrupados por: ordem cronológica, temática 

discutida e enfoque, facilitando a análise. Ao todo foram excluídos 190 artigos/estudos. 

Assim, após essa fase, iniciou-se a análise de 15 estudos completos. 

Com base nos estudos selecionados foi elaborado um quadro para organização da 

análise dos artigos contendo os itens: autores, ano, título, tipo de estudo e objetivo. Os 

resultados foram discutidos e sustentados com outras literaturas existentes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da análise dos textos selecionados, tem-se, quanto ao tipo de publicação, que 

os quinze estudos, apresentados no Quadro 1, são resultados de pesquisas, e todos abordam o 

tema e os descritores utilizados na metodologia. 

Com respeito ao ano de publicação, três em 2002 (BIM E PEREGO; 

VASCONCELLOS et al,; SASS et al,), dois em 2003 (CONTI et al,; COSTA et al,), um em 

2004 (LANDI et al,), dois em 2006 (OLIVEIRA et al,; FERRÃO et al,), um em 2007 

(ANGONESI E POLATO), dois em 2008 (MAYO et al,; ASSIS et al,), dois em 2010 

(SOUZA et al,; SOUZA et al,), um em 2011 (WEBER et al,) e um em 2012 (BARRA et al,).  

Quanto aos tipos de estudos, foram assim classificados: Revisão de Literatura, Estudos 

experimentais e observacionais, Estudo de natureza quanti-qualitativa, de corte, estudo coorte 

prospectivo, estudo tipo coorte retrospectivo, Pesquisa descritiva-exploratória, estudo 

observacional e retrospectivo, estudo exploratório-descritivo e retrospectivo, Estudo de caso, 

estudo caso-controle, Revisão Integrativa de Literatura. 

Os resultados dessa pesquisa são sistematizados abaixo e evidenciam a produção 

científica brasileira sobre as síndromes hipertensivas, sua interferência na gestação e 

complicações no puerpério, como também medidas de prevenção dessas doenças.  
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Quadro 1 - Artigos selecionados contendo: autores, ano de publicação, título, tipo e objetivo do 

estudo. 

AUTORES ANO TÍTULO TIPO DE 

ESTUDO 

OBJETIVO 

Bim CR; 

Perego AL 

2002 Fisioterapia Aplicada à 

Ginecologia e Obstetrícia. 

Revisão de 

Literatura 

Caracterizar o 

trabalho 

realizado pela 

fisioterapia na 

área de 

ginecologia e 

obstetrícia e a 

importância da 

atuação do 

profissional 

nesta 

especialidade 

Vasconcellos 

MJA; Almeida 

MVL; 

Kahhale S; 

Peraçoli JC; 

Sass N; 

Ramos JG 

2002 Hipertensão na Gravidez Estudos 

Experimentais e 

Observacionais 

Relatar a 

finalidade das 

diretrizes para 

o manuseio 

das síndromes 

hipertensivas 

na gestação 

Sass N; Santos 

JFK; Atallah 

A; Camano L 

2002 Hipertensão Arterial Crônica 

Leve e Moderada na Gravidez: 

Práticas Terapêuticas Baseadas 

em Evidências 
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fisioterapêutico na pré-eclampsia 
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formas de 
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Hipertensão Gestacional 

A hipertensão gestacional (HG) é definida como elevação da pressão arterial 

sistêmica diagnosticada pela primeira vez na gestação, não associada à proteinúria, e que 

remite em até 12 semanas após o parto. É diagnosticada quando as pressões arteriais 
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sistêmicas sistólica e diastólica estiverem iguais ou superiores a 130 e 90 mmHg, 

respectivamente. (OLIVEIRA et al., 2006). 

A hipertensão arterial gestacional é um dos fatores de risco mais acometidos do ciclo 

gravídico-puerperal, com incidência em 6% a 30% das gestantes, e resulta em alto risco de 

morbidade e mortalidade materna e perinatal (ASSIS et al, 2008). 

Em conformidade, (MAYO et al., 2008) mostram em seus relatos que mesmo com o 

decorrer dos anos a hipertensão é a principal complicação da gravidez e de morte materna e 

consideram ainda que a má qualidade na assistência tanto no pré-natal quanto  no ambiente 

hospitalar durante e após o parto é um dos determinantes para este índice. 

De fato, espera-se que, quanto melhor equipado e estruturado o serviço de saúde de 

um determinado local, menor sejam seus índices de mortalidade materna e fetal, no qual a 

gestante é orientada e esclarecida em relação à gestação e as possíveis complicações desse 

período (BIM; PEREGO, 2002). 

 

Fisioterapia  

Conforme Stephenson & O’Connor (2004), o papel e o objetivo do fisioterapeuta no 

tratamento de uma mulher com gravidez de alto risco é avalia-la dentro das restrições, 

prescrevendo exercícios específicos ou posições, garantindo que ela complete sua rotina sem 

perigo para si mesma, para o feto ou gravidez.  O fisioterapeuta pode ajuda-la a lidar com a 

crise, instruir técnicas de redução do estresse, diminuir as possíveis dores e desconfortos que 

possam estar presentes, oferecer um entendimento da dinâmica familiar em razão das 

restrições, desenvolver de maneira criativa estratégias para lidar com a situação e recomendar 

produtos de suporte. 

Na fisioterapia existem várias técnicas que podem ser aplicadas à parturiente de baixo 

risco para proporcionar conforto, alivio da dor, relaxamento e confiança em relação ao próprio 

corpo. Estimular à deambulação, posturas verticais, exercícios respiratórios, analgesia por 

meio da neuroeletroestimulação transcutânea (TENS), massagens, banhos quentes, crioterapia 

e relaxamento, são alguns exemplos (CONTI, 2003). 

Souza, et al., (2010), nos relata que medidas não farmacológicas são indicadas no 

tratamento da hipertensão gestacional; estas nos sugerem orientações  relacionadas aos 

hábitos de vida diária, como se é uma alimentação saudável, orientando diminuir  a ingestão 

de sódio e aumentar a de potássio, abolir o que seja desnecessário e realizar atividades físicas 

regulares. 
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Para Barra et al (2012) as medidas não farmacológicas no alívio da dor como o 

relaxamento muscular, massagem lombossacral e banho, apresentaram grande melhorias pelas 

gestantes e ainda apresentaram baixo risco obstétrico. 

O fisioterapeuta também exerce um trabalho durante todo o parto dando um suporte 

físico e emocional, que contribui para sua humanização e a do nascimento ao proporcionar à 

parturiente bem- estar físico, alívio da dor, autoestima, confiança, redução do medo e da 

ansiedade, e maior consciência do processo do parto. A assistência fisioterapêutica ajuda a 

tornar o processo do parto mais ativo, natural, espontâneo e satisfatório, favorecendo uma 

vivência positiva na vida social e familiar da parturiente, como mulher e mãe (WEBER; 

ZANON, 2011). 

Sendo assim, concluímos que o fisioterapeuta deve ser inserido na equipe obstétrica, 

pois todo o tratamento da fisioterapia é uma ferramenta importante de prevenção e tratamento 

dos principais desconfortos da gestação, dando mais qualidade de vida para as gestantes. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Fisioterapia, como ciência do movimento e regulamentada como profissão 

responsável pelas funções cinético-funcionais do homem, atua de forma a ampliar as opções 

dentro da obstetrícia ao atendimento da mulher, seja estimulando, prevenindo e ou 

reabilitando.  

O fisioterapeuta através da cinesiologia, biomecânica e exercícios terapêuticos têm 

como objetivo melhorar a circulação, promover o relaxamento, evitar o aumento da pressão 

intra-abdominal, prevenção do desconforto musculoesquelético, e algumas gestantes 

hipertensas são orientadas a permanecer em repouso no leito, e necessitam dos exercícios 

terapêuticos prescritos com muita cautela. 

A fisioterapia é uma área de pouca atuação na ginecologia e obstetrícia, mas de grande 

importância obstétrica, uma vez que é capaz de promover um acompanhamento à gestante 

tanto no pré-parto quanto no puerpério, seja imediato ou tardio. 

A literatura acerca da atuação da fisioterapia em gestantes com hipertensão é muito 

escassa. Logo, esta revisão nos mostra a necessidade de mais estudos sobre o assunto, uma 

vez que é uma patologia grave e de mortalidade alta entre as gestantes, sendo uma área de 

atuação que deve ser bastante explorada, é um profissional que tem grande importância desde 

o pré-natal até a hora do parto. 
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Com a inserção do fisioterapeuta pode se pesquisar e relatar casos dando a importância 

do tratamento preventivo da hipertensão gestacional, bem como os fisioterapeutas se 

inserirem mais neste campo de atuação dando assim melhor qualidade de vida as gestantes em 

todo o seu ciclo-gravídico. 
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RESUMO: Atualmente a prevenção de quedas é um dos grandes desafios a serem 

enfrentados pelos idosos. À medida que a pessoa envelhece o risco de quedas aumenta. Uma 

em cada três pessoas acima de 65 anos de idade sofrem algum tipo de queda pelo menos uma 

vez por ano. O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa de literatura, cujo propósito 

é reunir e sintetizar o conhecimento sobre a temática proposta disponibilizadas em 

publicações científicas de 2008 a 2012, que objetivou evidenciar conceitos e analisar fatores 

associados a fisioterapia na prevenção de quedas em idosos. Os dados foram coletados do 

portal da Biblioteca Virtual em Saúde/ LILACS e da SCIELO, utilizando como descritores: 

Fisioterapia. Prevenção. Idosos. Quedas. A busca originou 287 artigos, que, observados 

critérios de inclusão e exclusão, resultou em oito artigos completos. A análise dos dados 

evidenciou nos resultados obtidos nos estudos de intervenção que a fisioterapia e a prática de 

exercícios físicos favorecem a diminuição de quedas, o fortalecimento da musculatura, a 

melhora da marcha e a manutenção do equilíbrio. Concluiu-se que a prevalência de quedas 

entre os idosos poderia ser diminuída com o planejamento de ações em grupo voltadas às suas 

necessidades, especialmente em relação aos fatores associados passíveis de prevenção de 

acidentes, além de favorecer a integração social e familiar. Ressalta-se ainda há necessidade 

de novos estudos e da implantação de ações de prevenção visto que melhora o bem estar do 

idoso por toda sua vida. 

Palavras-chave: Fisioterapia. Prevenção. Idosos. Quedas.  

 

ABSTRACT: Currently the prevention of falls is one of the major challenges to be faced by 

the elderly. As a person ages the risk of falls increases. One in three people over age 65 suffer 

from some type of fall at least once a year. This study deals with an integrative review of 

literature, whose purpose is to gather and synthesize knowledge on the subject proposal 

available scientific literature from 2008 to 2012, which aimed to demonstrate concepts and to 

analyze factors associated with physical therapy in the prevention of falls in elderly . Data 

were collected from the portal of the Virtual Health Library / LILACS and SciELO, using as 

descriptors: Physiotherapy. Prevention. Seniors. Falls. The search yielded 287 articles, which, 

subject to the inclusion and exclusion criteria resulted in eight full articles. Data analysis 

showed the results obtained in intervention studies that physiotherapy and physical exercise 

decrease favor of falls, strengthening muscles, improving gait and balance maintenance. It 

was concluded that the prevalence of falls among the elderly could be reduced with planning 

group actions targeting their needs, especially in relation to factors associated with 

preventable accidents, and promote social integration and family. It should be noted there is 
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still need for further research and implementation of prevention since it improves the welfare 

of the elderly throughout his life. 

Keywords: Physiotherapy. Prevention. Seniors. Falls. 

 

INTRODUÇÃO 

A crescente demanda da população idosa no mundo, comprovada em estudos 

demográficos e epidemiológicos, procura demonstrar para os órgãos governamentais e para a 

sociedade frequentes desafios a serem enfrentados, especialmente em relação à saúde, a 

prevenção e aos aspectos socioeconômicos, advindos diretos do envelhecimento populacional.  

Ainda o mesmo autor diz que aproximadamente há quatro décadas este aumento da 

população idosa tem sido analisado principalmente nos países em desenvolvimento.  No 

Brasil, este acontecimento tornar-se visível um crescimento exponencial, cuja estatísticas 

mostram que, para o ano de 2025, o número de idosos com idade igual   ou superior a 60 anos 

será de 32  milhões.  

Com o envelhecimento aparecem diversas modificações fisiológicas em nosso corpo 

que alteram a limitação da capacidade de coordenação e de controle do equilíbrio corporal. 

Essas alterações decorrentes do nosso corpo juntamente com as condições ambientais em que 

o idoso vive são fatores que predispõe a queda.  

A alta ocorrência de quedas é comprovada nas pessoas acima dos 65 anos de idade: 

quase 30% sofrem pelo menos uma queda por ano e essa percentual sobe para 50% em acima 

dos 80 anos.  Sabe-se também que as quedas demonstra 40% dos atendimentos de idosos nos 

hospitais gerando custo financeiro, aumento do número de internações e medicamentos, sendo 

comuns os traumas das mais diferentes gravidades.  

Uma informação estatística preocupante é que 50% dos pacientes hospitalizados em 

consequência de quedas falecem menos de um ano após a ocorrência, enquanto que os 

sobreviventes demonstra um quadro psicológico conhecido por "síndrome pós-queda", 

caracterizado pelo receio de cair, que os leva à diminuição dos movimentos, à perda de 

autonomia e, à dependência física, econômica e psicológica, com que se refere à família e à 

sociedade.  

Entre os fatores responsáveis pelos casos de queda, a redução da força muscular nos 

membros inferiores evolui, isoladamente, em seis vezes o perigo de queda em idosos e como 

o exercício físico é indicado e se mostra eficiente na precaução de quedas, fazem-se 

necessários estudos que ilustrem questões referentes às alterações ocasionadas pela prática de 
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diferentes planos de atividade física sobre a fisiologia do idoso que  aprovam tal achado, 

sobretudo no que  se atenta às modificações relativas  à força da musculatura.  

No entanto, nas ações a favor da prevenção de quedas nos idosos, a fisioterapia visa o 

crescimento pessoal em relação  a saúde abrangendo  várias dimensões do processo de  

conhecimento de como controlar  ou evitar que doenças se manifestem no idoso, através da 

promoção e prevenção de doenças e quedas favorecendo uma vida com mais qualidade, 

vivendo com autonomia e desenvolvendo suas necessidades comuns na vida diária sem 

auxilio, aumentando sua funcionalidade, podendo  compartilhar os conhecimentos adquiridos   

com sua família e amigos, além do  grupo formar um vínculo de amizades  em prol de uma 

ação beneficente  conjunta a toda  a sociedade.  

Os principais objetivos da fisioterapia é restabelecer e manter as condições de saúde as 

habilidades funcionais, tentando diminuir os riscos de doenças, lesões e quedas.  

Contudo, a atuação do fisioterapeuta é de primordial importância desde a promoção, 

prevenção, restauração e reabilitação, estimulando a motricidade dos músculos e articulações, 

favorecendo uma maior coordenação motora, motivando a prática de exercícios programados 

e realizados no grupo, englobando todas as medidas e orientações favoráveis à saúde, 

proporcionando aos idosos uma melhor qualidade de vida procurando alcançar certo nível de 

funcionalidade, independência, autonomia, autoestima, autocuidado e o bem estar nos 

momentos de lazer, superando muitas vezes a depressão.  

A fisioterapia atua no esforço muscular, mobilização ativa e passiva, alongamentos, 

coordenação, propriocepção, exercícios, isotônicos, isométricos, aparelhos eletro terapêuticos 

e vários outros recursos e métodos como (Pilates, Bobath, RPG...) que irão colaborar para um 

tratamento eficaz, o que irá depender de cada caso e objetivo que deseja alcançar, partindo da 

anormalidade que o paciente apresente.   

Com o envelhecimento entra-se em processo de decadência fisiológico, o que pode 

trazer incapacidade funcional e levar o idoso a cair. Estudos comprovam que a prática de 

exercícios físicos pode interferir positivamente na sua prevenção.   

Analisar o conhecimento produzido e divulgado nas bases de dados da área da saúde 

que tem como objeto de estudo a interface d a fisioterapia na prevenção de quedas em idosos 

na produção do conhecimento de 2008 a 2012. Portanto o estudo tem como relevância, a 

partir destas informações, que a prática regular de exercícios físicos influencia positivamente 
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na prevenção de quedas, funcionalidade e, consequentemente, em melhor qualidade de vida 

ao idoso. 

 

METODOLOGIA 

A revisão integrativa contém a análise de pesquisas relevantes que dão suporte para a 

tomada de decisão e o avanço da prática clínica, permitindo a síntese do estado de informação 

de um determinado tema, além de assinalar lacunas do conhecimento que precisam ser 

completadas com a realização de novos estudos. Este método de pesquisa consente a síntese 

de múltiplos estudos publicados e permite conclusões gerais a respeito de um particular 

campo de estudo. É um método fundamental para a fisioterapia, pois muitas vezes os 

profissionais não têm tempo para conseguir a leitura de todo o conhecimento científico 

disponível devido ao volume elevado, além do problema para realizar a análise crítica dos 

estudos.   

A revisão integrativa de literatura é um dos procedimentos de pesquisa, que aceita a 

incorporação das evidências na prática clínica. Esse processo tem a intuito de agrupar e 

sintetizar resultados de pesquisas sobre um determinado assunto ou questão, de modo 

sistemático e ordenado, favorecendo o aprofundamento do conhecimento do tema pesquisado.  

Desde 1980 a revisão integrativa é referida na literatura como método de pesquisa (MENDES 

et al., 2008).  

Para ser comprovado um assunto, a revisão de literatura deve adotar a mesma 

autenticidade da pesquisa primária. Nesse sentido, para esta revisão, foram consideradas as 

etapas de pesquisa: identificação do problema e objetivo da pesquisa; pesquisa da literatura 

focalizando sobre o assunto a ser estudado; avaliação dos dados sobrepondo critérios de 

inclusão e exclusão; análise dos dados removendo das fontes primárias as particularidades da 

amostra e método, que, no caso, foi qualquer referência à fisioterapia na prevenção de quedas  

de idosos (CHIRINOS & MEIRELLES, 2011). Como última etapa, temos a apresentação da 

síntese, que mostra a construção dos conceitos e seus fatores relacionados. A busca pela 

literatura ocorreu no Scientific Electronic Library Online (SCIELO), nos meses de Outubro de 

2012 a Novembro 2012.  

Inicialmente, a investigação analisou as publicações dos últimos cinco anos; artigos 

em português, no entanto, optou-se pelo período de 2008 a 2012, que deu maior amplitude ao 
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estudo e resultou em 287 artigos sendo (191 encontrados nas referências na base da SciELO e 

96 encontrados  base de dados LILACS).  

Após a leitura dos trabalhos, segundo atribuição e coerência do conteúdo, foram 

analisados os seguintes critérios de inclusão: estudos disponíveis na íntegra, de 2008 a 2012, 

publicações originais, na língua portuguesa, que seguiram uma abordagem qualitativa, 

considerando o objetivo do estudo e o protocolo de revisão organizado previamente. Foram 

critérios de exclusão: artigos repetidos, artigos não acessíveis em texto completo, resenhas, 

artigos de opinião, anais de congresso, artigos que não relacionaram diretamente o tema deste 

estudo e artigos publicados fora do período de análise. Ao todo, foram excluídos 279 estudos, 

resultando em oito artigos completos para análise. Assim, após essa etapa, começou a análise 

dos estudos completos.  

Foi organizado um quadro para preparar a análise dos artigos contendo os itens: tipo 

de publicação, ano, fonte, autores, título, tema, método e objetivo. No que se menciona a 

Fisioterapia na prevenção de quedas em idosos, o resumo se fez em termos qualitativos, 

sumarizando os dados para constituir as categorias. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Quadro 1 - Artigos escolhidos sobre fisioterapia na prevenção de quedas em idosos segundo 

autores, ano de publicação, título, tipo e objetivo do estudo. 

AUTORES ANO TÍTULO TIPO DE ESTUDO OBJETIVO 

PINHO et al.  2012 Avaliação do 

risco de quedas 

em idosos 

atendidos em 

Unidade Básica 

de Saúde 

Estudo 

epidemiológico de 

corte transversal com 

abordagem 

quantitativa 

Avaliar o risco de quedas 

dos idosos atendidos na 

Comunidade Viver Bem, 

para uma busca 

sistematizada dos fatores 

causais frente ao manejo 

dos idosos. 

CUNHA et al.  2009 A influência da 

fisioterapia na 

prevenção de 

quedas em idosos 

na comunidade: 

estudo 

comparativo 

Ensaio clínico 

randomizado não 

controlado (ECR) 

com grupos de idosos 

tratados no solo (G1), 

água (G2) e controle 

(G3). 

Demonstrar os benefícios 

da fisioterapia aquática na 

influência do equilíbrio 

em idosos que não 

sofreram quedas. 

Piovesan et al.  2009 Fatores que 

predispõem a 

quedas em idosos 

Tipo descritivo-

qualitativa. 

Investigar os fatores de 

risco que predispõem a 

quedas em idosos 
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residentes na 

região oeste de 

Santa Maria, RS 

residentes na Região 

Oeste de Santa Maria/ RS, 

REIS, Pedro Ferreira. 2011 Prevenção do 

risco de Quedas 

na Terceira Idade: 

uma abordagem 

no ambiente 

construído. 

Estudo de caráter 

exploratório, 

observacional e 

transversal 

Investigar a prevenção do 

risco de Quedas na 

Terceira Idade: uma 

abordagem no ambiente 

construído 

MIRANDA et al.  2010 Quedas em 

idosos: 

identificando 

fatores de risco e 

meios de 

Prevenção 

Pesquisa qualitativa Analisar os fatores de 

risco que levam os idosos 

que residem no domicílio 

à queda e formas de 

prevenção. 

MUNIZ, et al.  2009 Fatores 

associados a 

quedas em idosos: 

conhecer para 

prevenir 

Revisão da literatura Identificar os fatores 

associados a quedas em 

idosos 

ALMEIDA, et al. 

 

2010 As principais 

causas e a 

intervenção 

fisioterapêutica na 

prevenção de 

quedas em idosos 

Revisão bibliográfica Abordar as principais 

causas de quedas em 

idosos, estudando os 

fatores intrínsecos e 

extrínsecos e a 

intervenção 

fisioterapêutica na  

prevenção da mesma.  

RABELO, Claudia 

Bastos. 

2008 A importância da 

fisioterapia na 

prevenção de 

quedas em idosos 

Revisão bibliográfica, Explicitar a importância 

da fisioterapia na 

prevenção de quedas em 

idosos. 

 

Quanto ao ano de publicação dos estudos foram encontrados um em 2008, três em 

2009, dois em 2010, um em 2011 e um em 2012, demonstrando que não houve lacunas de 

publicações na subsequência de anos pesquisados. Quanto aos tipos de estudos foram assim 

qualificados: um estudo epidemiológico de corte transversal com abordagem quantitativa, um 

ensaio clínico randomizado, dois  estudo qualitativo, duas revisões  bibliográfica e uma 

revisão de literatura   e um estudo de caráter exploratório,  observacional e transversal.   

Atuação da fisioterapia na prevenção de quedas 

No artigo intitulado “Avaliação do risco de quedas em idosos atendidos em Unidade 

Básica de Saúde” de Pinho et al (2012) é um estudo epidemiológico de corte transversal que 

tem como objetivo avaliar o risco de quedas em idosos, para que medidas preventivas sejam 
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tomadas, com o objetivo de maximizar a qualidade de vida.  O estudo que avaliou 150 idosos 

de janeiro a abril de 2009, concluiu que é de grande relevância avaliar o risco de quedas em 

idosos, afim de que medidas preventivas sejam adotadas, com o intuito de maximizar a 

qualidade de vida. Um dos grandes desafios na atenção à pessoa idosa é conseguir colaborar 

para que eles possam refletir sobre soluções e possibilidades de viver sua vida com qualidade, 

autonomia e independência. Essas possibilidades aumentam à medida que a sociedade 

reconhece as suas próprias potencialidades e valores dos indivíduos.  

Cunha et al (2009), em seu estudo a influência d a fisioterapia na prevenção de quedas 

em idosos na comunidade: estudo comparativo teve como objetivo demonstrar os benefícios 

da fisioterapia aquática na influência do equilíbrio em idosos que não sofreram quedas, 

considerando que em seu estudo os idosos que praticavam esse tipo de atividade física não 

sofreram quedas, melhorando desse modo o equilíbrio e a qualidade de vida nesses idosos. O 

método utilizado foi um ensaio clínico randomizado não controlado (ECR) com grupos de 

idosos tratados no solo (G1), água (G2) e controle (G3).  Foram testados 53 idosos, porém 

apenas 47 finalizaram a pesquisa. Em meio aplicação dos instrumentos foram usadas 5 escalas 

que identificaram: equilíbrio (Berg Balance), mobilidade e equilíbrio (TUGT – Timed up and 

go test), marcha (Tinetti), medo de Queda (FES-Brasil) e qualidade de vida (SF-36). Após 

avaliação concluiu-se que o programa de fisioterapia aquática e fisioterapia em solo 

melhoraram o equilíbrio e a qualidade de vida em idosos que não praticavam atividade física e 

reduzindo o risco de quedas.  

As atividades físicas devem ser realizadas regularmente visando estabilidade postural 

e equilíbrio que tanto influenciam na marcha. Esses podem ser prevenidos com fortalecimento 

dos músculos superiores e equilíbrio do tronco, mobilização articular, treino de marcha com 

obstáculos e/ou em solos desnivelados, mudanças de decúbito (sentado para de pé e vice-

versa, levantar do chão, deitado para sentado), exercícios de agilidade além de atividade 

aeróbica proprioceptiva (CUNHA et al., 2009). A hidroterapia também pode ser utilizada na 

prevenção de quedas atuando com caminhadas na piscina, fortalecimento e alongamento 

musculares e atividades para treinamento de equilíbrio postural.  

O estudo de Piovesan et al., (2009) é uma pesquisa do Tipo descritivo-qualitativa, e 

tem como objetivo Investigar os fatores de risco  que predispõem a quedas em idosos 

residentes na Região Oeste de Santa Maria/ RS.  A amostra foi composto  por 20 idosos, de 

ambos os sexos, com idade média de 75 anos. Os instrumentos utilizados na pesquisa foram o 



498 
 

MiniExame   do Estado Mental (MEEM), Escala de Tinneti para testar o equilíbrio e a 

marcha, e também   foram realizados testes de força  dos principais  grupos musculares 

envolvidos na instabilidade postural. Realizou-se ainda avaliação das alterações visuais e 

vestibulopatias referidas e observação do ambiente domiciliar para detectar os riscos de 

quedas. A prevalência de quedas periódicas foi de 75% dos idosos pesquisados e os resultados 

achados indicam que a queda está agregada ao cognitivo, alterações visuais, vestibulopatias e 

ao ambiente domiciliar. Fatores isolados que não exibiram riscos foram: o equilíbrio, a 

marcha e a força muscular.   

A partir desse estudo foi possível observar que a fisioterapia interfere de forma direta 

nas causas de quedas em idosos, geradas devido aos fatores intrínsecos como alterações 

fisiológicas e aos fatores extrínsecos como as alterações do ambiente que o indivíduo vive. 

Ela atua através de fortalecimento dos membros inferiores, articular, treino decúbito, 

exercícios de agilidade, além de atividade aeróbica, proprioceptiva e hidroterapia.   

A prevenção também deve ser feita através de orientações aos pacientes e familiares 

em relação às possíveis modificações no ambiente do idoso, podendo reduzir a incidência de 

quedas em idosos e proporcionar assim menos dependência funcional, fraturas e o óbito.  

Desse estudo foi possível perceber que o fortalecimento dos músculos superiores, o equilíbrio 

do tronco, treino de marcha, mudanças mobilização refletem positivamente na prevenção de 

quedas.  

O estudo de Reis (2011) tem como objetivo investigar a prevenção do risco de quedas 

na terceira idade e a metodologia utilizada foi um estudo de caráter exploratório, 

observacional e transversal. Foi realizado com idosos residentes em uma instituição de longa 

permanência na cidade de Foz de Iguaçu, estado do Paraná, Brasil. O estudo foi composto por 

25 idosos deambulantes distintos entre 17 mulheres e 8 homens, com idade entre 67 a 80 

anos. A avaliação dos riscos de quedas foi por meio do Teste TUG (Timed Up And Go). Os 

resultados sugeriram que 40% estão com risco grande de quedas, 28% com risco médio e 32% 

com risco menor de quedas. Concluímos nesta pesquisa que todos os riscos ergonômicos e 

barreiras arquitetônicas deverão ser abolidos, para que seus usuários possam executar suas 

tarefas com saúde, segurança e conforto.    

Em contrapartida o estudo de Miranda et al. (2010) que tem como titulo quedas em 

idosos: identificando fatores de risco e meios de Prevenção é uma pesquisa qualitativa e teve 

como instrumento de coleta de dados uma entrevista estruturada, com idosos na faixa  etária 
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de 60 anos ou mais pois segundo os autores é a que mais cresce em termos proporcionais. O 

estudo propõe analisar os fatores de risco que levam os idosos que residem no domicílio à 

queda e formas de prevenção. Os efeitos entre os 17 entrevistados confirmaram que houve 

maior número de quedas entre os homens, sendo que destes, 77,7% já caíram pelo menos uma 

vez, contra 75% das mulheres, sendo a incidência maior neste grupo. Sendo assim, 76,5% dos 

analisados já sofreram queda e o fator de risco mais evidente foi comprometimento visual e 

labirintite/vertigem. Os resultados obtidos evidenciam que os profissionais de saúde devem 

estar capazes de identificarem as dificuldades e degeneração do sistema funcional e locomotor 

do idoso para conscientizarem a família, os cuidadores e os idosos, objetivando uma melhor 

qualidade de vida.  

Já a pesquisa de Muniz et al, (2009) demonstrou que embora tenha existido melhorias 

na atenção a saúde, muitos aspectos ainda necessitam de reestruturação, especialmente no que 

se refere a  necessidade  de implementar ações de prevenção, visto que estas podem melhorar 

o bem estar dos idosos, e a médio e longo   prazo, abolindo redução dos gastos  com a saúde, 

beneficiando modernos  investimentos na saúde e qualidade  de vida dos idosos.   

Em um estudo bibliográfico sobre as principais causas e a intervenção fisioterapêutica 

na prevenção de quedas em idosos Almeida et al. (2010) ressalta que os principais fatores de 

quedas em idosos estão relacionados com alterações decorrentes do envelhecimento e com 

obstáculos do ambiente onde eles vivem. A fisioterapia tem influência direta na prevenção de 

quedas atuando nos fatores intrínsecos com programas de atividades físicas e nos fatores 

extrínsecos com orientações de adaptações do ambiente do idoso. 

  Finalmente o estudo de Rabelo (2008) é um estudo bibliográfico e ressalta que a 

prevenção de quedas pode ser realizada por programas específicos, onde neste trabalho é 

abordado essencialmente a atuação do fisioterapeuta. Através dos estudos referidos na 

pesquisa, foi observado uma melhora nos fatores causais (intrínsecos extrínsecos), conclui-se  

então que apesar de já se ter a comprovação   da importância da fisioterapia nesta  área, existe 

ainda  necessidade de se realizar uma maior quantidade de estudos com  elaboração  e 

implantação de programas continuados  na comunidade e em asilos.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O individuo acarreta formas, modificações fisiológicas e anatômicas na vida de todos 

as pessoas.  De acordo com o progresso dos anos o declínio cresce as dificuldades de 

funcionalidade do ser humano. Com o envelhecimento surgem diversas alterações fisiológicas 

que levam a limitação da capacidade de coordenação e de controle do equilíbrio corporal.  

Essas alterações associadas a condições ambientais predispõe a queda.  

Como está crescendo o número e a proporção de pessoas idosas, as quedas têm de ser 

abordadas como um problema de saúde pública, necessitando de condutas e políticas 

individuais e coletivas visando, em especial, a sua prevenção.   

A Fisioterapia atua na prevenção de queda nos idosos de acordo com suas 

especialidades, tais como a cinesioterapia, fisioterapia aquática, fisioterapia de solo que 

significa exercícios realizados em solo, podendo ser um exercício de fortalecimento ou até de 

alongamentos musculares.   

A partir desse estudo foi possível observar que a fisioterapia interfere de forma direta 

nas causas de quedas em idosos, geradas devido aos fatores intrínsecos como alterações 

fisiológicas e aos fatores extrínsecos como as alterações do ambiente que o indivíduo vive.  

Ela atua através de fortalecimento dos membros inferiores, superiores e tronco, mobilização 

articular, treino de marcha, mudanças de decúbito, exercícios de agilidade, além de atividade 

aeróbica, proprioceptiva e hidroterapia.   

A prevenção também deve ser feita através de orientações aos pacientes e familiares 

em relação às possíveis modificações no ambiente do idoso, podendo reduzir a incidência d 

quedas em idosos e proporcionar assim a diminuição da dependência funcional, de fraturas e o 

óbito.  

Diante dos achados da pesquisa ressalta-se a importância de estar ciente da dimensão 

do problema que uma queda significa para o idoso e seus familiares.  Para uma prevenção 

adequada de quedas em idosos é indispensável identificar a população de risco e instituir 

intervenções para a prevenção o que evitará as graves consequências, como a imobilidade e, 

assim estaremos aperfeiçoando a qualidade de vida de nossos idosos.  
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RESUMO: Objetivou-se descrever os principais benefícios da hidroterapia na reconstrução 

do ligamento cruzado. Para tanto, realizou-se uma revisão de literatura em que foram 

selecionados artigos: artigos publicados em português e inglês, monografias que relatarão 

estudo de caso, que retratassem a temática referente aos Benefícios da hidroterapia no pós-

operatório da reconstrução do ligamento cruzado anterior e artigos publicados e indexados 

nos referidos bancos de dados: Lilacs, Medline é Sielo publicados, em inglês e português. Os 

artigos foram selecionados a partir das seguintes palavras chave: ”joelho”, “ligamento 

cruzado anterior (LCA)” e “hidroterapia”. Dos 11 artigos selecionados, 6 foram excluídos por  

fugissem da temática abordada pelo presente estudo. Foram incluídos no estudo 5 artigos que 

descreveram um protocolo de tratamento hidroterapêutico na reconstrução do ligamento 

cruzado anterior.A articulação do joelho e uma das articulações mais sucessíveis a lesões, 

devido á sua instabilidade óssea, comprometendo assim a funcionalidade do joelho. Para o 

tratamento destas lesões é feita a indicação de tratamento cirúrgico, ou seja, reconstrução do 

ligamento. Para a reabilitação de pacientes submetidos cirurgia de reconstrução do ligamento 

cruzado anterior, uma das técnicas que vem se mostrando importante e de muito valor é a 

hidroterapia. Geralmente é recomendada pelos benefícios da água que permitem uma 

reabilitação precoce, proporcionando uma diminuição do quadro álgico e do edema, 

http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=318652&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=318652&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=318652&indexSearch=ID
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aumentando as mobilizações ativas, flexibilidade, amplitude de movimento (ADM), e a 

manutenção do trofismo muscular.  

Palavras-chave: Joelho, Ligamento Cruzado Anterior, hidroterapia. 

 

ABSTRACT: This study aimed to describe the main benefits of hydrotherapy in cruciate 

ligament reconstruction. Therefore, we carried out a literature review of articles that were 

selected: articles published in Portuguese and English, which will report monographs case 

study, which reflect the thematic re ¬ ent to the Benefits of hydrotherapy postoperative 

anterior cruciate ligament reconstruction previous and published articles and indexes of ¬ in 

these databases: Lilacs, Medline Sielo is published in English and Portuguese. The articles 

were selected from the following key words: "knee", "anterior cruciate ligament (ACL)" and 

"hydrotherapy". Of the 11 selected articles, 6 were excluded for having escaped the theme 

addressed by this study. The study included 5 articles that described a treatment protocol in 

hydrotherapeutic anterior.A cruciate ligament reconstruction of the knee joint and a joint 

successors to more injuries, due to its instability bone, thus compromising the functionality of 

the knee. For the treatment of these injuries is made surgical treatment, ie ligament 

reconstruction. For the rehabilitation of patients undergoing surgery for anterior cruciate 

ligament reconstruction, a technique that has proven important and valuable is hydrotherapy. 

It is usually recommended for the benefits of water that allow early rehabilitation, providing a 

reduction of pain and edema, increasing active mobilization, flexibility and range of motion 

(ROM), and the maintenance of muscle tropism.  

Keywords: Knee, Anterior Cruciate Ligament, hydrotherapy 

 

 

INTRODUÇÃO 

A articulação do joelho é considerada uma das maiores estruturas e mais complexas e 

da anatomia humana (HOPPENFELD, 2001; MAGEE, 2005).O joelho é uma articulação que 

une dois ossos longos com superfícies articulares pouco congruente, tornado-se uma das 

articulações mais lesadas do corpo.(HERBERT, 2003; MC CINTYG, 2000).E uma 

articulação intermediária do membro inferior, freqüentemente ,exposta a traumas severos 

devido á sua instabilidade do ponto de vista ósseo pois o que estabiliza a articulação são os 

sistema ligamentar e muscular (DANGELO, 2000). 

Devido a esta instabilidade e ser submetido a esforços, a articulação do joelho é 

bastante lesionada, sua localização é entre um braço de força e um braço de alavanca, a tíbia e 

o fêmur, além da falta de proteção por tecido adiposo e tecido muscular,divido a essa  falta de 

proteção ocorre um alto número de lesões nesta articulação (HOPPENFELD, 2001; MAGEE, 

2005). 

As estruturas que formam articulação do joelho envolvem três ossos, onde os côndilos 

femorais articulam- se com os côndilos da tíbia e a face patelar recebe a patela quando o 
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membro está em flexão. Os ligamentos e a cápsula articular unem-se firmemente os ossos do 

fêmur, tíbia e patela para formar a articulação do joelho ( DANGELO, 2000).  

O ligamento cruzado anterior e inserido posteriormente no fêmur á superfície medial 

do côndilo lateral femoral possui uma forma convexa, e a sua inserção na tíbia se dirige para 

frente até sua inserção tibial, anterior à espinha da tíbia( ântero-lateral) bem mais resistente 

que a femoral tem um padrão semicircular, dando-lhe assim uma configuração retorcida 

(CASTRO;PERREIRA; MARCHETTO,2003). 

O ligamento mais comumente lesado é o ligamento cruzado anterior por ser o 

principal estabilizador dessa articulação (RUOTI,\ MORRIS  E COLE 2000).  

O Ligamento Cruzado Anterior possui função de promover estabilidade no sentido 

ântero-posterior; permite os movimentos de flexo-extensão, mantendo assim as superfícies 

articulares do fêmur e da tíbia, controlando estresse em varo e valgo, e limitando a 

hiperextensão (JANUÁRIO, 2003; HEBERT et al, 2003).   

A ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho pode ocorrer por vários 

mecanismos. Entre os principais incluem mecanismo direto, quando o joelho é atingido 

diretamente por um corpo externo, ou o mecanismo indireto, quando forças são transmitidas e 

dissipadas nos ligamentos. O mais freqüente deles é o mecanismo indireto, é o trauma 

torcional. Onde nesse caso, o corpo ira fazer um giro para o lado oposto ao pé que esta 

apoiada, ocasionando uma rotação externa do membro inferior, acompanhado de um pequeno 

valgismo no joelho. Esse mecanismo força, a hiperextensão do joelho sem apoio, determina a 

lesão isolada do Ligamento Cruzado Anterior (HEBERT, 2009). 

Ao romperem o ligamento cruzado anterior os pacientes que freqüentemente, após um 

“estalido” que é percebido durante a lesão, tende a evoluir com dor e edema no joelho, 

associado a falseio e instabilidade da articulação, tornando-o incapaz de correr ou driblar, e 

derrame articular aos esforços, e sendo recomendada a reconstrução cirúrgica do ligamento 

cruzado anterior (FANTARELLI, 2004). 

Os objetivos principais da cirurgia de reconstituição do ligamento cruzado anterior 

são: receber o limite normal de movimentação do joelho, restaurando a amplitude de 

movimento e estabilidade completa do joelho, fazendo com que haja uma proteção das 

superfícies articulares e meniscos, retorno rápido e seguro às suas AVD’s incluindo a prática 

esportiva e identificando precocemente possíveis complicações (ELLENBECKER 2002; 

MAGEE, 2005). 



505 
 

A reconstrução cirúrgica mais freqüente do ligamento cruzado anterior é realizada com 

a utilização do enxerto do Tendão Patelar (TP), grácil, Tensor da Fáscia Lata(TFL) e semi-

tendinoso. Para cada técnica possui suas indicações e contra indicações. A avaliação e o 

tratamento se fazem necessária e um tipo diferenciado para cada tipo de enxerto utilizado 

(KERKOUR; SALGADO, 2003). 

Estudos comprovam que o procedimento mais utilizado por muitos cirurgiões no 

tratamento cirúrgico da lesão do ligamento cruzado anterior é a substituição do ligamento por 

um enxerto do terço médio do TP. Os benefícios da utilização do terço médio do TP na 

reconstrução do LCA incluem forte fixação e consolidação osso-osso, pronta disponibilidade, 

permitindo assim uma reabilitação precoce (COHEN e ABDALLA, 2003). 

Para reabilitação de pacientes submetidos à reconstrução do LCA, por mais que não 

haja nenhum protocolo, a maioria dos autores dá prioridades devido aos mesmos princípios 

em relação ao ganho de força, controle de edema, propriocepção, melhora de amplitude 

articular, treino do condicionamento e treino do gesto esportivo (EBERT, 2003).  

A Hidroterapia vem se mostrado muito utilizada geralmente recomendada pela 

capacidade em permitir antecipada mobilização ativa, primeiramente durante a fase inicial do 

programa de reabilitação com o objetivo de iniciar de forma imediata as atividades diárias ou 

esportivas (RUOTI, MORRIS e COLE; POYHONEN 2000). 

A hidroterapia e um método que vem se mostrando de extrema importância na 

reabilitação possibilitando inúmeros benefícios, tem como objetivos principais: diminuição na 

sustentação de peso, edema, dor, dos espasmos musculares, aumentando o relaxamento 

muscular, á sensibilidade, facilita assim á ação da musculatura fraca e dos músculos que não 

vencem a forca da gravidade; aumentando assim a forca e resistência muscular, as Amplitudes 

de Movimento (ADM), flexibilidade, equilíbrio e a estabilidade, contribuindo assim para a 

autoconfiança do paciente (BIASOLI; MACHADO, 2012). 

Segundo Campion (2000) a experiência de imergir o corpo na água é uma experiência 

única que possibilita á todos sensação de bem-estar, melhora física e mental, melhora da auto-

estima, da qualidade de vida. Segundo o autor o indivíduo que pode participar de atividades 

aquáticas possui uma vantagem social. A independência das habilidades na água eleva a 

confiança e a moral que podem ser transferidos para o ambiente em terra.  

Segundo
 
Caromano & Candeloro (2001) a hidroterapia é uma especialidade da 

fisioterapia que utiliza os efeitos fisiológicos e cinesiológicos adquiridos pela imersão do 
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corpo em piscina aquecida, as propriedades físicas da água como efeito de flutuação 

ocasionam uma diminuição da compressão nas articulações doloridas, maior liberdade de 

movimento auxiliando na movimentação das articulações rígidas em amplitudes maiores com 

um mínimo de dor, o aquecimento da água proporciona uma melhora na manutenção da 

ADM, diminuição do edema, redução da tensão muscular, dando uma sensação de 

relaxamento, auxiliando assim na reabilitação e na prevenção de alterações funcionais. 

O presente trabalho justifica-se á importância da utilização da hidroterapia na 

reabilitação do joelho, após reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior, pois tem sido 

favorável pois permite iniciar de forma imediata os movimentos possibilitando trabalhar 

grupos musculares de forma segura, possibilitando o realização de exercícios que em terra 

seriam dolorosos no solo, devido ao efeito de flutuação auxilia doentes com excesso de peso, 

melhorando a consciência corporal, o equilíbrio e estabilidade do tronco,elevanda assim á  

moral e auto-confiança do paciente. 

Com base no exposto acima e na importância da exploração deste tema, pois o 

presente estudo teve como objetivo principal, avaliar os efeitos benéficos da hidroterapia após 

a reconstrução cirúrgica do ligamento cruzado anterior. 

  

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo com coleta de dados realizada a partir de fontes secundárias, 

por meio de levantamento bibliográfico e baseado na experiência vivenciada pelas autoras por 

ocasião da realização de uma revisão bibliográfica. 

Consiste em um método de exame específico que resume literaturas empíricas ou 

teóricas para fornecer uma compreensão mais abrangente de um fenômeno particular. Assim, 

tem o potencial de apresentar o estado da ciência, contribuir para o desenvolvimento da teoria, 

e tem aplicabilidade direta à prática e à política. (WHITTEMORE E KNAFL, 2005). 

Para o levantamento dos artigos de revisão bibliografica, realizou-se uma busca na 

seguinte base de dados: BVS (Biblioteca Virtual de Saúde). 

Foram utilizados, para busca dos artigos, os seguintes descritores: joelho, ligamento 

cruzado anterior, reconstrução do ligamento cruzado anterior, hidroterapia e suas 

combinações nas línguas portuguesas e inglesas. O Período do estudo foi realizado no período 

de agosto a novembro de 2012. 
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Para a seleção dos artigos os critérios de inclusão dos artigos foram: artigos publicados 

em português e inglês, monografias que relatarão estudo de caso, que retratassem a temática 

referente aos Benefícios da hidroterapia no pós-operatório da cirurgia de reconstrução do 

ligamento cruzado anterior e artigos publicados e indexados nos referidos bancos de dados: 

LILACS, MEDLINE e SIELO 

Foram excluídos todos os artigos que fugissem da temática abordada pelo presente 

estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram selecionados 11artigos, seis foram excluídos por  fugirem da temática abordada 

pelo presente estudo. Foram incluídos no estudo cinco artigos que descreveram um protocolo 

de tratamento hidroterapêutico na reconstrução do ligamento cruzado anterior. 

A partir dos cincos artigos selecionado para esta revisão bibliográfica que serão 

apresentados no quadro 1 á baixo os resultados da pesquisa levando-se em consideração: 

autor, ano de publicação, titulo, tipo e objetivo de estudo. Quanto ao ano de publicação foi 

encontrado um artigo no ano de 2008, dois de 2007 e dois de 2009 

Quanto aos tipos de estudos, foram classificados como: Revisão de literatura (SÁ; 

SOUZA 2009); quantitativo (BELCHIOR; REIS et al 2008); quanti-qualitativo( 

CANDELOR.; CAROMANO 2007); Revisão Integrativa (ANDRADE;FREIRE  

2007);Estudo de Caso(CATTELAN;BORBA;PETROCHI2009). 

 

 

Quadro 1 - Lista de características dos artigos utilizados na pesquisa 

AUTORES 

 

ANO TÍTULO TIPO DE 

ESTUDO 

OBJETIVO 

Ana Carulina 

G. Belchior; 

Filipe A. Reis; 

Paulo de 

Tarso C. 

Carvalho 

2008 Estudo comparativo entre o 

tratamento cinesioterápico e 

hidrocinesioterápico no pós-

operatório da reconstrução do 

ligamento cruzado anterior 

Quantitativo Comparar o tratamento 

cinesioterapico e o 

hidrocinesioterapico quanto 

ao ganho de ADM, reducao 

do edema e do quadro algico, 

alem da melhora funcional 

nesses pacientes 
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Aline M. 

Andrade; 

Anderson 

Delano; 

Thiago Freire 

2007 Estudo do tratamento 

fisioterapêutico na pós reconstrução 

simultânea dos ligamentos cruzados 

do joelho - uma revisão da literatura 

Revisão 

Integrativa 

Descrever os principais 

aspectos do tratamento 

Fisioterapêutico pós-

reconstrução simultânea dos 

ligamentos cruzados do 

joelho. 

Matteus C. 

Sá; André 

Luiz Velano 

de Souza 

2009 Hidroterapia no pós-operatório do 

ligamento cruzado 

Anterior (lca) 

Revisão de 

Literatura 

Avaliar os benefícios da 

hidroterapia no tratamento 

precoce do pós-operatório do 

ligamento cruzado anterior. 

Anderson 

V.Cattelan; 

Alida 

k.Borba; 

Alberto D. 

Petrochi 

2009 

 

Fisioterapia aquática na reconstrução 

do ligamento cruzado anterior: relato 

de caso 

 

Estudo de caso Analisar os efeitos da 

fisioterapia aquática na 

reabilitação de um paciente 

em pós-operatório de 

reconstrução de ligamento 

cruzado anterior. 

Candeloro 

J.M.; 

Caromano 

F.A. 

2007 Efeito de um programa 

de hidroterapia na 

flexibilidade e na força 

muscular de idosas. 

Quanti-

qualitativo 

Avaliar o efeito de um 

programa de hidroterapia na 

flexibilidade e na força 

muscular de mulheres idosas 

sedentárias. 

 

Foram incluídos nesta revisão bibliográfica artigos que descreveram um protocolo de 

tratamento hidroterapêutico no pós-operatório de cirurgia de reconstrução do ligamento 

cruzado anterior do joelho. 

Estudos aplicaram um protocolo proposto em um determinado grupo de pacientes, os 

protocolos apresentados nesta revisão bibliográfica possuem dados que forram colhidos e 

analisados através de avaliações fisioterápica no pré e pós-operatória, 1º e 2º mês pós-

operatório. 

Tendo como objetivo o de avaliar a Amplitude de Movimento (ADM) de 

-patelar, diminuição do 

torque, relação agonista- antagonista. 

Com relação ADM de flexão do membro avaliado no primeiro pós-operatório em 

relação ao valor do pré-operatório foi verificado uma diminuição, seguido de um crescimento 

dos valores no final do segundo mês maiores que na avaliação inicial. Com relação ADM de 

extensão do membro avaliado, houve uma diminuição dos valores. Na avaliação pré-

operatória o paciente estava com o joelho um pouco flexionado e após o segundo mês em 

extensão total(CATTELAN, BORBA, PETROCHI, 2009) 
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Segundo Tovin e cols (1994) foram realizados estudos onde foram e comparavam pós-

operatório de reconstrução de LCA em dois grupos (solo e água), os dados ao serem 

analisados revelaram ganho significativo apenas durante as primeiras semanas do tratamento 

de reabilitação. O sujeito apresentou um valor obtido no pós-operatório maior do que valor 

medido no pré-operatório do membro lesado. Além disso, ocorreu uma diminuição da flexão 

de joelho que o paciente apresentava antes da cirurgia, chegando ao final do tratamento a 0º 

de ADM, provavelmente ocasionado devido ao trabalho de alongamento das estruturas 

musculares e ligamentares. 

De acordo com os artigos revisados, verificou-se que os valores de medida supra-

patelar do membro lesado mantiveram–se equivalentes na avaliação pré e na primeira 

avaliação pós-operatório, apresentando um declínio no primeiro mês, seguido de um 

crescimento do valor ao final do tratamento comparado ao inicio. Já o não-envolvido 

verificou-se uma redução dos valores da medida supra-patelar na primeira avaliação pós-

operatória e no primeiro mês, sendo que na avaliação final apresentou medição superior a 

inicial, fato que ocorreu provavelmente pela sobrecarga imposta ao membro sadio resultando 

numa hipertrofia da musculatura da coxa. (CATTELAN, BORBA, PETROCHI, 2009). 

Segundo estudos realizados por Solomonov et al (2004)  foi evidenciado a diminuição 

do torque extensor em pacientes que sofreram lesão do LCA durante movimento isocinético 

concêntrico. Essa diminuição do torque foi acompanhada por uma queda da atividade 

eletromiográfica do quadríceps seguido de aumento na atividade eletromiográfica dos 

isquiotibiais para tentar evitar essa falha do torque extensor. 

Para Hirata e cols (2003), ocorreu um equilíbrio entre as musculaturas agonista em 

comparação com a musculatura antagonista entre 60 a 70, nas revisões bibliográficas a 

relação agonista/antagonista situou-se dentro dos parâmetros referentes onde podemos 

concordar que a relação agonista/antagonista foi de 57.6 para 68.1 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os artigos encontrados e analisados verificou-se que, dentro dos 

recursos fisioterapéuticos a hidroterapia após cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado 

anterior é um tratamento muito eficaz e de extrema rapidez. 
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A hidroterapia te se mostrado ser um tipo de método inicial mais seguro para inicio 

precoce dos exercícios resistidos e transferência de peso total, proporcionando a realização de 

atividades sem a presença de quadro álgico, possibilitando assim inúmeros benefícios, na 

diminuição do edema, ganho de Amplitude de Movimento, preservação do trofismo muscular 

e melhora funcional levando o paciente o mais cedo possível para o retorno de suas atividades 

de vida diária. 

Diante das literaturas revisadas os objetivos da pesquisa foram alcançados ao 

confirmar os efeitos benéficos da hidroterapia no pós-operatório da cirurgia de reconstrução 

do ligamento cruzado anterior. 
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46. INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM IDOSOS RESIDENTE EM INSTITUIÇÃO DE 

LONGA PERMANÊNCIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

URINARY INCONTINENCE IN ELDERLY RESIDENT IN ESTABLISHMENT OF LONG 

STAY: AN INTEGRATIVE REVIEW 

Isabelle de Sousa Silva 

Acadêmica do Curso de Fisioterapia das Faculdades INTA 

Ivana Daniela César 

Fisioterapeuta, Profa. Mestre do Curso de Fisioterapia das Faculdades INTA 

 

RESUMO: Trata-se de uma pesquisa   do tipo revisão integrativa de literatura,  que buscou 

identificar através de uma revisão integrativa os estudos que tratam sobre idosos incontinentes 

em ILPI, no período de 2002 a 2012.  Para a seleção dos artigos foram consultadas   as bases 

de dados de literatura  científica e técnicas: Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e 

Literatura Latino-Americana e de Caribe em Ciências da Saúde (LILACS),  no período de 

outubro e novembro de 2012.  Os descritores foram selecionados   a partir dos objetivos da 

pesquisa, sendo: idoso, instituição de longa permanência para idosos e incontinência urinária. 

Com base nos descritores,  foram encontrados um total de quatorze artigos, que após realizado 

leitura  dos resumos e aplicados os critérios de inclusão,  restou nove artigos  para serem lidos 

na íntegra, que continham pelo menos dos dois descritores. Após a leitura destes artigos, 

foram selecionados nove artigos que continham pelo menos dos dois descritores. Portanto se 

faz necessário que seja realizada mais pesquisas que falem sobre essa temática que é 

incontinência urinária em idosos residente em instituição de longa permanência para idosos, 

pois estes indivíduos estão mais susceptíveis  a contrair tal patologia devida não somente a 

idade, mais também as pressões psicossociais a que estão expostos. 

Palavras-chave: idoso, instituição de longa permanência para idosos e incontinência urinária. 

 

ABSTRACT: This is a research type integrative review of literature, which sought to identify 

through an integrative review the studies that deal with incontinence in elderly nursing home, 

in the period from 2002 to 2012. To select the articles were consulted databases of scientific 

and technical literature: Scientific Electronic Library Online (SciELO) and Latin American 

and Caribbean Health Sciences (LILACS), between October and November 2012. The 

descriptors were selected from the research objectives, as follows: elderly, long-term care 

institution for the elderly and urinary incontinence. Based on descriptors, found a total of 

fourteen articles, which performed after reading the abstracts and applied the inclusion 

criteria, left nine articles to be read in full, containing at least the two descriptors. After 

reading these articles, nine articles were selected that contained at least the two descriptors. 

Therefore it is necessary that more research be conducted to talk about this subject is that 

urinary incontinence in the elderly living in long-stay institutions for the elderly, because 

these individuals are more likely to contract this disease due not only age, but also the 

psychosocial pressures they are exposed. 

Keywords: elderly, long-term care institution for the elderly and urinary incontinence. 
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O processo de envelhecimento populacional é uma realidade mundial. A proporção de 

pessoas com 60 anos ou mais está crescendo em comparação a qualquer outra faixa etária 

(MARTINS, 2011). Diante deste processo, uma série de transformações estão ocorrendo na 

sociedade. Entre elas há a prevalência das doenças crônicas não-transmissíveis (DCNTs) que 

pode estar afetando a capacidade funcional desse idoso e consequentemente haverá a 

necessidade de um cuidado maior e responsabilidade da família, gerando um fator 

contribuinte para institucionalização desse idoso (AIRES, 2009). 

As Instituições de Longa Permanência para Idoso (ILPI) são definidas como 

instituições de caráter residencial, governamental ou não governamental, destinadas à moradia 

coletiva de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar 

(ANVISA, 2005). Residir em uma ILPIs acarreta em todo um processo de reestabelecimento 

da vida na sua integridade, o que para quem vivencia o envelhecimento pode ser um evento 

muito complexo. Culturalmente esta instituição passa por um processo de exclusão social, 

mesmo sendo a alternativa de maior procura para os idosos que não possuem condições de 

seguir a vida sozinhos (BESSA, 2008). 

De acordo com Busato Jr (2007), os idosos residentes em ILPI estão mais susceptíveis 

a apresentar diversos problemas relacionados ao envelhecimento, e afirma que o problema de 

Incontinência Urinária afeta no mínimo a metade desses residentes. A Incontinência Urinária 

(IU) é um achado comum entre idosos. Segundo a International Continence Society, IU trata-

se de uma perda involuntária de urina, que é um problema social ou higiênico. Idosos 

incontinentes apresentam problemas psicológicos, ocupacionais, doméstico, físico, sexual do 

paciente, psicossociais, como a perda da autoestima e isolamento social (HONÓRIO, 2009). 

A IU se tornou um problema médico e social importante, com tendência a um maior 

crescimento devido à longevidade. Pesquisas apontam que além dos problemas físicos, a IU 

afeta a auto-estima de seus portadores. Cita-se 3 tipos de IU: 

- Incontinência Urinária de Esforço: está associado ao esforço físico provocando um 

aumento da força abdominal ocasionando a perda involuntária de urina. 

- Incontinência Urinária de Urgência: é definida como o desejo súbito de urinar de 

difícil controle, provocando perda involuntária de urina. Essa é a forma mais comum que 

atinge os idosos. 
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- Incontinência Urinária Mista: é a perda de urina involuntariamente associada tanto ao 

esforço quanto a urgência. Essa forma de IU ocorre com mais frequência em mulheres 

menopausadas. 

Para um diagnóstico correto da IU estão disponíveis métodos básicos como: 

anamnese, avaliação física e o diário miccional. Uma boa anamnese direcionada no tipo de 

sintomas poderá induzir o tipo de incontinência e a partir desse ponto traçar as propostas 

diagnósticas e seu tratamento (TÓTORA, 2010). 

Para o tratamento da IU, pode ser realizado recursos fisioterapêuticos como um 

contribuinte para melhora ou cura da perda de urina. Dentre esses recursos, citam-se a 

cinesioterapia, cones vaginais para mulheres, eletroestimulação, biofeedback, terapia 

comportamental (GUEDES E SEBBEN, 2006). 

O interesse pelo tema deste estudo surgiu a partir de uma atividade acadêmica em 

ILPI, na prática de estágios realizados durante a graduação em Fisioterapia pelas Faculdades 

INTA, no qual se verificou a queixa dos dirigentes acerca da prevalência de idosos 

incontinentes. Portanto a relevância de se realizar um trabalho do tipo revisão integrativa é 

proporcionar alternativas de condutas na assistência do profissional de Fisioterapia em idosos 

incontinentes. Dito isto, o objetivo deste trabalho foi de identificar os estudos que tratam 

sobre idosos incontinentes em ILPI. 

 

METODOLOGIA 

Este estudo caracteriza-se   como uma revisão integrativa da   literatura com o intuito 

de identificar os estudos que tratam sobre idosos incontinentes em ILPI. A qual o 

pesquisador  mediante a uma questão norteadora formula um questionamento a fim de 

explorar na literatura estudos referente a temática para uma  analise e discussão sobre os 

achados  na literatura para  promover um conhecimento mais aprofundado  (MENDES, 2008 

E GANONG, 1987). 

Para a realização da revisão além de uma questão norteadora e questionamentos é 

necessário formular os critérios de inclusão e exclusão   a fim de se obter dados para 

uma  composição da amostra e definir com isso as analises  de dados, resultados e por fim 

uma apresentação da revisão (GANONG, 1987). 

Para a seleção dos artigos foram consultadas   as bases de dados de 

literatura  científica e técnicas: Scientific  Electronic Library Online (SCIELO) e Literatura 
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Latino-Americana e de Caribe em Ciências da Saúde  (LILACS), no período  de outubro e 

novembro de 2012. Os  descritores foram selecionados a partir dos  objetivos da pesquisa, 

sendo: idoso, instituição de longa permanência e incontinência urinária. 

A busca considerou as publicações  dos últimos dez anos; sendo assim foram 

pesquisados artigos do período de dois mil e dois a dois mil e doze, foram observados os 

seguintes critérios de inclusão: estudos disponíveis na íntegra, de dois mil e dois a dois mil e 

doze, publicações originais, na língua portuguesa, considerando o objetivo  do estudo e o 

protocolo de revisão elaborado previamente. Foram critérios de exclusão: artigos repetidos, 

artigos não acessíveis em texto completo, resenhas, anais de congresso,  monografias, teses, 

editoriais, artigos que não abordaram diretamente o tema deste estudo e artigos publicados 

fora do período  de análise. 

O levantamento dos estudos foi realizado em outubro  e novembro de 2012, nas 

duas bases de dados. Com base nos descritores,  foram encontrados um total de quatorze 

artigos, que após realizado leitura  dos resumos e aplicados os critérios de inclusão,  restou 

nove artigos  para serem lidos na íntegra, que continham pelo menos dos dois descritores,  em 

seguida iniciou-se a análise  desses estudos completos que compuseram a  amostra desta 

revisão integrativa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A busca bibliográfica realizada na base de dados Literatura Latino-Americana e de 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) ao usar os descritores Idoso, ILPI e incontinência 

urinária apresentou um total de quatro resultados que, após seleção segundo os critérios 

definidos neste estudo, foram reduzidos a dois artigos. A busca empreendida na base de dados 

Scientific Electronic Library Online (SciELO) com o uso dos descritores Idoso + 

incontinência Urinária retornou 10 resultados, dos quais sete foram qualificados para este 

estudo. 

Em relação à caracterização dos estudos, quanto ao ano de publicação, em 2012 e 

2011 foram publicados três artigos em cada ano e nos anos de 2009, 2006 e 2003 um artigo 

cada.  

Quadro 1 - Caracterização dos estudos, quanto ao ano de publicação 

AUTOR TÍTULO ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

Melo, B.E.S.; Freitas, B.C.R.; Correlação entre sinais e sintomas de 2012 
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Oliveira, V.R.C.; Menezes, R.L. incontinência urinária e autoestima 

em idosas 

Virtuoso, J.F.; Mazo, G.Z.; Menezes, 

E.C. 

Prevalência, tipologia e sintomas de 

gravidade da incontinência urinária 

em mulheres idosas segundo a 

prática de atividade física 

2012 

Silva, V.A.; D’Elboux, M.J. Fatores associados à incontinência 

urinária em idosos com critérios de 

fragilidade 

2012 

Oliveira, J.R; Garcia, R.R. Cinesioterapia no tratamento da 

incontinência urinária em mulheres 

idosas 

2011 

Berlezi, E.M.; Fiorin, A.A.M.; 

Bilibio, P.V.F.;Kirchner, R.M.; 

Oliveira, K.R. 

Estudo da incontinência urinária em 

mulheres climatéricas usuárias e não 

usuárias de medicação anti-

hipertensiva 

2011 

Silva, V.A.; Souza, K.L.; D’Elboux, 

M.J 

Incontinência urinária e os critérios 

de fragilidade em idosos em 

atendimento ambulatorial 

2011 

Lazari, I.C.F.; Lojudice, D.C.; 

Marota, A.G. 

Avaliação da qualidade de vida de 

idosas com incontinência urinária: 

idosas institucionalizadas em uma 

instituição de longa permanência 

2009 

Gorzoni, M.L.; Pires, S.L Aspectos clínicos da demência senil 

em instituições asilares 

2006 

Reis, R.B.; Cologna, A.J.; Martins, 

A.C.P.; Paschoalin, E.L  

Tucci Jr, S.; Suaid, H.J 

Incontinência urinária no idoso1 2003 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

De acordo com a instituição de origem dos autores principais, três artigos estão 

vinculados a universidades, três estão vinculados a faculdades, dois vinculados a institutos e 

um está vinculado a um hospital. 

Quanto ao periódico de publicação, foram detectados cinco periódicos diferentes, 

sendo quatro revistas específicas de gerontologia e/ou geriatria, uma revista de fisioterapia, 

uma revista de psiquiatria, dois revista de enfermagem e um em acta cirúrgica. 

Embora o intervalo da pesquisa tenha abordado a última década, apenas um artigo 

caracteriza-se como mais antigos, sendo este datado no ano de 2003, indicando que a 

preocupação com o tema é relativamente recente na literatura e, possivelmente, acompanha o 

aumento da incidência de incontinência urinária na população idosa registrada em estudos 

recentes. A revista brasileira de geriatria e gerontologia aparece como periódico de destaque, 

uma vez que quatro artigos selecionados para este estudo foram publicados nesse veículo. 

Dentre os demais artigos, um artigo em uma revista de fisioterapia, um em uma revista 

de psiquiatria, dois em revistas da área de enfermagem e um em acta cirúrgica. Esta afirmação 
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sugere que os profissionais interdisciplinares são os mais interessados no conhecimento dos 

fatores que acercam a incontinência urinária no idoso. 

Quanto ao tipo de estudo e à estratégia metodológica utilizada, nota-se que em sua 

maioria os estudos foram qualitativos, com predomínio de estudos descritivos e transversais. 

Estudos que abordam os fatores e causas da Incontinência Urinária ressalta assim 

como Silva (2012) que o envelhecimento é um fator importante, não como fenômeno isolado, 

apenas induz a modificações funcionais e estruturais no sistema urinário. Outros fatores 

levantados são sexo feminino, obesidade, menopausa, número de gestações, parto vaginal, 

multiparidade, restrição de mobilidade, alterações cognitiva, cirurgias e medicações. Em 

todos os artigos analisados no presente estudo falam sobre os mesmos fatores. 

Com relação a medicações, entre os artigos analisados, foi encontrado que o uso de 

medicamento anti-hipertensivo é um fator predisponente para IU. Segundo Higa (2008), há na 

literatura estudos que mostram que alguns medicamentos aumentam a frequência e a urgência 

urinária. Fármacos anti-hipertensivos afetam funcionalmente o trato urinário inferior e podem 

ser fator desencadeante para a IU. 

No mesmo estudo de Higa (2008), ele fala que exercícios físicos é um fator de risco da 

IU, já no artigo de Virtuoso (2012) ele fez uma pesquisa com idosas que realizam algum tipo 

de atividade física e encontrou com seus resultados que a atividade física pode ser 

recomendada a fim de diminuir a queixa de perdas urinárias. 

No presente estudo foi encontrado entre dez artigos, que cinco deles se detém a 

mulheres idosas incontinentes.  Esta afirmação é apoiada por Lopes (2006) e Higa (2008) 

referente aos problemas urinário mais frequente em mulheres, principalmente em idosas. Silva 

(2012), afirma que há explicação na literatura para essa maior frequência de IU em mulheres 

idosas, que se dá pelo fato da diferença no comprimento uretral feminino, diminuição da 

pressão de fechamento uretral, associados à hipermobilidade do colo vesical, e ao 

enfraquecimento na musculatura do assoalho pélvico, devido aos efeitos da gestação e do 

parto no mecanismo de continência, além das alterações hormonais decorrentes da 

menopausa. 

Na literatura pesquisada, observou-se escassez de trabalhos voltados ao estudo da 

presença de IU em idosos institucionalizados. Uma pesquisa de Silva (2011) afirma a 

necessidade de estudos sobre o assunto quando ele afirma que estudos internacionais que a IU 

está presente em 50% dos idosos institucionalizados. Busato Jr (2007) concorda que os idosos 
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residentes em ILPI podem apresentar diversos problemas relacionados ao envelhecimento, e 

afirma que o problema de Incontinência Urinária afeta no mínimo a metade desses residentes. 

Estudos mostram algumas causas de institucionalização, entre elas estão a miséria, o 

abandono e as sequelas das doenças crônicas. A indisponibilidade de um familiar que possa 

assumir o papel de cuidador e condições financeiras desfavoráveis enseja na 

institucionalização do idoso MELO (2011). 

Na literatura abordada neste estudo, verificou-se escassez do tema abordado em 

relação ao tratamento fisioterapêutico da incontinência urinária, apenas um artigo cita o 

tratamento. Assim como Guedes e Sebben (2008) e Oliveira (2011) citam o seguinte 

tratamento: a cinesioterapia, cones vaginais, eletroestimulação, biofeedback, terapia 

comportamental. Em concordância com o tratamento Oliveira (2011) obteve em sua pesquisa 

melhora significativa dos sinais e sintomas da IU em mulheres incontinentes quando 

submetidas a tratamento conservador através da cinesioterapia do assoalho pélvico. 

Uma técnica recente é citada por Oliveira (2007) chamada de estimulação magnética 

perianal, existem poucos estudos relacionados, porém há bases físicas e neurofisiológicas 

consistentes para a sua utilização. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na presente investigação, constatou-se elevada ocorrência de incontinência urinária na 

população idosa do sexo feminino com idade a partir dos 65 anos. Podemos concluir também, 

que a presença da incontinência urinária interfere no estilo de vida das mesmas, contribuindo, 

portanto, para as alterações psicológicas e físicas gerando assim uma diminuição quanto à 

percepção de sua qualidade de vida. Identificou-se a escassez de estudos sobre o tema 

abordado. Sugere-se realizar mais estudos com homens incontinentes, pois eles também estão 

vulneráveis a essa doença, não apenas as mulheres.  

Portanto se faz necessário que seja realizada mais pesquisas que falem sobre essa 

temática que é incontinência urinária em idosos residente em instituição de longa 

permanência para idosos, pois estes indivíduos estão mais susceptíveis  a contrair tal patologia 

devida não somente a idade, mais também as pressões psicossociais a que estão expostos. 

 

 

 

 

 



519 
 

REFERÊNCIAS 

 

AIRES M., P. A. A., PEROSA C. T. Situação de saúde e grau de dependência de pessoas 

idosas institucionalizadas. Rev Gaúcha Enferm., Porto Alegre (RS) 2009 set;30(3):492-9. 

 

ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução no 283, de 26 de setembro de 

2005. Brasília: Anvisa; 2005. 

 

BARROS J.D.; LUCENA A.C.T.; ANSELMO C.W.S.F. Incontinência urinária de esforço em 

atletas do sexo feminino: uma revisão da literatura. An Fac Med Univ Fed Pernamb. 

2007;52(2):173-80. 

 

BERLEZI, E.M.; FIORIN, A.A.M.; BILIBIO, P.V.F.;KIRCHNER, R.M.; OLIVEIRA, K.R. 

Estudo da incontinência urinária em mulheres climatéricas usuárias e não usuárias de 

medicação anti-hipertensiva. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol., Rio de Janeiro, 2011; 14(3):415-

423 

 

BESSA, M. E. P.; SILVA, M. J. da. Motivações para o ingresso dos idosos em instituições de 

longa permanência e processos adaptativos: um estudo de caso. Texto contexto - 

enferm.,  Florianópolis,  v. 17,  n. 2, jun.  2008. 

 

BUSATO JR, W. F. S; MENDES, F. M. Incontinência urinária entre idosos 

institucionalizados: relação com mobilidade e função cognitiva. ACM arq. Catarin. 

Med;36(4):49-55, out-dez. 2007. 

 

GANONG L. H. Integrative reviews of nursing research. Res Nurs Health 1987; 10(1):1-11. 

 

GORZONI, M.L.; PIRES, S.L. Aspectos clínicos da demência senil em instituições asilares. 

Rev. Psiq. Clín. 33 (1); 18-23, 2006 

 

GRODSTEIN et al. Correlação entre sintomas urinários e qualidade de vida em mulheres com 

incontinência urinária. Fisioter Pesq. 2007; 14(3): 12-7. 

 

GUEDES, F. M.; SEBBEN, V. Incontinência urinária no idoso: abordagem fisioterapêutica. 

RBCEH - Revista Brasileira de Ciências do Envelhecimento Humano, Passo Fundo, 105-

113 - jan./jun. 2006 

 

HIGA, R.; LOPES, M. H. B.M.; REIS, M. J.Fatores de Risco para incontinência urinária na 

mulher. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo, v.42, n.1, mar. 2008 

 

HONÓRIO, M. O.; SANTOS, S. M. A. Incontinência urinária e envelhecimento: impacto no 

cotidiano e na qualidade de vida. Rev. bras. enferm.,  Brasília,  v. 62,  n. 1, Feb.  2009 

 

LAZARI, I.C.F.; LOJUDICE, D.C.; MAROTA, A.G. Avaliação da qualidade de vida de 

idosas com incontinência urinária: idosas institucionalizadas em uma instituição de longa 

permanência. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol., 2009; 12(1):103-112 

 



520 
 

LOPES, M. H. B. M.; HIGA, R. Restrições causadas pela incontinência urinária à vida da 

mulher. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo, v.40, n.1, mar. 2006 

 

MARTINS, K. T. Doenças Crônicas Pulmonares em idosos residentes no municio de São 

Paulo – Estudo SABE: Saúde, bem-estar e envelhecimento. [Tese de Doutorado]. São Paulo: 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo; 2011. 

 

MELO, B.E.S.; FREITAS, B.C.R.; OLIVEIRA, V.R.C.; MENEZES, R.L. Correlação entre 

sinais e sintomas de incontinência urinária e Autoestima em idosas. Rev. Bras. Geriatr. 

Gerontol., Rio De Janeiro, 2012; 15(1):41-50 

 

MENDES K. D. S, SILVEIRA RCCP, GALVÃO CM. Revisão integrativa: método de 

pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na Enfermagem. Texto-Contexto 

Enferm 2008; 17(4):758-764. 

 

MOURÃO F.A.G.; LOPES L.N.; VASCONCELLOS N.P.C.; ALMEIDA M.B.A. Prevalência 

de queixas urinárias e o impacto destas na qualidade de vida de mulheres integrantes de 

grupos de atividade física. Acta Fisiatr. 2008;15(3):170-5. 

 

OLIVEIRA, J.R; GARCIA, R.R. Cinesioterapia no tratamento da incontinência urinária em 

mulheres idosas. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol., Rio de Janeiro, 2011; 14(2):343-351. 

 

OLIVEIRA, K.A.D; RODRIGUES, A.B.C. Técnicas Fisioterapêuticas no Tratamento e 

Prevenção da Incontinência Urinária de Esforço na Mulher. Artigo Publicado na Revista 

Eletrônica F@pciência, Apucarana-PR, v.1, n.1, 31-40, 2007 

 

REIS, R.B.; COLOGNA, A.J.; MARTINS, A.C.P.; PASCHOALIN, E.L. TUCCI JR, S.; 

SUAID, H.J. Incontinência urinária no idoso. Acta Cirúrgica Brasileira - Vol 18 (Supl 5) 

2003 – 47 

 

SILVA, V.A.; D’ELBOUX, M.J. Fatores associados à incontinência urinária em idosos com 

critérios de fragilidade. Texto Contexto Enferm, Florianópolis, 2012 Abr-Jun; 21(2): 338-47. 

 

SILVA, V.A.; SOUZA, K.L.; D’ELBOUX, M.J. Incontinência urinária e os critérios de 

fragilidade em idosos em atendimento ambulatorial. Rev Esc Enferm USP 2011; 45(3):672-8 

 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA - Seção São Paulo – 

Instituição de Longa Permanência para Idosos: manual de funcionamento. São Paulo, 

Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia - Seção São Paulo, 2003:39 p. 

 

TÓTORA, D. C. B. O efeito do exercício resistido muscular globalizado em mulheres com 

incontinência urinária [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2010. 54p 

 

VIRTUOSO, J.F.; MAZO, G.Z.; MENEZES, E.C. Prevalência, tipologia e sintomas de 

gravidade da incontinência urinária em mulheres idosas segundo a prática de atividade física. 

Fisioter. Mov., Curitiba, v. 25, n. 3, p. 571-582, jul./set. 2012. 

 



521 
 

 

47. LESÕES OSTEOMUSCULARES EM PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA 

/CORRIDA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

INJURIES IN MUSCULOSKELET AL PRACTITIONERS OFPHYSICAL ACTIVITY/ RACE: 

ALITERATURE REVIEW 

Edmilsom Ângelo de Almeida Júnior  

Acadêmico do Curso de Fisioterapia das Faculdades INTA 
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RESUMO: Introdução: Este artigo de revisão bibliográfica destaca uma contestada temática 

da relação entre atividade física, lesões desportivas e saúde, através de uma abordagem teórica 

na qual compreende não apenas a natureza de cada umas dessas três categorias como também 

os tipos de associações compactuadas entre elas. O presente artigo traz informações 

importantes que possam ser favorável à atuação dos fisioterapeutas, educadores físicos, 

treinadores e atletas, ajudando-os a esclarecer os problemas da área de atuação, dando ênfase 

aos danos desportivos adquiridos através da prática incorreta da atividade física. Métodos e 

Discursões: Para analise deste estudo, foram colhidos diversos artigos que enfocam o assunto 

em questão, localizando as obras específicas para obtenção das informações necessárias. 

Neste estudo, foram selecionados 09 artigos de revisão sobre lesões desportivas, estudos 

epidemiológicos, tipos de lesões e prevenções das mesmas. Os artigos foram colhidos em 

sites como: BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e Scielo (Scientific Electronic Library 

Online). Resultados: O surgimento das lesões em praticantes de corrida está associado a 

treinos exacerbados, treinamento com alta intensidade, e um súbito incremento semanal no 

volume e/ou intensidade levando a uma taxa de 75% das lesões e que os corredores que 

treinam constantemente e os participantes de corrida de longa distância, a incidência anual das 

lesões provenientes da corrida variam entre 30% a 56%. 

Palavras-chaves: atividade física, lesão desportiva, saúde, prevenção. 

ABSTRACT: Introduction: This literature review highlights a disputed issue of the 

relationship between physical activity, sports injuries and health through a theoretical 

approach in which not only understands the nature of each one of these three categories as 

well as the types of associations compacted between them. This article back important 

information that may be favorable performance of physiotherapists, fitness trainers, coaches 

and athletes, helping them to clarify the problems of the area, emphasizing the sporting 

damage acquired through practice incorrect physical activity. Discourses and Methods: To 

examine this study were collected several articles that focus on the issue at hand, locating the 

specific works to obtain the necessary information. This study selected 09 review articles 

about sports injuries, epidemiological studies, types of injuries and preventions of them. The 

articles were collected from sites like: VHL (Virtual Health Library) and Scielo (Scientific 

Electronic Library Online). Results: The appearance of the lesions in runners is associated 

with exacerbated workouts, training with high intensity, and a sudden increase in weekly 
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volume and / or intensity leading to a rate of 75% and injuries that runner who train 

constantly and participating in long distance running, the annual incidence of injuries from 

running range from 30% to 56%. 

Keywords: physical activity, sports injury, health prevention. 

 

INTRODUÇÃO 

A corrida é um dos tipos de atividade física mais comum e popular do mundo todo 

(VAN MIDDELKOOP, 2008).  Sendo que o número de adeptos vem crescendo em uma 

escala considerável em todo mundo nos últimos 40 anos. Por ser de baixo custo e de fácil 

execução, as pessoas tentam buscar através da corrida costumes de vida mais saudáveis como 

melhorar a capacidade física e controlar o peso corporal. Por essas e outras razões, a corrida 

tem-se popularizado; no entanto, as pessoas que a praticam, seja no âmbito recreativo ou 

competitivo, estão expostas a eventuais riscos associados, particularmente se o movimento ou 

a forma de treinamento estiverem inapropriados (SALGADO, 2006). 

Um dos efeitos da crescente prática da corrida é o aumento das lesões 

musculoesqueléticas entre os praticantes, apresentando incidência que pode variar entre 

19,4% e 92,4% dependendo da população alvo e da definição do termo lesão 

musculoesquelética utilizada Van Gent (2007). Segundo Van Middelkoop (2008) algumas 

pesquisas foram realizadas com o objetivo de se classificar possíveis fatores para lesões 

musculoesqueléticas em corredores, e os principais elementos encontrados foram a distância 

semanal percorrida e lesões prévias. 

Buist et al (2010), afirma que na corrida, o mecanismo de lesão obedece a um padrão 

comum a todas as lesões esportivas e deriva da sobreposição de vários fatores segundo. Esses 

fatores são divididos em: extrínsecos que são aqueles que diretamente ou indiretamente 

associam-se na preparação ou na prática da corrida e envolvem planejamentos errados na 

execução do treinamento, tipo de superfície de treino, tipo de calçado, tipo de percurso, 

alimentação e prática associada a outras modalidades esportivas. Já os fatores intrínsecos são 

classificados como inerentes ao organismo e incluem flexibilidade, histórico de lesões, 

anormalidades biomecânicas e anatômicas, densidade óssea, características antropométricas, 

composição corpórea e condicionamento cardiovascular. 

Na realização de atividade física em geral, pouco são utilizados os aplicativos de 

pesquisa sobre o problema discutido seja na área de atuação da fisioterapia como na área de 
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atuação da educação física ao considerar o trabalho de profissionais de ensino, dirigentes e 

técnicos é o que mostram os registros. 

 Conforme Zito (1993), a população adepta ao exercício físico, com propósito 

recreativo ou competitivo, torna-se vulnerável aos riscos de acidentes oriundos a essa prática. 

No entanto esses agravantes se apresentem, eles não pioram o problema nem são vistos como 

evidências para que o usuário seja afastado da atividade física, mas têm apontado para 

recomendações que garantam a segurança dos praticantes. 

Porém, o autor Requa (1993) alerta para algumas preocupações acerca da segurança na 

realização de exercícios físicos com efeitos sobre o sistema cardiovascular, pois não há quase 

precaução referente às lesões dos sistemas musculoesquelético e tegumentar durante a prática 

de diversos tipos de atividade física, como treinamentos com exercícios localizados e 

corridas, ambos podem desencadear o surgimento de lesões. 

O conhecimento da causa situacional, do mecanismo de lesão, dos fatores de risco, 

dentre outros fatores, pode ajudar os profissionais da área da saúde, mais especificamente da 

área do esporte, no procedimento de prevenção, diagnóstico e tratamento desses agravos. 

(PASTRE, 2005).  

Para Gould (1993) quanto aos efeitos negativos, afirma que a longa duração da corrida 

e os repetitivos movimentos utilizados na prática de atividade física e lazer como formas 

incorretas de fortalecimento ou aquecimento sustentam o início das lesões, sendo necessária a 

monitoração para evitar perturbações ao corpo.  

Rocco (1996) afirma que, em pesquisa realizada pelo “Center for Disease Control” 

(Centro de Controle de Doenças), em Atlanta, EUA, 15% de todos os corredores de maratona 

buscam atendimentos médicos em virtude de algum tipo de lesão desportiva causada por essa 

modalidade, comparando esses dados à incidência de acometimentos ocorridos em maratonas 

realizadas no Rio de Janeiro, Brasil, o índice é maior, ou seja, 25% dos atletas brasileiros 

sofrem lesões desportivas nas mesmas circunstâncias, e é clara a razão dessas diferenças. Por 

exemplo, no Brasil, a maioria dos praticantes de corrida não procura orientações para 

desenvolver qualquer atividade física seja ela de qualquer natureza, desse modo, tem-se um 

aumento no índice de atendimento médico depois das atividades físicas. 

Rodin (2000), em suas investigações, alerta para as reações que o corpo sofre devido à 

prática da atividade física. Na corrida, por exemplo, a força de alto impacto, associada ao 

choque no calcanhar do atleta, pode causar lesões à cartilagem articular. Sobre esse mesmo 
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assunto, Zito (1993) classifica os danos esportivos como: estiramento, entorse, distensão, dor 

difusa e fraturas, como os principais fatores relacionados a graves danos à integralidade 

corporal.  

É indispensável o conhecimento prévio dos agentes determinantes de lesões 

desportivas e da forma adequada que as pessoas se exercitam visando minimizar a ocorrência 

das lesões no decorrer da prática esportiva. Portanto, oferecer aos praticantes de atividade 

física e lazer proteção específica e orientação profissional, objetivando diminuir acidentes que 

tragam danos ao corpo, significa priorizar a prevenção como forma de reduzir a incidência 

dessas lesões.  

Lorete (2012) reforça que o modo de execução da atividade física e os riscos 

resultantes são fatores importantes na criação de medidas de segurança contra acidentes. 

Karvonen, (1996) com a mesma visão, diz que quantidades moderadas de atividade física 

diminuem o risco de morbidade e que a realização da mesma é uma forma de prevenção dos 

problemas de saúde.   

Casaburi (2001) orienta sobre a atividade física moderada seja, por exemplo, 

realização de caminhadas 03 vezes por semana durante 30 minutos, podendo ser executadas 

em esteiras ou bicicletas ergométricas. Pollock et al (1998) reforça esse ponto de vista tendo 

como princípio disciplinar a regularidade e intensidade adequada na realização da atividade 

física, prevenindo assim, doenças e promovendo a saúde. 

  O presente artigo vem trazer vários estudos sobre a prática da atividade física no 

Brasil, as possíveis lesões desportivas provenientes de sua prática irregular e a saúde, através 

de uma abordagem teórica na qual compreende não apenas a natureza de cada umas dessas 

três categorias  como também os tipos de associações entre elas. Na análise literária específica 

dos artigos, houve discordância com relação à prática de atividade física e à saúde, não só 

quanto à possibilidade entre as duas particularidades citadas estabelecerem uma associação 

positiva e linear, mas também quanto à forma de classificação dos fatores que contribuem 

para as lesões desportivas e definir medidas preventivas. 

 

METODOLOGIA 

Esta revisão bibliográfica tem como objetivo analisar as lesões desportivas oriundas da 

prática irregular da atividade física e tendo como foco principal os praticantes de corrida 

profissionais e amadores na qual, através de ações preventivas, busquem melhores qualidades 
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de vida e minimizar, assim, a grande incidência de lesões que possam prejudicar a saúde, 

afastando-os de seus treinos e até mesmo de suas atividades do dia a dia. 

Para analise deste estudo, foram colhidos diversos artigos que enfocam o assunto em 

questão, localizando as obras específicas para obtenção das informações necessárias. Neste 

estudo, foram selecionados 09 artigos de revisão sobre lesões desportivas, estudos 

epidemiológicos, tipos de lesões e prevenções das mesmas. Os artigos foram colhidos em 

sites como: BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e Scielo (Scientific Electronic Library 

Online). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As lesões por uso excessivo variam na literatura podendo ser agrupadas em três 

grandes categorias (Tabela 01): fatores de treinamento, anatômicos e biomecânicos (Hreljac 

2005). 

Tabela 1-Causas de lesões por overuse em corredores 

TREINAMENTO ANATÔMICOS BIOMECÂNICOS 

Calçado impróprio 

Alto volume e intensidade 

Súbito aumento no volume 

ou intensidade inadequada 

Alongamento de membro 

Inferior 

Pés cavos/ Planos 

Joelhos varos 

Discrepância de comprimento de perna 

 

 

Estatura 

Peso 

Flexibilidade de 

Isquiostibiais 

Densidade mineral óssea 

 

Dos fatores citados acima, os que mais contribuem para o surgimento das lesões em 

praticantes de corrida estão associados a treinos exacerbados, treinamento com alta 

intensidade, e a um súbito incremento semanal no volume e/ou intensidade levando a uma 

taxa de 75% das lesões (Hreljac 2005). 

 

Tabela 2- Taxa de incidências de lesões em corrida: Incidência de 01 ano. 

 

Referência 

 

 

Efeito no treinamento 

e condições de 

amostra 

 

Nº de Sujeitos,  

gênero e média 

de Idade (anos) 

 

Programa de 

treino 

(Km/ semana) 

 

Taxa de incidência 

(%) 

Rocco (1996) 
↓ treino, tratamento 

médico e medicação. 

693 “M”, 33, 

730 “F”, 29 
> 10 30 
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Pollock (1998) 

 

↓ treino > 7 dias 

 

438 “M” e 44 “F” 40 24 

Zito (1993), 
↓ treino, tratamento 

médico. 

4335 “M” 15 -70, 50 

“F” 15 -70 
70 

56 

28 

Rodin (2000) 

 

↓ treino 

 

 

4335 “M”, 17 - 64 

 

24 45,5 

Conte (2002) Parada no treino 1310 “M”, 15 - 35 >30 31 

Pastre (2005) 
↓ treino, tratamento 

médico. 

489 “M” 

Maratonistas, 18-33; 

440 Marat. (abando.) 

18-31 

 

1959 km/ano 

1212 km/ano 

 

41 

49 

Salgado (2006) 
↓ treino, tratamento 

médico e medicação. 

 

485 “M”,15-42, 

98”F” 15 -36 

 

 

39 

37 

 

52 

49 

Ferreira (2001) 
↓ treino, tratamento 

médico e medicação. 

985”M”, 14/50+ 

92”F” 14-50+ 

49 

35 

 

49 

46 

 

Van Gent (2007) ↓ treino, tratamento.. 
256”M” 15-39 

60”F” 15-39 
30 

27 

24 

 

Tendo como resultado dos dados apresentados pelos autores, a tabela 02 acima mostra 

que, nos corredores que treinam constantemente e nos participantes de corrida de longa 

distância, a incidência anual das lesões provenientes da corrida variam entre 30% a 56% estes 

dados estão de acordo com as observações de Hreljac (2005) que em seu trabalho foram 

relatados vários estudos epidemiológicos nos quais, 27% a 70% de todos os corredores sejam 

amadores ou profissionais apresentam algum tipo de lesão desportiva durante um período de 

um ano. 

É importante que existam mais pesquisas sobre as causas das lesões esportivas para 

que através de exames e diagnósticos precisos, possam ajudar os profissionais da área da 

saúde a elaborarem um plano de tratamento mais eficaz e poder orientar melhor seus 

pacientes. Segundo Ferreira (2001), é necessário que as pessoas busquem orientações para 

obter uma melhor qualidade na realização de tais atividades com certa tranquilidade e 

eficácia, garantindo assim, uma mínima autonomia na realização de sua atividade, sobretudo 

quando ela é executada sem a supervisão de um profissional da área. 

Conceito de Saúde 

Ao analisar o conceito de saúde da (OMS), “como um completo estado de bem-estar 

físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade”. Não se apegando 
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necessariamente a alguns conceitos de saúde, mais sim a realidade que se especifica no 

âmbito das ponderações que se conceituam a saúde. Embora grande número de autores como: 

Leavell (1977), Arantes (1999) e Caspersen (1985), concordem com o conceito da OMS, é de 

fundamental importância observar que, em suas avaliações sobre saúde, destaca-se um 

fenômeno complexo, cujo enfoque teórico necessita da analise de outros fatores, a partir dos 

quais se chegue ao entendimento de sua amplitude e profundidade. Assim, enxergar a 

possibilidade de encarar a saúde como um conceito em aberto, em permanente construção 

(ARANTES 1999). 

É importante considerar que para se obter saúde é necessário transpor as barreiras do 

dia a dia (tempo, espaço e condições socioeconômicas) que provocam danos ao homem, 

impedindo-o, muitas vezes, de ter uma vida saudável. Portanto, a dimensão social apresenta a 

idéia de esforço máximo para superar e que se impõe como um dos deveres do cidadão e das 

políticas voltadas à área de saúde pública, para que criem programas que possibilitem 

quantificar hábitos de vida saudável, entre os quais se inclui a prática de atividade física, 

objeto desta revisão. 

 

Conceito de Atividade Física 

Não há uma unanimidade com relação entre os autores estudados no que se refere ao 

enfoque desse tema. Atividade física pode ser conceituada como qualquer movimento 

produzido pelo corpo que resulta em um incremento do gasto de energia. Para Vieira (2001), a 

atividade física pode ser classificada como um conjunto de ações corporais capaz de 

contribuir para a manutenção e o funcionamento normal do organismo em termos biológicos, 

psicológicos e sociais.  

No entanto, Ferreira (2001) define atividade física como um complexo simbólico 

“biopsicossociocultural” e que devem ser realizadas tentativas de estudá-la de forma 

interdisciplinar. 

 

Classificações das Lesões Desportivas 

Segundo Pease (2000) e Casaburi (2001), é considerável a quantidade de investigações 

cultivadas hoje, na área de esporte e lazer, pesquisa-se o problema das lesões desportivas no 

intuito de chegar a um consenso sobre as mesmas. A incidência de lesões esportivas, assim 

como os fatores de risco destas, tem sido investigada em vários estudos e varia 
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substancialmente dependendo da definição da lesão, das características dos praticantes de 

atividades físicas investigadas e do tipo da pesquisa. De acordo com Schenck (2003), em se 

tratando de atletas, as lesões esportivas podem ser classificadas como uma síndrome dolorosa 

que atua impedindo a prática de atividades esportivas, ou ainda, interferindo no seu 

desempenho.  

Para Sandoval (2005), quando a pessoa sofre uma lesão, seja por sobrecarga repetitiva 

ou por traumatismo local direto, o padrão neuromuscular é alterado profundamente, assim 

como as suas atividades proprioceptivas, que irão influenciar negativamente em todas as suas 

valências físicas, tendo uma redução no quadro geral do competidor ocasionado uma baixa no 

seu desempenho, principalmente pela presença da dor, edema, tensão muscular, isquemias, 

encurtamento da musculatura, dentre outras causas. Dessa forma, ainda segundo o autor, a 

reabilitação tem como objetivo principal a restauração da função neuromuscular normal, 

recuperação da capacidade cardiorrespiratória, ganho de força, coordenação e propriocepção e 

a habilidade do desempenho esportivo. 

Os conhecimentos adquiridos através de pesquisas sobre esse assunto possibilitam 

uma melhor atuação dos profissionais de modo a prevenir e tratar os danos aos atletas e não 

atletas quanto à prática da atividade física.  Lorete (2012) e Willims (1992) enfim, qualquer 

praticante das mais variadas formas de atividade física, mesmo existindo muitos desacordos 

quanto ao entendimento das lesões desportivas. Gould (1993). Vários pesquisadores como, 

Faulkner (1993) e Cunningham (1996), estudam não apenas os tipos de lesões desportivas e 

as suas ocorrências, mas também um modo de minimizar as lesões e obtendo, assim, uma 

melhora no desempenho dos praticantes de atividade física. 

 

Lesões Desportivas: Nível de Prevenção  

As lesões desportivas revelam-se como face bastante sensível e explícita da prática 

desportiva, pela frequência e pela gravidade de sua ocorrência, entre outros fatos. 

Contemporaneamente, estudos de lesões desportivas têm ganhado espaço importante no 

panorama esportivo; referem-se tanto a aspectos ortopédicos, fisioterápicos e biomecânicos 

como a incidência, casualidade, fatores de risco e prevenção (GONÇALVES, 1997). 

Conte et al (2002), afirmam que “atualmente, as lesões desportivas têm ultrapassado o 

âmbito das ciências do esporte, configurando-se também, devido à sua transcendência, 

magnitude e vulnerabilidade, como problema de saúde pública”. Quando se conhecem os 
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fatores que ocasionam o aumento da incidência das lesões desportivas através da literatura 

cientifica é possível adotar medidas preventivas para diminuir os problemas daí advindos. 

 Esta visão implica o pressuposto dos fatores casuais no surgimento da lesão durante a 

prática de atividade física, mas também enfatiza os meios de evitá-las ou diminuí-las. É de 

fundamental importância que os Fisioterapeutas, Educadores Físicos e os demais profissionais 

que estão direta ou indiretamente envolvidos com a prática da atividade física tenham um 

conhecimento bastante abrangente sobre os fatores agravantes das lesões desportivas, para 

uma melhor implantação das ações preventivas. 

Na década de 1970, os Estados Unidos criaram um modelo de prevenção através da 

concepção da história natural da doença chamado Modelo Preventivista. Constitui-se de modo 

geral a explicação com relação à saúde e atividade física, na qual se podem classificar seus 

componentes em três níveis de prevenção. 

A Prevenção Primária é a fase anterior ao surgimento das doenças e de início, são 

formuladas ações pertinentes à área médica, tendo como principais vertentes a promoção à 

saúde, que incide em propiciar mantimento e nutrição adequados, condições de segurança 

social, educação sanitária, moradia, proteção específica e prática de exercícios físicos que se 

configuram como cuidados por meio dos quais se busca a redução na ocorrência de lesões 

desportivas ou acidentes pela seleção de equipamento desportivo e precaução no treino e/ou 

na competição (CARVALHO, 2001). 

A Prevenção Secundária acontece no momento em que se dá o processo patológico no 

organismo, criando ações no intuito de, se possível, fazê-lo regredir ou desaparecer. Nesta 

fase, em que se realiza diagnóstico e tratamento precoce, é preciso alertar-se para qualquer 

condição que favoreça os episódios de lesões desportivas, tendo em vista o controle do 

problema ou a regressão do grau da lesão por meios preventivos ou de intervenção médica 

para evitar novos danos.  

A Prevenção Terciária, que incide após se alojar o agravo, é utilizada como medidas 

que buscam desenvolver a capacidade residual, isto é, o potencial funcional que restou da 

sequela, com o intuito de atenuar a invalidez e promover o ajustamento das condições do 

lesionado a uma vida útil. Nessa fase, que se relaciona à reabilitação propriamente dita e à 

reintegração da pessoa na família, no trabalho e na sociedade, o que se pretende é basicamente 

prevenir a cronicidade da lesão e reinserir o indivíduo na prática de atividade física ou 

desportiva. 
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Observa-se que medidas de prevenção implicam princípios que remetem ao respeito 

pelo modo de viver das pessoas e ao prolongamento de sua vida. Analisando as teorias de 

Horta (2010), Lorete (2012) e Pollock, (1998) sobre a utilização das classificações dos três 

níveis de prevenção da prática desportiva, seria provável identificar e compreender os itens 

essenciais das ações destinadas a contribuir com a saúde e prevenir as lesões desportivas, 

descritos a seguir: 

Na Prevenção Primária: aquecimento antes dos treinos, roupas e calçados apropriados, 

hábito alimentar saudável, uso abusivo de drogas, hidratação, acomodações desportivas (piso 

em más condições com buracos, irregular ou em asfalto de má qualidade e, ainda, sintéticos 

muito aderentes). 

Na Prevenção Secundária: buscar orientações profissionais antes do início de qualquer 

prática de atividade física, para prevenir desconfortos cardiorrespiratórios, 

musculoesqueléticos e/ou tegumentares ou obter um prognóstico precoce da predisposição a 

lesões desportivas. 

Na Prevenção Terciária: avaliação e reabilitação das alterações ocorridas no corpo e 

desencadeadas pela atividade física, para prevenir maiores agravos, com consequências fatais, 

ou a reincidência do dano sobre forma crônica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluindo esta revisão sobre atividade física e lesões desportivas, é de grande 

importância considerar os trabalhos aqui ressaltados, com propósito de enriquecer futuras 

pesquisas sobre este tema. Como revela o artigo, são inúmeros os autores que esclarecem a 

importância da prevenção. Porém, fica registrada, principalmente, a existência de várias 

outras definições e o pouco debate com relação a este assunto entre os profissionais da área.  

São evidentes os desacordos entre os cientistas e estudiosos a respeito do 

entendimento dos fatores, mas não se pode negar o grande interesse dos estudiosos na 

utilidade desse saber para possibilitar a prevenção das lesões desportivas, sejam elas em 

profissionais ou amadores, e manter a população praticante de atividade física bem informada 

e conscientizada dos problemas.  

A revisão deste estudo deixa clara a relação existente entre a prática de atividade física 

e as lesões desportivas, portanto, faz-se necessário um conhecimento mais aprofundado dos 

fatores agravantes, não apenas pelos fisioterapeutas, educadores físicos e demais profissionais 
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que estão envolvidos com a atividade física, mas também pelos praticantes da modalidade a 

fim de buscarem orientação profissional e tendo como base principal a prevenção 

minimizando assim, os riscos de lesões desportivas. 
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RESUMO: Trata-se de uma pesquisa do tipo revisão integrativa de literatura, que buscou 

conhecer a prevalência de Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e/ou Dor 

Musculoesquelética Relacionada ao Trabalho (DORT) em cirurgiões-dentistas e os benefícios 

da ginástica laboral no período de 2002 a 2012, que objetivou identificar a prevalência de 

Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e/ou Dor Musculoesquelética Relacionada ao 

Trabalho (DORT) em cirurgiões-dentistas e os benefícios da ginástica laboral. Os dados 

foram coletados do portal da Biblioteca Virtual em Saúde/LILACS e da SciELO, utilizando 

os descritores: LER/DORT, cirurgião-dentista e ginástica laboral. Originou-se 140 artigos, 

que, observados critérios de inclusão e exclusão, resultou em sete artigos completos. A análise 

formou as categorias a prevalência de Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e/ou Dor 

Musculoesquelética Relacionada ao Trabalho (DORT) em cirurgiões-dentistas e os benefícios 

da ginástica laboral. De acordo com o presente estudo e com a literatura pesquisada, é 

necessário que seja realizado mais pesquisas que falem sobre essa temática que é as Lesões 
por Esforços Repetitivos (LER) ou dos Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho 

(DORT) onde o profissional em pesquisa seja os cirurgiões-dentistas, já que esta categoria 
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profissional esta mais susceptível a contrair tal patologia devido a uma má postura que se faz 

necessário para realização de suas atividades. Porém uma forma de prevenção para esta 

categoria é a adesão da ginástica laboral já que a mesma pode ser realizada no próprio 

ambiente de trabalho e gera grandes benefícios a saúde do trabalhador, além de benefícios 

para a empresa. 

Palavras-chave: LER/DORT, cirurgião-dentista e ginástica laboral 

 

ABSTRACT: This is a research type integrative review of literature, which sought to 

ascertain the prevalence of Repetitive Strain Injury (RSI) and/or Work-Related 

Musculoskeletal Pain (MSDs) in dentists and benefits of gymnastics in the period 2002 to 

2012, which aimed to identify the prevalence of Repetitive Strain Injury (RSI) and/or Work-

Related Musculoskeletal Pain (MSDs) in dentists and benefits of gymnastics. Data were 

collected from the portal of the Virtual Health Library / LILACS and SciELO, using the 

keywords: RSI/WMSD, dentists and gymnastics. The search yielded 140 articles, which, 

subject to the inclusion and exclusion criteria resulted in seven full articles. Data analysis 

formed the categories the prevalence of Repetitive Strain Injury (RSI) and/or Work-Related 

Musculoskeletal Pain (MSDs) in dentists and benefits of gymnastics. According to this study 

and the literature, it needs to be more research done to talk about this subject is that the 

Repetitive Strain Injury (RSI) or Work-Related Musculoskeletal Disorders (MSDs) where the 

professional research is the dentists, as this professional category this more likely to contract 

this disease due to poor posture that is needed to carry out their activities. But a form of 

prevention for this category is the accession of gymnastics since the same can be done in the 

workplace itself and generates great benefits to worker health, and benefits to the company. 

Keywords: RSI/WMSD, dentists and gymnastic 

 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente as definições das Lesões por Esforços Repetitivos (LER) ou dos 

Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) são nomenclaturas dadas às 

afecções de músculos, tendões, de sinoviais (revestimento das articulações), nervos, fáscias 

(revestimento dos músculos) e de ligamentos, isoladas ou combinadas, com ou sem 

degeneração de tecidos. Elas acometem em geral, os membros superiores, a região da 

escapula (em torno do ombro) e a região da cervical. É de origem ocupacional, decorrente (de 

forma combinada ou não) do uso repetido ou forçado de grupos musculares e da manutenção 

de postura inadequada (OLIVEIRA, 2007). 

Estas lesões são ocasionadas pela utilização inadequada dos músculos, tendões, das 

fáscias e nervos, podendo resultar em fadiga e dor, tendo uma queda no desempenho em 

relação ao trabalho, ocasionando assim uma incapacidade temporária, podendo então agravar-

se para uma síndrome dolorosa crônica.  
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Estas afecções vêm ocorrendo com grande incidência e tem constituído um grande 

problema de saúde pública em muitos países industrializados. Tais lesões se definem como 

uma doença ocupacional relacionada ao trabalho, caracterizado-se  pela ocorrência de vários 

sintomas concomitantes ou não, tais como parestesia, algias, fadiga, sensação de peso, 

ocorrem de forma insidiosa em geral nos membros superiores, mas podendo acometer 

também os membros inferiores (VERONESI, 2008). 

Atualmente LER/DORT são causas de muitos debates relacionados quanto ao nome, 

diagnóstico e tratamento. Há os que não acreditam em sua existência, e os que ainda não se 

convenceram. O fato é que existem inúmeros trabalhadores com queixas de dor atribuídas às 

suas funções.  

No Brasil, as LER/DORT representam a segunda maior causa de afastamento do 

trabalho. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), na região sudeste, entre 

1985 e 1992 estimou-se em mais de 20.000 o número de casos diagnosticados como 

LER/DORT, o que significa que de cada 100 trabalhadores paulistas, um possui alguma 

disfunção relacionada a LER/DORT (AMERICANO, 2010). 

Pessoa (2010) observou que cada vez mais os trabalhadores são atingidos por 

transformações em seu ambiente de trabalho e muitas vezes nem ritmo que o individuo não 

consegue suportar. Portanto é comum que haja algumas modificações nos vários estilos de 

vida do trabalhador podendo gerar esta patologia. 

Os dentistas, por exemplo, estão expostos ao desgaste físico e psíquico na realização 

de suas atividades profissionais, então estão sujeitos a agravos à sua saúde. Segundo Ulbricht 

2003 vários fatores que têm sido associados ao desenvolvimento de LER/DORT estão 

presentes no “dia a dia” da prática de suas tarefas como: atividade repetitiva, monotonia, 

posturas inadequadas, insuficiências de pausas e longas jornadas de trabalho, mobiliário, 

instrumental e equipamentos inadequados além de situações de estresse.   

Estas combinações estão relacionadas, entre os desequilíbrios musculoesqueléticos 

que atingem os profissionais da área odontológica e suas AVD´S, onde necessita de ações 

para prevenir e evitar este tipo de problema são justificativas suficientes para conscientizar os 

profissionais de odontologia para a percepção dos sintomas relacionados ao LER/DORT e 

suas consequências (LOPES, 2005). 
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Para Poleto (2004) a ginástica laboral é uma das melhores formas de prevenção de 

doenças ocupacionais, já que realiza a combinação de atividade física e ambiente de trabalho, 

pois a mesma pode ser realizada no trabalho. 

O presente trabalho tem como objetivo deste trabalho é identificar a prevalência de 

Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e/ou Dor Musculoesquelética Relacionada ao 

Trabalho (DORT) em cirurgiões-dentistas e os benefícios da ginástica laboral. 

 

METODOLOGIA 

Este estudo caracteriza-se como uma revisão integrativa da literatura com o intuito de 

identificar a prevalência de LER e/ou DORT em cirurgiões-dentistas e os benefícios da 

ginástica laboral. A qual o pesquisador mediante a uma questão norteadora formula um 

questionamento a fim de explorar na literatura estudos referente à temática para uma análise e 

discussão sobre os achados na literatura para promover um conhecimento mais aprofundado 

(MENDES, 2008 E GANONG, 1987). Para a realização da revisão além de uma questão 

norteadora e questionamento é necessário formular os critérios de inclusão e exclusão a fim 

de se obter dados para uma composição da amostra e definir com isso as analises de dados, 

resultados e por fim uma apresentação da revisão (GANONG, 1987). 

Para a seleção dos artigos foram consultadas as bases de dados de literatura científica e 

técnicas: LILACS e SCIELO no período de agosto e setembro de 2012. A seleção dos 

descritores foi feitas a partir dos objetivos da pesquisa, sendo: LER/DORT, cirurgião-dentista 

e ginástica laboral. A pesquisa considerou as publicações dos últimos dez anos; sendo assim 

foram pesquisados artigos do período de 2002 a 2012, onde gerou uma melhor abordagem 

sobre o tema e resultou em 140 estudos: 126 da base de dados LILACS e 14 da base de dados 

da SCIELO. 

Após a leitura dos estudos, foram analisados os seguintes critérios de inclusão: estudos 

disponíveis na íntegra, em open acess, de 2002 a 2012, publicações originais, na língua 

portuguesa, considerando o objetivo do estudo e uma revisão elaborada previamente. 

Foram critérios de exclusão: artigos repetidos, artigos não acessíveis em texto 

completo, resenhas, anais de congresso, monografias, teses, editoriais, artigos que não 

abordam de forma direta o tema deste estudo e artigos com publicação fora do prazo de 

análise. Em geral, foram excluídos 133 artigos (122 da base de dados LILACS e 11 da base 

SCIELO). Assim, depois dessa fase, deu inicio a análise dos sete estudos completos. 
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Foi elaborado um quadro para organização da análise dos artigos contendo os itens: 

autores, ano, título, tipo de estudo e objetivo. No que esta relacionada à prevalência de LER 

e/ou DORT em cirurgiões-dentistas e os benefícios da ginástica laboral, a análise em sua 

maioria se fez em termos quantitativos, sumarizando os dados para formar as categorias a 

prevalência de LER e/ou DORT em cirurgiões-dentistas e os benefícios da ginástica laboral. 

Os resultados foram discutidos e sustentados com outras literaturas pertinentes.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base nos artigos lidos e selecionados têm-se, quanto ao tipo de publicação, que os 

sete artigos apresentados no Quadro 1 são resultados de pesquisas e todos relatam sobre o 

tema e os descritores utilizados na base metodológica. 

Com base no ano de publicação, um artigo publicado em 2006 (FILHO), dois em 2007 

(OLIVEIRA E SANTOS), dois em 2008 (PEREIRA E AUGUSTO), um em 2009 

(KOTLIARENKO) e um em 2011 (MARTINS), demonstrando que existiram lacunas de 

publicação na sequência dos anos pesquisados. 

Quanto aos tipos de estudos, foram assim classificados: estudo epidemiológico 

transversal (FILHO, 2006 e KOTLIARENKO, 2009), estudo epidemiológico descritivo 

(PEREIRA, 2008), revisão de literatura bibliográfica (OLIVEIRA, 2007), estudo qualitativo; 

(AUGUSTO, 2008), estudo quantitativo (SANTOS, 2007), estudo longitudinal (MARTINS, 

2011). 

Todas as pesquisas adotaram em sua maioria amostras que sumarizaram quantitativas, 

exceto duas delas, onde uma teve abordagem qualitativa, (AUGUSTO, 2008)
 
e outra sendo 

revisão de literatura bibliográfica (OLIVEIRA, 2007). 

 

Quadro 1 – Artigos selecionados prevalência de LER/DORT em cirurgiões-dentistas e os 

benefícios da ginástica laboral 

AUTORES ANO TÍTULO TIPO DE 

ESTUDO 

OBJETIVO 

Filho, GIR 

Michels G, 

Sell I 

2006 Lesões por esforços 

repetitivos/distúrbios 

osteomusculares 

relacionados ao trabalho 

em cirurgiões-dentistas 

Estudo 

epidemiológic

o transversal 

Detectar se o cirurgião-dentista 

pertence a um grupo profissional 

exposto a risco considerável de 

adquirir algum tipo de 

LER/DORT 

Oliveira JRG 2007 A importância da 

ginástica laboral na 

Revisão de 

literatura 

Verificar, através de revisão 

bibliográfica, a importância da 
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prevenção de doenças 

ocupacionais 

bibliográfica ginástica laboral na prevenção de 

doenças ocupacionais 

Santos AF, Oda 

JY, Nunes 

APM, 

Gonçalves L, 

Garnés FLS 

2007 Benefícios da ginástica 

laboral na prevenção dos 

distúrbios 

osteomusculares 

relacionados ao trabalho 

Estudo de 

abordagem 

qualiquantitati

va do tipo 

descritiva. 

Verificar os benefícios da 

ginástica laboral na prevenção dos 

DORT em funcionárias da 

Universidade Paranaense – 

UNIPAR 

Pereira ACVF, 

Graça CC 

2008 Prevalência de dor 

musculoesquelética 

relacionada ao trabalho 

em cirurgiões - dentistas 

atuantes na rede do 

sistema único de saúde 

(SUS) no município de 

Camaçari-BA, 2008 

Estudo 

epidemiológic

o descritivo 

Descrever a prevalência de dor 

musculoesquelética relacionada 

ao trabalho em cirurgiões-

dentistas atuantes na rede do 

Sistema Único de Saúde no 

município de Camaçari-BA, 

caracterizando seus sintomas, a 

fim de informar aos 

profissionais sobre as medidas 

preventivas para evitar esse 

problema. 

Augusto 

VG, 

Sampaio 

RF, Tirado 

MGA, 

Mancini 

MC, 

Parreira 

VF 
 

2008 Um olhar sobre 

LER/DORT no contexto 

clínico do fisioterapeuta 

 

 

Estudo de 

abordagem 

qualitativa 

Conhecer as representações do 

fisioterapeuta a respeito das 

Lesões por Esforços 

Repetitivos/Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao 

Trabalho (LER/DORT) e analisar 

como essas representações 

interferem na prática clínica 

desses profissionais 

Kotliarenko A, 

Crosato EM, 

Biazevic MGH, 

Crosato E, Silva 

PR 

2009 Distúrbios 

osteomusculares e 

fatores associados em 

cirurgiões dentistas do 

meio oeste do estado de 

Santa Catarina 

Estudo 

epidemiológic

o transversal 

Conhecer a prevalência dos 

distúrbios osteomusculares e sua 

possível relação com fatores 

sócios demográficos e 

ocupacionais em cirurgiões 

dentistas 

Martins LV, 

Baú LMS, 

Marziale MHP, 

Franco BAS 

2011 Exercícios físicos e seus 

efeitos nas queixas 

osteomusculares e na 

satisfação do trabalho 

Estudo 

longitudinal, 

prospectivo e 

quase 

experimental 

Observar o efeito de um programa 

de exercícios físicos e de 

orientações posturais e 

ergonômicas nas queixas 

osteomusculares e na satisfação 

no trabalho de escriturários 

 

 

Prevalência de LER/DORT em cirurgiões-dentistas 

Segundo Melo (2006) e Pereira (2008) as Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e os 

Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) vêm sendo cada vez mais 

citado na literatura, pois pesquisas mostram como os vários tipos de ocupações afetam a saúde 

dos trabalhadores principalmente quando essas ocupações são necessárias que haja 

movimentos repetitivos e posturas inadequadas. 
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Diante desse exposto o grupo de profissionais cirurgiões-dentistas está sendo cada vez 

mais estudado, pois esta categoria faz uso excessivo da má postura, já que passa muito tempo 

sentada e realizando movimentos rotacionais e inclinados para executar suas tarefas (MELO, 

2006). 

Como comprovação deste fato Rasia (2004 destaca que devido a má postura esta 

categoria ocupa o primeiro lugar em afastamento de suas atividades laborais.  

A preocupação com o bem-estar do cirurgião-dentista, durante a sua atividade laboral, 

já vem sendo estudado ao longo dos anos. Os resultados das pesquisas relativas à dor e ao 

desconforto corporal e má postura em dentistas salientam a importância de se conhecer mais 

sobre o trabalho desses profissionais. Neste contexto, a ergonomia, que visa adaptar o 

trabalho ao homem, contribui cada vez mais para realização de pesquisas a fim de se 

encontrar estratégias que busquem melhoria da qualidade de vida desses profissionais 

(PINTO, 2003).  

Benefícios da ginástica laboral 

Picoli (2002) e Baú (2002) afirmam que a ginástica laboral é a melhor forma de se 

compensar o esforço muscular, pois se trata de uma atividade física realizada através de uma 

sequência de exercícios diários que buscam melhorar a capacidade funcional do indivíduo 

através de alongamento e relaxamento. 

Além de compensar qualquer esforço muscular é fato que a ginástica laboral é uma 

atividade que pode ser realizada no próprio ambiente de trabalho visando assim um melhor 

aproveitamento do trabalhador ao realizar suas funções, pois não há necessidade de sair do 

seu campo de trabalho gerando assim um melhor serviço e um melhor benefício para a 

empresa. 

Polito (2002) e Oliveira (2006) enfatizam que a ginástica laboral além de proporcionar 

benefícios para o trabalhador e para a empresa, ela também busca prevenis e/ou compensar 

qualquer desgaste físicos a que os trabalhadores são expostos a fim de reduzim os distúrbios 

relacionados ao trabalho. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diante dos fatos apresentados, é necessária que seja realizado mais pesquisas que 

falem sobre essa temática que é as Lesões por Esforços Repetitivos (LER) ou dos Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) onde o profissional a ser pesquisado seja 



540 
 

os cirurgiões-dentistas, já que esta categoria profissional esta mais susceptível a contrair tal 

patologia devido a má postura que se faz necessário para a realização de suas atividades. 

Porém uma forma de prevenção para esta categoria é a adesão da ginástica laboral já 

que a mesma pode ser realizada no próprio ambiente de trabalho e gera grandes benefícios a 

saúde do trabalhador, além de benefícios para a empresa. 

 

REFERÊNCIAS 

 

AMERICANO, M. J. Prevenção às LER\DORT. Disponível em: 

www.2.uol.com.br/prevler/o_que_eh.htm. Acesso em: 20 de ago de 2010. 

 

AUGUSTO V. G.; SAMPAIO R. F.; TIRADO M. G. A.; MANCINI M. C.; PARREIRA V. 

F. Um olhar sobre LER/DORT no contexto clínico do fisioterapeuta. Rev Bras Fisioter, 

São Carlos, v. 12, n. 1, p. 49-56, jan./fev. 2008 

 

BAÚ, L. M. S. Fisioterapia do Trabalho: Ergonomia - Legislação - Reabilitação. 1
a 
ed. 

Curitiba: Clã do Silva, 2002. 

 

FILHO, G. I. R; MICHELS G; SELL I. Lesões por esforços repetitivos/distúrbios 

osteomusculares relacionados ao trabalho em cirurgiões-dentistas. Rev Bras Epidemiol 

2006; 9(3): 346-59. 

 

GANONG L. H. Integrative reviews of nursing research. Res Nurs Health 1987; 10(1):1-

11. 

 

KOTLIARENKO A.; CROSATO E. M.; BIAZEVIC M. G. H.; CROSATO E.; SILVA P. R. 

Distúrbios osteomusculares e fatores associados em cirurgiões dentistas do meio oeste do 

estado de Santa Catarina. Rev. odonto ciênc. 2009;24(2):173-179 

 

LOPES F. F.; PEREIRA F. T. F; OLIVEIRA A. E. F. Prevalência de Distúrbios 

Osteomusculares relacionados ao trabalho em cirurgiões-dentistas de São Luís-MA. Rbe 

Rev. Int Estomatol,2005,2(5):67-72. 

 

MARTINS L. V.; BAÚ L. M. S.; MARZIALE M. H. P.; FRANCO B. A. S. Exercícios 

físicos e seus efeitos nas queixas osteomusculares e na satisfação do trabalho. Rev. 

enferm. UERJ, Rio de Janeiro, 2011 out/dez; 19(4):587-91. 

 

MELLO P.B.M. Odontologia do Trabalho. Uma Visão Multidisciplinar. Guimarães JSR 

e Gomes Filho DL. DORT - Distúrbios osteomusculares na coluna vertebral do 

cirurgião-dentista. 1ª ed. Rio de janeiro: Livraria e Editora Rubio. Cap. 14, p 199- 207, 

2006.  

 



541 
 

MENDES K. D. S, SILVEIRA RCCP, GALVÃO CM. Revisão integrativa: método de 

pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na Enfermagem. Texto-Contexto 

Enferm 2008; 17(4):758-764. 

 

OLIVEIRA J. R. G. O. A prática da ginástica laboral. 3ª ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2006. 

 

PEREIRA A. C. V. F.; GRAÇA C. C. Prevalência de dor musculoesquelética relacionada 

ao trabalho em cirurgiões-dentistas atuantes na rede do sistema único de saúde (SUS) no 

município de Camaçari-BA, 2008. Rev. odonto ciênc. 2008. 

 

PESSOA, J. C. S.; CARDIA, M. C. G.; SANTOS, M. L.C. Análise das limitações, 

estratégias e perspectivas dos trabalhadores com LER/DORT, participantes do grupo 

PROFIT–LER: um estudo de caso. Ciência & Saúde Coletiva, 15(3):821-830, 2010. 

 

PICOLI, E. B., GUASTELLI, C. R. Ginástica Laboral para Cirurgiões-Dentistas. 1
a 
ed. 

São Paulo: Phorte, 2002. 

 

PINTO, A. C. C. S. Ginástica laboral aplicada à saúde do cirurgião dentista um estudo de 

caso na secretaria municipal de saúde de florianópolis – sc. Dissertação de Mestrado, 2003 

 

POLETTO S. S.; AMARAL F. G. Avaliação e implantação de programas de ginástica 

laboral. Revista CIPA 2004; 297: 50-59. 

 

POLITO, E.; BERGAMASCHI, E. C. Ginástica laboral: teoria e prática. Rio de Janeiro: 

Sprint, 2002. 29-33 p. 

 

RASIA, D. Quando a dor é do dentista! Custo humano do trabalho de endodontistas e 

indicadores de DORT. Tese de Mestrado, Universidade de Brasília, Brasília, 2004. 

 

SANTOS A. F; ODA J. Y; NUNES A. P. M; GONÇALVES L.; GARNÉS F. L. S. Benefícios 

da ginástica laboral na prevenção dos distúrbios osteomusculares relacionados ao 

trabalho. Arq. Ciênc. Saúde Unipar, Umuarama, v.11, n.2, p. 107-113, maio/ago. 2007 

 

ULBRICHT, L. Fatores de risco associados à incidência de DORT entre ordenhadores 

em Santa Catarina. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, 

2003 (Tese, Doutorado em Engenharia de Produção). 

 

VERONESI JR., J. R. Fisioterapia do Trabalho: Cuidando da Saúde Funcional do 

Trabalhador. São Paulo, editora Andreoli, 2008. 

 

 

 

 

 

 



542 
 

49. LOMBALGIA EM GESTANTES: REVISÃO INTEGRATIVA 

LOW BACK PAIN IN PREGNANT WOMEN: AN INTEGRATIVE REVIEW 

Antônia Waldene Pereira Silva 

Acadêmica do Curso de Fisioterapia das Faculdades INTA 

Jorgiana de Oliveira Mangueira 

Fisioterapeuta, Profa. Mestre do Curso de Fisioterapia das Faculdades INTA 

 

RESUMO: Revisão integrativa da literatura que consistiu na construção de uma análise 

ampla da literatura, baseando-se em diversos estudos, com o propósito inicial de obter um 

melhor entendimento da lombalgia em gestantes. A procura pelos artigos ocorreu no Scientific 

Electronic Library Online (SCIELO), Literatura Latino-Americana e de Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS), nos meses de agosto de 2012 a Novembro 2012. Os critérios de inclusão 

foram estudos disponíveis na integra, dos últimos sete anos, 2005 a 2012, publicações 

originais, na língua portuguesa, que apresentaram uma abordagem quantitativa, mantendo o 

objetivo o da pesquisa e o protocolo de revisão criado previamente. Ao todo 163 foram 

pesquisados. E a análise foi realizada com nove estudos completos. Verificou-se que 

lombalgia, em toda população é uma queixa clínica comum, mas, na grávida é considerada 

um sintoma constante e casual, especialmente após do 3° trimestre gestacional. Observou-se 

que na maioria dos estudos aqui apresentados, as gestantes iniciam episódios de dor lombar 

com mais frequência no 2º trimestre gestacional. E no que se refere a correlação da dor 

lombar com os exercícios, verificou-se que submetidas a RPG as gestantes tiveram uma 

diminuição na intensidade da dor lombar em relação as gestantes que utilizaram das 

orientações de rotina no pré-natal para tratamento da dor. Ressalta-se a importância de novos 

estudos sobre esta temática, uma vez que não há disponibilidades destes na literatura, pois 

embora tenhamos encontrados 163 estudos, apenas nove deles foram incluídos nos critérios e 

objetivos deste estudo. 

Palavras-Chave: Dor Lombar. Gestante. Gravidez.  

 

ABSTRACT: Integrative literature which consisted in building a comprehensive analysis of 

the literature, based on previous studies, with the primary purpose of obtaining a better 

understanding of low back pain in pregnant women. The search for the literature occurred in 

the Scientific Electronic Library Online (SciELO), Latin American and Caribbean Health 

Sciences (LILASC), from August 2012 to November 2012. Inclusion criteria were studies 

available in full, the last seven years, 2005 to 2012, original publications, in Portuguese, they 

adopted a quantitative approach, considering the purpose of the study and review protocol 

developed previously. In all 163 articles were surveyed. And the analysis was performed with 

nine complete studies. It was found that low back pain in the general population is a common 

clinical complaint, but pregnant is considered a common symptom and usually, especially 

from the 3rd trimester of pregnancy. It was found that in most of the studies presented here, 
the women reported low back pain started more often in the 2nd trimester. And regarding the 

correlation of back pain with exercise, it was found that pregnant women undergo RPG 

showed significant decrease in the intensity of low back pain and compared with pregnant 

women who followed the recommendations for routine prenatal to treat this pain. We 

highlight the importance of further studies on this subject, since there is availability of 
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literature, because although we found 163 studies, only nine of them were included in the 

criteria and objectives of this study. 

Keywords: Low Back Pain. Pregnant. Pregnancy. 

 

INTRODUÇÃO 

A gravidez ocasiona várias modificações no sistema musculoesquelético. Estas 

alterações implicam em buscar melhorar as posturas estática e dinâmica das mulheres. 

Observa-se, no entanto, que normalmente há uma expansão da curvatura lombar e da cifose 

torácica, e que acontecem inclusive alterações na marcha, devido ao considerável aumento da 

base de apoio no final da gestação, além do mais, é frequente o aparecimento de algias 

posturais como, por exemplo, a lombalgia, principalmente em grávidas que já sentiam dor 

lombar anteriormente ao período gestacional (LIMA et.al. 2011).  

Quando se menciona o termo lombalgia, relaciona-se à dor na lombar, se tornando um 

dos sintomas mais corriqueiros das disfunções da coluna vertebral. Estas algias acometem 

pessoas de ambos os sexos, podendo ser classificada em sua variação: dor aguda, se 

permanecer menos de quatro semanas; subaguda, com permanência de até 12 semanas; e 

crônica, se durar por mais de 12 semanas, deixando o individuo frágil e cansado (SILVEIRA 

et.al., 2010). 

A lombalgia pode ser resultante de diversas causas, não sendo considerada uma 

doença e sim um sintoma. A sua classificação etiológica, pode ser como estruturais, 

traumáticas, musculoesqueléticas, degenerativas, reumáticas, neoplásicas, provocadas por 

defeitos congênitos, inflamatórias, viscerais reflexas, decorrentes de doenças ósseas e 

metabólicas, dor lombar se torna uma grande causa de incapacidade, com alta prevalência em 

todas  as culturas e influenciando no modo e qualidade de vida dos idosos (SILVEIRA et.al., 

2010).  

As causas da lombalgia incluem má postura, desorganização do equilíbrio estrutural e 

osteo-ligamentares, posturas hipocinéticas, movimentos repetitivos, atividade muscular 

inadequada, quedas, sedentarismo, gerando uma instabilidade do complexo lombo-pélvico, 

surgindo dores intensas relacionadas à lombalgia (LEMOS et.al., 2010). 

Para fundamentar este estudo, buscou-se o conceito de lombalgia ou dor lombar, no 

estudo de Moreira e Carvalho (2006) que afirmam ser uma condição de dor, de dolorimento 

ou de rigidez, que esteja localizada na região inferior do dorso, situada em uma área entre a 
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prega glútea e o último arco costal. Normalmente, é seguida pela lombociatalgia, que é a 

irradiação da dor da região mencionada para uma ou para as duas pernas. 

Ferreira e Nakano (2009) registram sobre os diversos estudos tanto prospectivos 

quanto retrospectivos que tiveram como objetivo verificar uma prevalência de lombalgia na 

gestação em torno de 49% a 71%. 

Nos diversos estudos pesquisados a maioria das mulheres grávidas referiu a lombalgia 

como um problema que impede suas tarefas diárias. Segundo Polden e Mantle (2003) muitas 

mulheres se preocupam se a lombalgia vai interferir no cuidar do seu recém-nascido. Somam-

se, a insegurança, uma vez que, por ser intensa e estando a causa da dor mal definida, 

imaginam que algo errado venha contribuir com o bem-estar do bebê ou com a gestação, o 

que gera medo e estresse. 

Galão, Zardo e Paula (2008) ressaltam que alguns trabalhos indicam as consequências 

da lombalgia, com longa duração como a diminuição passiva da dor no pós-parto, 

notadamente nas gestantes com dor de alta intensidade no período da gestação. 

Ferreira e Nakano (2009) enfocam que mesmo não existindo um consenso sobre o 

surgimento da lombalgia na gestação, existem três hipóteses explicativas que são 

historicamente mais difundidas: que a dor seja decorrente de eventos fisiológicos inerentes da 

gestação como consequência das modificações: 1) hormonais; 2) biomecânicas e 3) 

vasculares.  

Devido não ser ainda muito esclarecida, a etiologia da lombalgia gestacional vem 

sendo considerada como de caráter multifatorial e suas causas mais plausíveis para seu 

acometimento estaria vinculada ao aumento da lordose, aumento do peso do útero, 

modificação do centro de gravidade, frouxidão da musculatura, mudanças mecânicas, 

hormonais, e vasculares. São também discutidas como possíveis etiologias a pressão direta do 

feto, útero gravídico nas raízes nervosas da coluna lombossacral, as modificações posturais 

gerais e a insuficiência pélvica (LIMA et al. 2011). 

Para Ferreira (2009) parece certo que a etiologia lombalgia na gestação surge de vários 

fatores e que a gravidez por si só pode aumenta o quadro doloroso ou para o desencadear dos 

casos que começam nesse período, contudo a falta de estudos sobre outros fatores coloca a 

lombalgia como estado próprio da gravidez, minimizando as probabilidades de tratamentos 

para serem utilizadas como medidas de alívio. 
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Um fato que os estudos chamam a atenção é o de que a gestação diminui os diversos 

recursos de condutas para a conclusão diagnóstica e procedimentos terapêuticos, que 

normalmente são utilizados para a lombalgia fora da gestação, tais como o uso de alguns 

medicamentos e os exames radiológicos.  Desta maneira, os procedimentos que são utilizados 

para o alívio da dor nesse período se direcionam o aparecimento de novos hábitos posturais, a 

orientação ergonômica, mudanças no ambiente de trabalho, além de técnicas de relaxamento e 

exercícios específicos para as gestantes. 

A dor lombar no período gestacional requer a adoção de medidas preventivas ou de 

alívio para a melhoria da qualidade de vida da grávida. Vários estudos foram publicados com 

o objetivo de verificar os fatores que ocasionam a lombalgia ou que venham a diminuir ou 

eliminar a dor sentida pelas gestantes. Desta maneira, este estudo tem como objetivo 

averiguar a existência de trabalhos nacionais publicados nos bancos de dados on-line sobre 

lombalgia na gestação, nesses sete anos. 

 

METODOLOGIA  

A revisão integrativa é o levantamento de um estudo amplo da literatura, ajudando 

reflexões e discussões sobre resultados e métodos de pesquisas, como construção de futuros 

estudos, obtendo a fundo todo conhecimento de um determinado fenômeno se espelhando em 

estudos anteriores ajudando para o desenvolvimento de novas teorias sobre o tema. Seguindo 

padrões de rigor metodológico, seguindo todas as fases da pesquisa como clareza na 

demonstração dos resultados, de uma maneira que o leitor consiga entender as características 

verdadeiras dos estudos expostos na revisão (MENDES et.al., 2008). 

            A Pesquisa Integrativa deve seguir a mesma rigidez da pesquisa primária, sendo 

acompanhadas todas as fases de pesquisa: de identificação do problema; objetivo; revisão da 

literatura direcionada ao tema; critérios de inclusão e exclusão; análise dos dados, no caso, 

lombalgia na gestação (CHIRINOS; MEIRELLES, 2011). A investigação literária ocorreu na 

Literatura Latino-Americana e de Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific 

Electronic Library Online (SCIELO) nos meses de agosto de 2012 a Novembro 2012.  

Primeiramente, foram consideradas as publicações dos últimos sete anos, pelo período 

de 2005 a 2012, que proporcionou um resultado de 163 estudos. Os resumos foram lidos, 

segundo a consistência da temática e conteúdo. Depois de lidos, observaram-se os critérios de 

inclusão: estudos encontrados na integra, dos últimos sete anos (2005 a 2012), publicações 
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originais, na língua portuguesa. Os critérios de exclusão: artigos incompletos, artigos 

repetidos, resenhas, artigos publicados fora do período de análise, artigos que não se 

direcionava ao tema especifico do estudo. Foram excluídos 154 artigos (120 da base LILACS 

e 34 da base SCIELO). Concluída esta fase, a análise de nove estudos completos foi iniciada. 

Para melhor apresentação dos dados, estes foram organizados em um quadro contendo 

os itens do artigo: ano, autores, título, método e objetivo. No que diz respeito à Lombalgia na 

gestação, a análise foi realizada qualitativamente, organizando os dados para formatar as 

categorias. Em seguida, foi elaborado um formulário pelos pesquisadores a fim de coletar as 

seguintes informações dos artigos selecionados: número da amostra ou população participante 

dos estudos, idade gestacional, presença de dor e a presença de alterações posturais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao prosseguir com a análise dos artigos selecionados e apresentados no Quadro, 

verificou-se que quanto ao ano de publicação, dois artigos publicados em 2005, um em 2010, 

quatro em 2011 e dois em 2012. Quanto ao tipo de estudo destacamos quatro estudos 

descritivo transversal, dois estudos descritivos observacionais e três estudos comparativos. 

Todas as pesquisas adotaram abordagens quantitativas conforme o critério de inclusão. 

 

Quadro: Artigos selecionados sobre Lombalgia na Gestação, segundo autores, ano de 

publicação, titulo, tipo e objetivo de estudo. 

 
AUTOR ANO TÍTULO DE ESTUDO TIPO DE 

PESQUISA 

OBJETIVO 

 

Firmento, BS 

et.al. 

2012 

 

Avaliação da lordose 

lombar e sua relação com a 

dor lombopélvica em 

Gestantes 

Estudo 

Descritivo 

Transversal 

Avaliar a magnitude da lordose 

lombar, sua influência na dor 

lombopélvica e a qualidade de vida 

em gestantes. 

 

Martins FR, 

Silva JLP 

2005 

 

Prevalência de Dores nas 

Costas na Gestação 

Estudo 

descritivo, 

observaciona

l 

Avaliar a prevalência destas algias 

na coluna vertebral, identificar sua 

localização e a associação entre 

idade, idade gestacional, 

acometimento nervoso e a presença 

de dor anterior à gravidez. 

 

Santos MM, 

Gallo AP 

 

2010 

 

Lombalgia Gestacional: 

Prevalência e 

Características de um 

Programa Pré-natal 

Estudo 

observaciona

l 

Determinar a prevalência de 

lombalgia e descrever suas 

principais características em 

gestantes. 
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Silva KB; 

Carvalho CA 

2011 

 

Prevalência da Lombalgia 

e sua Associação com 

Atividades Domésticas em 

Gestantes do Município de 

Itabuna, Bahia. 

Estudo: 

Descritivo 

Calcular a prevalência da lombalgia 

em gestantes do município de 

Itabuna, Bahia, investigando a 

relação da lombalgia gestacional 

com as atividades domésticas, por 

meio do estudo epidemiológico. 

Barbosa CMS, 

Silva JMN, 

Moura AB  

 

2011 

 

Correlação entre o ganho 

de peso e a intensidade da 

dor lombar em gestantes 

Estudo 

Comparativo 

Correlacionar o ganho de peso pon-

deral durante a gestação e a 

intensidade da dor lombar das 

gestantes. 

Cortez PJO, 

et.al. 
2012 

 

 Correlação entre a dor 

lombar e as alterações 

posturais em gestantes 

Estudo 

Descritivo 

 Verificar a correlação entre a dor 

lombar e as alterações posturais em 

gestantes. 

Lima SA, et.al. 

 

2011 

 

 

Análise da postura e 

frequência de lombalgia 

em gestantes: estudo piloto 

Estudo 

Transversal 

Analisar a postura e a frequência de 

lombalgia em gestantes nos três 

trimestres gestacionais 

Gil VFB; Osis 

MJD; Faundes 

A 

2011 

 

Lombalgia durante a 

gestação: eficácia do 

tratamento com 

Reeducação Postural 

Global (RPG). 

Estudo 

clínico 

comparativo 

Avaliar o efeito da Reeducação 

Postural Global (RPG) no 

tratamento da lombalgia durante a 

gravidez e sua relação com 

limitações funcionais das gestantes 

Martins 

RF;  Pinto  SJL 

2005 

 

Tratamento da lombalgia e 

dor pélvica posterior na 

gestação por um método 

de exercícios. 

Estudo 

clínico 

comparativo 

Avaliar a efetividade do método 

dos exercícios stretching global 

ativo (SGA) comparativamente às 

orientações médicas para resolver 

as dores lombares e/ou pélvica 

posterior durante a gestação 

 

No estudo de Firmento et.al. (2012), teve como objetivo avaliar a magnitude da 

lordose lombar, sua influência na dor lombopélvica e a qualidade de vida em gestantes, 

utilizou-se uma amostra de 20 mulheres não gestantes e 13 gestantes durante os trimestres 

gestacionais. Foi realizada uma anamnese para registro dos dados pessoais, uso de 

medicamentos, hábitos de vida, antecedentes pessoais, história ginecológica e obstétrica. 

Logo depois, as mulheres que formou o grupo controle foram analisadas uma vez e as 

grávidas, foram analisadas no 1º, 2º e 3º trimestres gestacionais. Neste trabalho, os 

pesquisadores não observaram modificação da curvatura lombar durante a gestação. Como 

também nenhuma comparação entre a dor lombopélvica e a curvatura lombar relacionada à 

gestação. 

Ferreira e Nakano (2011) relatam que lordose lombar aumentada é bastante 

mencionada como um dos fatores da dor lombopélvica na gestação, contudo, não é encontrada 

uma correlação entre estas dores e as variáveis. É provável que outras causas elucidem mais 

amplamente o surgimento da dor lombopélvica no período da gravidez.  
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Martins e Silva (2005) buscaram avaliar a prevalência da dor nas costas na gestação na 

coluna vertebral; mas também objetivou identificar onde está localizada a se há associação 

entre idade gestacional, idade, presença de dor anterior à gravidez e a acometimento nervoso. 

O estudo destes pesquisadores é descritivo, com 203 gestantes que buscavam a assistência 

pré-natal em consultórios de Unidades Básicas de Saúde de Paulínia (SP), entre janeiro e 

dezembro de 2001. A prevalência de dor nas costas foi de 79,8%,a região sacroilíaca por 

49,1% das gestantes e na  lombar foi referida por 80,8%. Sendo considerada a dor mais 

assídua entre as jovens gestantes. A prevalência de dor nas costas com avanço da idade 

gestacional não aumentou. Concluíram que cerca de 80% das grávidas relatou dor na coluna 

em alguns momentos da gravidez, sendo os locais mais mencionados as regiões: lombar e 

sacroilíaca.  

Barbosa, Silva e Moura (2011) afirmam que alguns estudos revelam correlação com a 

dor lombar e a gestação, uma vez que a lombalgia no período gestacional, em muitos casos 

está relacionada à gravidez. Para estes pesquisadores é bem maior o risco das mulheres 

grávidas apresentarem dores lombares do que as não grávidas. 

De acordo com Santos e Gallo (2010) cujo estudo teve como objetivo determinar a 

prevalência de lombalgia e descrever suas principais características em gestantes, o mesmo 

utilizou uma amostra de quarenta e cinco gestantes do primeiro, segundo e terceiro trimestre 

de gestação, acompanhadas pelo Programa de Pré-Natal do Ambulatório Municipal João 

Lânia, em José Bonifácio (SP).  

O estudo de Assis e Tiburcio (2004) também refere que o tipo de dor mais sentida 

relatada pelas gestantes e a dor em pontada (21= 40,4%). Com referência ao período 

gestacional no qual a dor mais se fazia presente, foi registrado o 2º trimestre, segundo Assis e 

Tiburcio (2004) o seu estudo difere do de Santos e Gallo (2010) que foi no 3º trimestre. 

Silva e Carvalho (2011) referem que seu estudo teve como objetivo calcular a 

prevalência da lombalgia nas gestantes do município de Itabuna, Bahia, analizando a relação 

das atividades domésticas com a lombalgia gestacional. Com a utilização de uma amostra de 

124 gestantes onde a prevalência da dor lombar na amostra foi de 48,2%. Os principais dados 

de identificação da lombalgia gestacional eram dor com as atividades domésticas de 

intensidade moderada, que se agravava com o avanço da gravidez e melhorava com o 

repouso. A execução de atividades domésticas foi fator intensificador da dor na maioria dos 

casos e eram realizadas por 78 (62,9%) das gestantes, e a atividade de lavar roupa foi 
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responsável pelo maior índice de queixas dolorosas (22,6%), sendo as atividades domesticas 

fator de limitação funcional em algumas gestantes. Concluíram que devido à lombalgia ser 

um fator frequente entre as grávidas, existe a necessidade de desenvolvimento de programas 

de educação em saúde tenham como foco atenuar ou mesmo prevenir essa alteração, para que 

a gestante desfrute de maior conforto, e seja evitado o aparecimento de complicações 

musculoesqueléticas. 

Observa-se que no estudo de Assis e Tiburcio (2004) também tem concordância com 

os resultados mencionados no estudo de Silva e Carvalho (2011), pois revela que, para 

aqueles pesquisadores, a maior parte das gestantes relatou sentir a dor lombar de intensidade 

moderada (27= 51,9%). Mas diferem quanto à variável “atividade doméstica”, pois para as 

mulheres pesquisadas os fatores de piora da dor relatados incluíram primeiramente a sentada 

por longo tempo ou posição ortostática (31= 59,6%), e só depois que mencionaram os vícios 

posturais (3= 5,8%) e as atividades domésticas (18= 34,6%). 

Barbosa, Silva e Moura (2011), realizaram uma pesquisa que teve como objetivo 

correlacionar o ganho de peso ponderal durante a gestação e a intensidade da dor lombar das 

gestantes. A pesquisa foi realizada através de um questionário contendo dados 

sociodemográficos, escala analógica visual (EAV) de dor e antropométricos. No período do 6º 

ao 9º mês gestacional foi realizada a coleta do peso e da intensidade da dor. Onde foi 

comunicado para a gestante sobre a classificação da escala e instruída a marcá-la de conforme 

sua dor. Os resultados mostraram que houve correlação entre a intensidade da dor lombar nas 

gestantes e o aumento ponderal. O gráfico comparativo das médias revelou um aumento do 

peso e do índice de massa corpórea (IMC) (p < 0,001); foi encontrada uma correlação de 

Pearson fraca (r = 0,307) e não significativa (p > 0,05) na comparação entre o peso e a 

intensidade da dor lombar no 6º e 9º mês, e no 6º mês e uma correlação moderada (r = 0,452) 

e significativa (p < 0,05) no 9º mês. Comparando o peso ponderal com a dor lombar no 9º mês 

de gestação, foi encontrada uma correlação moderada (r = 0,532) e significativa (p < 0,05) 

entre as variáveis comparadas.  

Ferreira e Nakano (2010) confirmam que no período gestacional, parto e puerpério a 

dor lombar seja devido ao deslocamento anterior do centro de gravidade, devido ao aumento 

generalizado do peso corporal. 

O estudo de Cortez et al. (2012) teve como objetivo verificar a correlação entre as 

alterações posturais e a dor lombar em gestantes com 54 voluntárias, com faixa etária 
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variando entre 20 e 30 anos, sendo 27 gestantes. Onde houve uma divisão de três grupos de 

gestantes de acordo com o período gestacional para ser verificado se há relação alterações 

posturais apresentadas no período gestacional, com incidência de dor ou desconforto. Os 

resultados mostraram que, em relação ao fator idade gestacional, a prevalência de dor lombar 

foi maior nas gestantes com até 13 semanas. Mas concluíram que não houve correlação entre 

a sintomatologia de dor lombar e as alterações posturais no período gestacional. 

O estudo de Carvalho e Caromano (2011) difere, pois citam que as gestantes recebem 

como cuidados de prevenção e tratamento a orientação postural. Revelam que há sim 

evidência que gestantes com lombalgia e as que recebem qualquer orientação postural passam 

a ter uma diminuição do quadro álgico.  

O estudo de Lima et al. (2011) teve como objetivo verificar a incidência de gestantes 

com lombalgia nos três trimestres gestacionais e sua postura. Através da coleta de dados 

antropométricos de 21 gestantes aplicou-se uma ficha de avaliação sobre os aspectos da 

lombalgia. Onde foi feita toda uma inspeção com palpação dos pontos anatômicos para 

implantação de marcadores, depois as gestantes fizeram um registro fotográfico. Toda a 

análise dos ângulos foi realizada no Software de Avaliação Postural (SAPO). Nos resultados 

não houve diferença entre os grupos quanto à análise postural com grande significância. Em 

relação à lombalgia 95,2% relataram sentir e 72,42% referiram queixa prévia à gestação. A 

presença da lombalgia foi referida pela maioria das gestantes. Não foram encontradas 

alterações posturais significativas entre os três trimestres gestacionais. 

Observou-se que os resultados deste estudo concordam com o estudo de Lima et.al. 

(2011) que o aparecimento da lombalgia foi referido pela maioria das gestantes. No estudo de 

Carvalho e Caromano (2011) revelou que as gestantes com lombalgia que recebem algum tipo 

de orientação postural, melhoram significativa do quadro álgico.  

Gil, Osis e Faundes (2011) realizaram um estudo objetivando avaliar o efeito da 

Reeducação Postural Global (RPG) como tratamento da lombalgia na gestação e sua ligação 

com as gestantes e suas limitações funcionais. Foi realizado com 34 gestantes nulíparas 

atendidas em um hospital privado de Campinas e em três centros de saúde de Campinas, com 

queixa de dor lombar e idade gestacional entre 20 e 25 semanas. Durante oito semanas 

consecutivas dezessete gestantes foram submetidas a sessões de RPG, e as outras fizeram as 

orientações de rotina para controle e diminuição da dor lombar. A cada sessão de RPG 

analisou-se a intensidade da dor sentida pela gestante, antes, durante e após os procedimentos.  
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Foi avaliado no grupo controle à intensidade da dor no começo, e em todas as semanas do 

estudo que foram entre quatro e oito. Através do questionário Roland-Morris foi avaliado as 

limitações funcionais, do início ao final do tratamento. O resultado do grupo de RPG foi 

encontrado um decréscimo estatisticamente importante na intensidade da dor em todas as 

etapas das sessões. No decorrer do estudo, as gestantes que fizeram RPG médias do escore de 

limitações funcionais significativamente menores que as do grupo controle, tiveram medianas 

de intensidade da dor. O tratamento com RPG na análise de covariância indicou que está 

relacionada à diminuição da intensidade da dor sentida ao final da pesquisa. Sendo concluído 

que o RPG pode trazer uma importante contribuição no tratamento da dor lombar, reduzindo 

também, as limitações funcionais durante a gestação. 

Dale e Roeber (2012) relatam que existem alguns protocolos testados direcionando a 

cinesioterapia com fortalecimento de outros músculos sujeitos à sobrecarga mecânica e 

funcional, alongamento de grupos musculares específicos como forma de prevenção da 

lombalgia nestes períodos da gestação e parto. Os exercícios específicos aumentam a 

capacidade funcional envolvendo grupos musculares estressados e facilitam a compensação 

muscular, minimizando os sintomas de dores e desconfortos na gravidez e puerpério. 

O estudo de Martins e Pinto (2005) objetivou analisar os efeitos e resultados 

comparativamente das orientações médicas para resolver as dores lombares ou pélvicas 

posteriores durante a gestação e do método dos exercícios stretching global ativo (SGA), com 

69 grávidas que relatavam dores lombares ou pélvicas posteriores. As gestantes foram 

separadas em dois grupos aleatoriamente: grupo ORI, que seguiu as orientações médicas e o 

grupo SGA, que praticou exercícios orientados pelo método SGA. As pacientes tiveram 

acompanhamento por oito semanas. Foram utilizados os testes de provocação de dor lombar e 

pélvica posterior e a escala análogo-visual para medir a intensidade da dor para confirmação 

das mesmas. No final do tratamento das grávidas que participaram dos exercícios do SGA, 

61% (p<0,01) não referiram queixa de dor nas regiões lombar ou pélvica posterior, resultado 

diferente das gestantes do grupo ORI, que acompanharam as orientações médicas e não 

praticou exercícios do SGA, sendo que 11% (p=0,50) foram observados melhora. Concluiu 

que as orientações médicas não foram efetivas para amenizar as dores das gestantes, 

entretanto o método de exercícios SGA diminuiu e reduziu a intensidade da dor lombar ou 

pélvica posterior. A dor pré-gestacional não apresentaram relação significativa com a algias 
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lombares ou pélvicas posterior da gestação e nem com a realização de exercício físico um ano 

antes da gestação atual. 

Não foi possível correlacionar o estudo de Martins e Pinto (2005), pois de acordo com 

Gil, Osis e Faundes (2011), no Brasil, eles identificaram apenas uma pesquisa
 
que comparou a 

orientação médica e o método de stretching global ativo – SGA para resolver as dores 

lombares e/ou pélvica posterior durante a gestação que esta de Martins e Pinto (2005), os 

quais observaram orientação médica não produziu o mesmo efeito que o método de exercícios 

SGA que diminuiu e reduziu a intensidade da dor lombar e pélvica posterior na gestação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste estudo foi observada que a lombalgia, em todos os indivíduos é uma queixa 

clínica comum, mas na grávida é considerado um sintoma constante e habitual, especialmente 

no período gestacional do 3° trimestre. Verificou-se que na maioria dos estudos aqui 

apresentados, as gestantes referiram dor lombar iniciada com mais frequência no 2º trimestre 

gestacional. Foi constatado que em comparação com as gestantes que seguiram as 

recomendações de rotina no pré-natal para tratar essa dor, as gestantes submetidas a RPG 

apresentaram significativo decréscimo na intensidade da dor lombar.  

 Ressalta-se a importância de novos estudos sobre esta temática, uma vez que não há 

disponibilidades destes na literatura, pois embora tenhamos encontrados 163 estudos, apenas 

nove deles foram incluídos nos critérios e objetivos deste estudo. Observa-se a necessidade de 

mais pesquisas sobre a temática. 
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RESUMO: Lombalgia ocupacional é o maior problema de saúde relacionado à morbidade 

ocupacional e absenteísmo, é responsável por até 25% dos casos de invalidez precoce. Por 

este motivo, o estudo a seguir, teve como objetivo realizar uma revisão integrativa da 

literatura a fim de generalizar informações sobre lombalgia ocupacional. A busca pela 

literatura foi realizada durante o mês de outubro de 2012, a base de dados utilizada foi 

SciELO.  Utilizando os critérios de inclusão artigos na íntegra, em open, com acesso de 2003 

a 2012, sendo publicações originais na língua portuguesa. Foram encontrados cinco artigos de 

exclusão; dois artigos publicados em 2010, três em 2011, dentre estes artigos repetidos, 

artigos não acessíveis em texto completo, resenhas, artigos de opiniões, artigos de reflexão, 

editoriais e artigos que não abordam diretamente esse tema ou que foram publicados fora do 

período de análise. Foi concluído, que há uma necessidade para melhorias no ambiente do 

trabalho, limitando a quantidade de horas, com medidas educativas sobre uma postura 

corporal correta durante o trabalho, valorizando o bem estar do funcionário e melhorando sua 

qualidade de vida, consequentemente reduzindo o número de dias perdidos por doença e 

aumento na produção científica para provarmos as consequências da dor lombar. 

Palavras chaves: Dor Lombar; Saúde do Trabalhador; Riscos Ocupacionais. 
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ABSTRACT: Occupational low back pain is a major health problem related to occupational 

morbidity and absenteeism, and it is responsible for up to 25% of early disability cases. This 

study had as objective to perform an integrative review of literature in order to generalize 

information on occupational low back pain. Literature analysis was made during the month of 

October 2012, SciELO database was used. The inclusion criteria used were: full articles with 

open access published from 2002 to 2012, original publications, and those written in 

Portuguese. Exclusion criteria were repeated articles, articles not accessible as full text, 

summaries, opinion articles, critics, editorials, articles that did not directly address the theme, 

and articles published outside the analysis period. Five articles were included; two articles 

published in 2010, and three in 2011. It was concluded that there is a need for improvement in 

the work environment, limiting the quantity of hours, with educative measures on correct 

posture during the workday, emphasizing the employee’s well-being and improving his/her 

quality of life, consequently reducing the number of sick days, and increasing scientific 

production to foresee the consequences of low back pain. 

Keywords: Low Back Pain; Worker’s Health; Occupational Risks. 

 

INTRODUÇÃO 

Lombalgia é uma desordem no músculo esquelético, que afeta 80% das pessoas em 

algum momento da sua vida, é a segunda doença neurológica mais comum, perdendo apenas 

para dor de cabeça (NINDS, 2003). Lombalgia pode ser agudo, subagudo ou crônico duração. 

Com medidas conservadoras, os sintomas apresentam melhorias em poucas semanas. 

Podemos diagnosticá-la como uma dor na região lombar da coluna vertebral, que pode 

estar relacionada a problemas com a espinha lombar, os discos entre as vértebras, os 

ligamentos em torno da espinha e discos, a espinha dorsal, os nervos ou músculos na parte 

inferior da coluna.  

A lombalgia ocorre na população ativa, podendo estar ligado a atividades ocupacionais 

onde o trabalhador permanece sentado em postura antiergonômicas em tempo prolongado 

(ALMEIDA et al, 2008; Toscano & Egypto, 2001). Fazer pausas e mudanças de postura 

durante o trabalho é importante para manter uma boa hidratação do disco intervertebral. As 

variações periódicas de carga no disco intervertebral, são responsáveis por um bom 

funcionamento do mecanismo que promove a nutrição tecidual (Braccialii & Vilarta, 2000). 

Pode-se inferir que a realização de intervalo durante o período de trabalho para atividades 

físicas, constitui um fator de proteção ao surgimento de sintomas (CECIN et al., 1991). 

De acordo com Brigano et al., a lombalgia é uma disfunção frequente em 

trabalhadores que causa diminuição da qualidade de vida, produtividade, incapacidade 

funcional, sendo um dos frequentes motivos de afastamento dos postos de trabalho. A 
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lombalgia afeta com maior frequência a população em seu período de vida mais produtivo, 

resultando em custo econômico substancial para a sociedade (BRIGANO, 2005). 

Lombalgia ocupacional é o maior problema de saúde relacionado a morbidade 

ocupacional e absenteísmo, sendo responsável por até 25% dos casos de invalidez precoce. De 

acordo com pesquisas, em 2011, 7,4% de todas as doenças do trabalho foram causadas por 

lombalgias (Ministério da Previdência Social, 2011). Neste estudo, objetivamos realizar um 

estudo de busca de publicações científicas, devido à redução de publicações e por ser uma das 

doenças mais presentes nos indivíduos. 

 

METODOLOGIA 

Este estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, a fim de generalizar 

informações sobre lombalgia ocupacional. A revisão integrativa é um método que analisa 

literaturas publicadas para fornecer uma ampla compreensão de um fenômeno específico 

(WHITTEMORE & KNAFL, 2005). 

Para realizar esta revisão, seguimos os mesmos passos de uma pesquisa primária: 

Identificação do tema, a fim de estabelecer o objetivo da pesquisa; Pesquisa da literatura, 

como foco específico na linha de pesquisa do estudo; Avaliação dos estudos, aplicando 

critérios de inclusão e exclusão; Análise dos dados extraídos das fontes 

primárias; Formulação e apresentação da síntese com a construção das técnicas e outros 

fatores relacionados (WHITTEMORE & KNAFL, 2005). 

A busca pela literatura foi realizada através do portal de periódicos da Capes, uma 

biblioteca virtual, no mês de outubro de 2012. A base de dados da literatura científica 

consultada foi: Scientific Electronic Library Online – SciELO. Essa base de dados foi 

escolhida, considerando-se o interesse em conhecer a construção desse conhecimento no 

Brasil. 

Os descritores foram selecionados a partir da terminologia em saúde, consultados e 

conferidos nos Descritores em Ciências da Saúde (DECS-BIREME); “‘Lombalgia 

Ocupacional”; “Saúde do trabalhador” e “Riscos ocupacionais”. A pesquisa considerou 

publicações dos últimos dez anos, no período de 2002 a 2012. Que resultou em oito estudos 

na base do SciELO. 

Após a revisão dos resumos, seguindo pertinência e consistência do conteúdo, foram 

observados os seguintes critérios de inclusão: estudos na íntegra, em open access de 2002 a 

2012, publicações originais e artigos escritos em língua portuguesa. Foram critérios de 
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exclusão: artigos repetidos, artigos não acessíveis em texto completo, resenhas, artigos de 

opiniões, artigos de reflexão, editoriais, artigos que não abordam diretamente ao tema deste 

estudo e artigos publicados fora do período de análise. Ao todo foram excluídos três artigos 

na base do SciELO. Assim deu-se início a análise de cinco artigos completos. 

Foi criado um quadro para organizar os artigos contendo os seguintes itens: tipo de 

publicação, ano, fonte, autores, títulos, tema, método e objetivo. No que se refere a lombalgia 

ocupacional, os resultados foram discutidos e sustentados com outras literaturas pertinentes.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da análise dos textos selecionados, tem-se, quanto ao tipo de publicação os 

cincos estudos apresentados no quadro 1, que são os resultados de pesquisas feita sobre o 

tema em estudo e todos são nomeados pelos editores como originais. 

Com respeito ao ano de publicação, dois artigos foram publicados em 2010, dois 

artigos em 2011 e um artigo em 2012, demonstrando que houve lacuna de publicações na 

sequência dos anos pesquisados. 

 

Quadro 1 – Artigos selecionados sobre lombalgia ocupacional, segundo autores, ano de 

publicação, título, tipo de estudo e objetivo. 

AUTORES ANO TÍTULO TIPO DE ESTUDO OBJETIVO 

Junior MH, 

Goldenfum MA, 

Siena C. 

2010 Lombalgia 

ocupacional 

Artigo de revisão Realizar uma revisão 

bibliográfica com ênfase ao 

embasamento teórico-conceitual 

e à experiência 

de especialistas 

Fontana RT, 

Pinheiro DA. 

2010 Condições de 

saúde 

autorreferidas de 

professores de 

uma universidade 

regional. 

Pesquisa com desenho 

epidemiológico 

transversal 

Investigar as condições de saúde 

autorreferidas de professores 

universitários e a interface com 

sua ocupação. 

Freitas KPN, 

Barros SS, Ângelo 

RCO, Uchôa 

EPBL. 

2011 Lombalgia 

ocupacional e a 

postura sentada: 

efeitos da 

cinesioterapia 

laboral 

Estudo analítico 

transversal 

Verificar os efeitos da 

cinesioterapia em funcionários 

portadores de lombalgia 

ocupacional 

Barros SS, Ângelo 

RCO, Uchôa EPBL 

2011 

 

 

Lombalgia 

ocupacional e a 

postura sentada 

Estudo analítico 

transversal 

Investigar a relação existente 

entre dor lombar e atividades 

laborais executadas na posição 

sentada 

Almeida MCV, 2012 Trabalhador Estudo quantitativo Identificar as doenças 
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Cezar-Vaz MR, 

Rocha LP, Cardoso 

LS 

portuário: perfil 

de doenças 

ocupacionais 

diagnosticada sem 

serviço de saúde 

ocupacional 

descritivo com análise 

retrospectiva 

diagnosticadas em trabalhadores 

portuários avulsos, atendidos em 

um ambulatório de medicina do 

trabalho portuário. 

 

Fatores associados à lombalgia 

Fatores de risco profissionais mais comuns envolvem movimentação e postura 

incorretas decorrente das inadequações do local de trabalho, das condições de funcionamentos 

dos aparelhos disponíveis, bem como das formas de organização e execução do trabalho 

(ANDERSSON, 1999). A idade, postura e fadiga, longas horas de trabalho, trabalho físico 

pesado, falta de exercício físico, levantamento ou carregamento de cargas, é considerado fator 

de risco para dor lombar (MACEDO & BLANK, 2006). Outros fatores de risco para 

lombalgia ocupacional são atividades relacionadas com movimentos de flexão e rotação do 

tronco, trabalho físico pesado, agachamento, macro trauma, carregamento de cargas, 

exposição de longas horas no trabalho sem intervalo, vibrações do corpo e postura inadequada 

(SILVA et al, 2004; Moraes & Przysiezny, 2004). 

De acordo com Almeida et al. (2012), num estudo sobre perfil de doenças 

ocupacionais do trabalhador portuário, a lombalgia foi  umas das patologias mais comum, 

com 6,2% dos trabalhadores.  

Há algumas condições comuns que causam a dor lombar entre eles são: congênitas, 

degenerativas, inflamatórias, infecciosas, tumorais e mecânico-posturais. A maior parte de dor 

de coluna sofrida pela população pode ser classificada em lombalgia mecânico-postural. 

Também conhecida como lombalgia inespecífica, geralmente há um desequilíbrio entre a 

carga funcional e capacidade funcional, que seria o esforço requerido para atividades 

cotidianas no trabalho  e o potencial de executar essas atividades (CAILLIET, 2001). 

Ocasionalmente a lombalgia pode indicar um problema médico mais grave. Dor 

acompanhada de febre, perda de controle urinário, quedas e fraqueza progressiva nas pernas, 

podem indicar a compressão de um nervo ou outra condição grave. (NINDS, 2003).  

A vida sedentária prejudica a saúde e morte precoce. A Organização Mundial da 

Saúde e a Federação Internacional do Esporte estimam que metade da população mundial seja 

inativa fisicamente (WHO/FIMS, 1995). 
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No Brasil, cerca de 60% dos brasileiros não praticam nenhum tipo de atividade física 

(Folha de S. Paulo, 1997). Quase todo mundo tem lombalgia em alguma época da sua vida, 

homens e mulheres são afetados igualmente. de estilo de , com uma carência de atividade 

física. O risco de sofrer lombalgia proveniente de doenças nos discos ou degeneração espinhal 

aumenta com a idade (NINDS, 2003).  

Outras formas cotidianas para prevenir a lombalgia são de evitar excesso corporal, ter 

uma postura correta sentada, apoiar bem as costas na cadeira e os pés bem firmes no chão, 

sempre dividir a carga pro corpo todo, exemplo: (ao carregar uma mochila, nunca carregar ela 

só num ombro, sempre colocar a mochila nos dois ombros), ter cuidados com os movimentos 

repetitivos (sempre fazer alongamentos antes e depois de começar alguma atividade seja física 

ou no trabalho).  

Para a prevenção da lombalgia também deve ser feito exercício físico de uma forma 

moderada, a fim de fortalecer a musculatura e ter flexibilidade. Oferecer aos trabalhadores 

ginástica laboral, palestras de como evitar a lombalgia, panfletos mostrando a posições 

corretas para o corpo, como se alongar antes de iniciar as atividades e pausas durante o 

percurso do trabalho (ALMEIDA et al., 2012). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da revisão da literatura pesquisada, concluiu-se que a lombalgia ocupacional é 

uma doença grave, que é responsável por até ¼ das causas de invalidez precoce. Identificamos 

que há uma associação provável entre lombalgia e atividades ocupacionais na posição 

sentada. Isto ressalta a importância de cuidar da saúde, principalmente da coluna no ambiente 

de trabalho. A dor lombar é uma patologia que interfere diretamente na qualidade de vida do 

trabalhador e consequentemente na produtividade no ambiente de trabalho. Trabalhadores 

com dois empregos, ou que trabalham longas horas tem significantemente mais queixas de 

lombalgia.  

A partir destas constatações, observamos que há uma necessidade de melhorias no 

ambiente do trabalho, limitando a quantidade de horas, com medidas educativas sobre uma 

postura corporal correta durante o trabalho. Desta forma, valorizará o bem estar do 

funcionário melhorando sua qualidade de vida e reduzindo o número de dias perdidos por 

doença.  

Por fim, concluímos que poucas são as publicações para comprovarmos 

cientificamente como poderemos reduzir estes agravos à saúde. 
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51. NÍVEL DE ESTRESSE E DEPRESSÃO EM CUIDADORES DE IDOSOS: UMA 
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RESUMO: O processo de senescência da população é um acontecimento universal, um 

problema complexo para o qual convergem fatores de ordem física e mental, atuando no 

sistema de relações entre indivíduos, sociedade e meio ambiente. O envelhecimento não é 

sinônimo de doença, mas predispõe, pela redução de resistência. As mudanças próprias do 

processo de envelhecimento acarretam o surgimento de enfermidades crônicas não 

transmissíveis que podem causar diminuição da funcionalidade precisando na maioria dos 

casos de autocuidado. O presente estudo realizou uma Revisão Integrativa da Literatura com o 

Objetivo: Identificar as evidências científicas que abordam o estresse e depressão em 

cuidadores de idosos. Método: Foram selecionados artigos publicados nas bases de dados 

Lilacs e Scielo, com os seguintes descritores: cuidadores, idosos, estresse, depressão, nos 

idiomas português, inglês e espanhol, entre 2008 e 2012. Resultados: cinco artigos atenderam 

aos critérios de inclusão. Conclusão: A partir da pesquisa, se evidenciou que são poucos os 

estudos que têm discutido sobre depressão e estresse que estes cuidadores estão submetidos. 

Tornando-se necessário um maior número de pesquisas sobre o desgaste físico e mental que 

esses cuidadores estão expostos. E ir além de simples dicas de como cuidar de idosos, e 

abordar também as dificuldades que sofrem para desenvolver seu trabalho.  

Palavras-chave: Cuidadores, idosos, estresse, depressão. 

 

ABSTRACT: The process of population aging is a universal event, a complex problem for 

which converges physical and mental health factors, acting in the system of relations between 

individuals, society and environment. Aging is not a synonymous of disease, but predisposes 

by the reducing of resistance. The own changes in the aging process causes the emergence of 

non-communicable chronic diseases which may cause decreased functionality requiring in 

most cases self-care. This study conducted an Integrative Review of the Literature with the 

Objective: Identify scientific evidence that addresses to stress and depression in elderly 
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caregivers. Methods: We selected articles published in databases Lilacs and SciELO, with the 

following descriptors: caregivers, seniors, stress, depression, in Portuguese, English and 

Spanish, between 2008 and 2012. Results: five articles attended the inclusion criteria. 

Conclusion: From the research, it was showed that there are few studies that have discussed 

about depression and stress that these caregivers are submitted to. Being required a larger 

number in researches on the physical and mental stress that these caregivers are exposed to. 

And going beyond simple tips on how to care for the elderly, and also address the difficulties 

suffered to develop their work. 

Keywords: Caregivers, seniors, stress, depression. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O mundo vivencia uma época de mudança demográfica, com o crescimento que se 

realiza gradualmente do contingente de idosos, uma vez que a redução da mortalidade e da 

fecundidade e a longevidade têm provocado ao envelhecimento populacional. Concomitante à 

transição demográfica atual, altera-se o perfil epidemiológico da população, aparecimento de 

um número enorme das doenças crônico-degenerativas que, na maioria das vezes, alterando a 

autonomia do idoso, determinando cuidados permanentes da família ou cuidador (AGUIAR et 

al., 2011). 

A população de indivíduos idosos vem crescendo na sociedade brasileira, fenômeno 

seguido por muitas consequências sociais. Em meio os desafios a serem vencidos frente às 

alterações do perfil demográfico de uma população está o fornecimento de cuidados 

adequados para idosos com diversas condições funcionais, econômicas e sociais (RIBEIRO et 

al., 2008). 

O processo de senescência da população é uma manifestação universal, um 

procedimento difícil para o qual competem fatores de ordem biológica, social, econômica e 

cultural, atuando no sistema de relações entre indivíduos, sociedade e meio ambiente. O 

processo de senescência não é uma patologia, mas tendência à doença, pela redução de 

resistência (ARAÚJO, PAUL e MARTINS, 2009). 

O desequilíbrio socioeconômico e a diminuição da funcionalidade da população idosa 

acarretam, na maioria dos casos, necessidades de cuidados prestados por seus familiares 

(JÚNIOR et al., 2011).  

As alterações sobrevindas da idade avançada levam os idosos, na maioria dos casos, a 

precisar de uma pessoa para auxiliá-los em AVD’s que antes pareciam ser executada com 
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simplicidade. Dessa precisão nasce a função de cuidador de idosos, que na maioria dos casos 

passa-nos sob um olhar distraído e sem o devido aperfeiçoamento, tendo como conseqüência 

o desgate tanto para quem receber o cuidado quanto para quem presta cuidado. Contudo, no 

Brasil,  ainda é desconhecido o impacto, sobre o sistema de saúde, de idosos que estão 

dependentes e precisam de um cuidador (GARBIN et al., 2010). 

Na maioria das vezes quem desempenha o cargo de cuidador é uma única pessoa, 

definida como cuidador principal a pessoa que fica responsável por ajuda a realizar todas as 

tarefas, geralmente algum familiar ou, ainda, uma pessoa contratada para função (CRUZ e 

HAMDAN, 2008), que assume essa atividade por vontade, disponibilidade ou aptidão. 

Desempenhar o papel de cuidador de idosos traz inúmeras consequências indesejáveis como 

desgaste físico, sendo a saúde física importantíssima para o cuidador, chegando a causar 

desgaste emocional, gerado na realização dessa atividade tanto no cuidador informais e 

formais (FERREIRA, ALEXANDRE, LEMOS, 2011). 

Os cuidadores são classificados em duas classes formais e informais. O cuidador 

formal é um profissional capacitado com formação especifica que prestam cuidados na 

residência, realizando cuidados solicitado pelos familiares ou pelos profissionais de saúde que 

determinam. Enquanto o cuidador informal, e composto por amigos e pessoas próximas, sem 

formação profissional especifica, que desempenham tarefas que os idosos dependentes 

necessitam (JÚNIOR et al., 2011). 

De acordo com Rocha, Vieira e Sena (2008) quem desempenha o papel de cuidador 

deve ganhar um suporte em relação a sua integridade física e mental, tendo em vista que 

cuidar de um idoso é uma tarefa árdua e complexa que pode ocasionar conseqüências à saúde. 

Não tendo à disposição um suporte adequado os cuidadores estão sujeitos a ficarem doentes 

devido à sobrecarga que sofrem ao realizar seu trabalho (JÚNIOR et al., 2011).  E com isso 

ocorre surgimento de doenças oportunas como a depressão e o estresse. 

A depressão é uma psicopatologia qualificada por humor deprimido ou alta motivação, 

perda de prazer ou interesse e cansaço ou fadiga. Outra mudança que pode acontecer é 

alteração no peso corporal, prejuízo no sono, agitação ou retardo psicomotor, sentimento de 

inutilidade ou culpa, baixa capacidade de concentração ou tomada de decisão e ideia suicida 

são outros sintomas importantes no diagnóstico da depressão. O episódio depressivo pode ser 

classificado como leve, moderado ou grave. Essa classificação altera de acordo com o número 

e gravidade tempo de apresentação dos sintomas (CARDOSO, 2011). 
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A depressão ocorre por circunstâncias que interrogam valores existenciais de suma 

importância como colocação da vida em perigo, morte ou doenças grave de familiares, 

separação conjugal, perdas materiais e dívidas que causam alterações na esfera afetiva 

(GALHARDO, MARIOSA e TAKATA, 2010). 

Já o estresse apresenta-se por qualquer alteração causado pelo ambiente em que está 

inserido, provoca situações positivas ou negativas e vai depender da causa que o estimulou. 

Essa causa pode ser psicológica, física, mental ou hormonal. A reação negativa significa uma 

não acomodação do individuo à condição imposta, causando uma perda de produtividade e, 

assim, da qualidade de vida do individuo (LAWAL e REZENDE, 2008). 

Como conseqüência, há mudança na influência mútua do profissional com o ambiente 

de trabalho ou com o trabalho em si. Ele também é determinado como alterações psico-

orgânicas de desequilíbrio, descompensação ou perda da homeostase que pode iniciar quando 

a experiência ou a percepção de clima organizacional se torna desfavorável, combinando, 

obviamente, diversos fatores e dimensões (COSTA e MARTINS, 2011). 

Para investigar a contribuição de pesquisas realizadas sobre o perfil de cuidadores de 

idosos tem como um possível processo de adoecimento, optou-se pelo método de revisão 

integrativa da literatura, que é uma estratégia utilizada para identificar as evidências 

existentes, fundamentando a prática de saúde nas diferentes especialidades. 

Desta forma, esta proposta tende a colaborar para tomada de decisões sobre a possível 

sobrecarga, para que a saúde publica possa desenvolver ferramentas direcionadas para um 

melhor suporte ao trabalho dessa população. 

O presente estudo de revisão tem por objetivo identificar as evidências científicas que 

abordam o estresse e depressão em cuidadores de idosos. Visando responder a seguinte 

perguntas: Quais as evidências científicas relacionadas com estresse e depressão presentes em 

cuidadores de idosos? e Quais as causas que oriundam estas problemáticas na população 

estudada? 

Diante dessas considerações nasce o interesse em realizar uma revisão integrativa pois 

a mesma tem a finalidade de sumariza as pesquisas desenvolvidas sobre determinado assunto 

elaborando uma conclusão a partir de muito estudos realizados separadamente, mas que 

buscam problemas idênticos ou similares, ajudando para o aprofundamento do conhecimento 
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do tema investigado. Tal investigação justifica-se para conhecimento e interpretação do tema 

proposto com a finalidade de contribuir para o surgimento de futuras pesquisas. 

 

METODOLOGIA 

Para dar conta do objetivo proposto, esta pesquisa teve como percurso metodológico 

uma revisão integrativa, com intuito de sumarizar estudos realizados anteriormente sobre 

temática proposta. Segundo Sousa et al., (2011) a revisão integrativa, permite-se a inclusão 

simultânea de pesquisa experimental e semi-experimental, proporcionando uma compreensão 

mais completa do foco de interesse. Permite-se, ainda, o direcionamento para a definição de 

conceitos, revisão de teorias, análise metodológica. Além disso, fornece dados importantes, 

que poderão ser interligados diretamente à prática profissional ou à prática clínica. 

Para Mendes, Silveira e Galvão (2008) a elaboração da revisão integrativa, no 

primeiro momento o revisor seleciona o objetivo específico, estabelece os questionamentos a 

serem respondidos ou hipóteses a serem testadas, então realiza a procura para identificar e 

colher o maior número possível de pesquisas primárias relevantes dentro dos critérios de 

inclusão e exclusão previamente estabelecidos.  

O revisor avalia de forma criteriosa os critérios e métodos empregados no 

desenvolvimento dos vários estudos selecionados para determinar se são válidos 

metodologicamente. Esse procedimento resulta em uma diminuição do número de pesquisas 

incluída na fase final da revisão. Os dados obtidos desses estudos são avaliados de maneira 

sistemática. Por fim os dados são interpretados, sintetizados e conclusões são formuladas 

originadas dos vários estudos incluídos na revisão integrativa (MENDES, SILVEIRA e 

GALVÃO, 2008). 

Para desenvolvimento da presente revisão, as seguintes etapas foram percorridas: 

identificação da questão de pesquisa e objetivo do estudo, busca da literatura, avaliação dos 

dados, análise dos dados e apresentação (MENDES, SILVEIRA e GALVÃO, 2008). 

Para a seleção dos artigos utilizou-se acesso on-line às duas bases de dados: LILACS 

(Literatura Latino-Americana em Ciências de Saúde) e SCIELO (Scientific Electronic Library 

Online). A busca em várias bases de dados teve como finalidade aumentar o campo da 

pesquisa e diminuir possíveis vieses. 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=scielo&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.scielo.org%2F&ei=I8qZUKn8KoXW0QGu0oH4CA&usg=AFQjCNEnNAurIe91oKP97ilFH9ltH9ncGA
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=scielo&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.scielo.org%2F&ei=I8qZUKn8KoXW0QGu0oH4CA&usg=AFQjCNEnNAurIe91oKP97ilFH9ltH9ncGA
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O levantamento dos artigos foi realizado no mês de outubro de 2012, utilizando os 

descritores (cuidadores, idosos, depressão e estresse) extraídos do DeCS (Descritores em 

Ciências da Saúde) do Portal BVS. 

 Tendo como critérios de inclusão estabelecidos para a presente revisão foram: artigos 

completos disponíveis eletronicamente; artigos disponíveis nos idiomas português, espanhol e 

inglês; artigos dos anos de 2002 a 2012. E como critério de exclusão aqueles artigos que não 

atenderam os pré requisitos estabelecidos. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A presente revisão integrativa objetivou buscar as evidências cientificas disponíveis 

acerca do nível de estresse e depressão em cuidadores de idosos. A meta foi sintetizar o 

conhecimento nessa temática. Foram selecionados artigos os enquadraram nos critérios 

previamente estabelecidos. Quadro 1 apresenta-se a síntese dos artigos incluídos na presente 

revisão. 

Quadro 1 – Apresentação da síntese de artigos incluídos na revisão integrativa 

  

TÍTULO DA 

OBRA 

BASE 

DE 

DADOS 

ANO DA 

PUBLICAÇÃO 

TIPO DE 

ESTUDO 

 

DESCRITORES 

 

 

LINGUA 

 

OBJETIVO DO 

ESTUDO 

 

 

1 

Implicações na 

saúde mental 

de cuidadores 

de idosos: uma 

necessidade 

urgente de 

apoio formal.  

 

 

Scielo e 

Lilacs 

 

 

2010 

Estudo 

exploratório-

descritivo, com 

abordagem 

qualitativa 

Cuidadores, 

idosos, estresse 

 

 

Português 

Objetivou 

contribuir com 

subsídios teóricos 

para a melhor 

compreensão de 

quem é o cuidador 

de idosos 

dependentes e 

quais implicações 

impactam o 

mesmo. 

 

 

2 

 

Cuidar de um 

familiar idoso 

dependente no 

domicílio: 

reflexões para 

os profissionais 

da saúde.  

 

 

 

Scielo 

 

 

 

2012 

Estudo 

descritivo-

exploratório, 

qualitativo, de 

caráter 

fenomenológico 

 

Cuidadores, 

idosos, estresse 

 

 

Português 

Objetivo é 

apresentar os 

resultados 

relacionados à 

sobrecarga física e 

mental relatadas 

pelos cuidadores 

familiares de 

idosos 

dependentes, com 

o intuito de 

fornecer 

informações que 

possam contribuir 

de forma positiva 

para a 

http://search.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-69762010000200002&lang=pt
http://search.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-69762010000200002&lang=pt
http://search.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-69762010000200002&lang=pt
http://search.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-69762010000200002&lang=pt
http://search.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-69762010000200002&lang=pt
http://search.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-69762010000200002&lang=pt
http://search.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-69762010000200002&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-98232012000200008&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-98232012000200008&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-98232012000200008&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-98232012000200008&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-98232012000200008&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-98232012000200008&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-98232012000200008&lang=pt
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complementação 

do trabalho das 

equipes de saúde 

voltado para os 

idosos 

dependentes, 

levando em 

consideração que 

ele também deve 

ser voltado para a 

assistência dos 

cuidadores 

familiares. 

 

 

3 

 

Cuidadores de 
idosos: um novo 
/ velho 
trabalho. 

 

 

 

Scielo 

 

 

2008 

Revisão 

integrativa 

 

Cuidadores, 

idosos, depressão 

 

 

Português 

Objetivo:Discutir 

as repercussões do 

novo/velho 

trabalho dos 

cuidadores de 

idosos na sua 

saúde e o suporte 

que existe 

atualmente para 

eles. 

 

 

4 

 

O estresse do 

familiar 

acompanhante 

de idosos 

dependentes no 

processo de 

hospitalização 

 

 

 

 

Lilacs 

 

 

 

2011 

 

 

Estudo 

qualitativo 

 

Cuidadores, 

idosos, estresse 

 

 

Português 

Objetivou 

identificar os 
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Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Na atual revisão integrativa foram analisados 05 artigos que atenderam aos critérios de 
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portuguesa, demonstrando a maior preocupação com o tema no Brasil. Não foram 

encontrados estudos na língua inglesa e espanhola que atendiam os critérios de inclusão. 

Observou-se que, em relação ao modo de aquisição, sendo os seis disponibilizados on-

line, por acesso eletrônico as bases de dados SCIELO e LILACS, sendo dos 5 artigos 

incluídos 50% do scielo e os 50% lilacs. 

Os artigos tiveram os objetivos parecidos, os de CAMARGO (2010); VIEIRA, 

ALVAREZ e GIRONDI (2011); VIEIRA, ALVAREZ e GONÇALVES (2009), que buscaram 

falar de estresse e dos fatores que levavam a desenvolver essa sobrecarga nos cuidadores de 

idosos e que eram esses cuidadores. Já VIEIRA et al., (2012), que buscou mostra sobre 

estresse e depressão e os fatores que levavam a desenvolver essa sobrecarga nos cuidadores 

de idosos e que eram esses cuidadores. Sendo o RESENDE e DIAS (2008), que buscou 

mostra depressão e os fatores que levavam a desenvolver essa sobrecarga nos cuidadores de 

idosos e que eram esses cuidadores.  

Todos os artigos apontaram o que seria os possíveis causadores de sobrecarga física e 

mental. Segundo Camargo (2010) a literatura aponta que as avaliações do cuidador, sobre a 

condição de cuidar e suas consequências sobre a saúde física e mental, são devido a interação 

entre a exposição do cuidador aos estressores, sua vulnerabilidade e seus recursos 

psicológicos e sociais. 

Há diferenças entre esses estressores, podendo ser definidos em primários e 

secundários. Os primários estão relacionados às características do idoso dependente 

(diminuição da funcionalidade para a realização de AVD (atividades de vida diária), déficits 

cognitivos, mudanças no comportamento). Já os estressores secundários estão relacionados a 

função do cuidador, envolvendo conflitos familiares, aspectos econômicos, restrição da vida 

social e de natureza intrapsíquica (CAMARGO, 2010). 

De acordo com esse modelo, há situações relacionadas ao contexto familiar (de 

relações pessoais, renda, escolaridade, gênero, idade, saúde, ocupação do cuidador, 

personalidade, história de relacionamento com o idoso) que causam os estressores primários e 

secundários. Cansaço, insônia, irritabilidade, ansiedade, depressão, fragilidade física e 

psicológica são circunstâncias que, somadas ou aumentadas pelos estressores, podem levar o 

cuidador ao esgotamento e sobrecarga física e mental. Impacto ou sobrecarga é determinado 

como o estado psicológico que e consequência da fusão do trabalho físico, tensão emocional, 

restrição social e dificuldades financeiras, provenientes da atividade de cuidar, alterações 
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essas oriundas de práticas diversificadas e de demandas emocionais do cuidado (CAMARGO, 

2010). 

A perda da capacidade funcional é fator muito preocupante para os familiares, pois 

requer uma mudança na organização familiar para encarar a condição. A velhice não é 

sinônimo de doença. Porém, em idades mais avançadas as restrições visuais, auditivas, 

motoras e intelectuais, em como o aparecimento de doenças crônico-degenerativas aumentam, 

provocando a dependência nas atividades cotidianas. Quando as condições do idoso 

aumentam para um nível de maior dependência física, crescer a sobrecarga da família, pois 

além de ser responsável pelos cuidados básicos de higiene e alimentação, adotam os cuidados 

mais complexos (VIEIRA, ALVAREZ E GIRONDI 2011). 

Já no artigo que a depressão foi apontada, mostrou que a enorme prevalência de 

depressão em quem desempenha a função de cuidadores de idosos pode ser consequência do 

tempo gastado com os cuidados ao idoso. Os cuidadores que prestam cuidados aos idosos por 

um período longo de dias do mês e por muitas horas que no dia tem uma diminuição do seu 

tempo para visitar amigos ou relaxar, e têm grandes chances de surgimento de episódios de 

depressão (RESENDE E DIAS, 2008).  

Os artigos que buscaram o estresse na vida desses cuidadores, demonstraram 

semelhanças, pois os fatores são os mesmos. Segundo Garces et. al. (2012) as obrigações 

realizadas pelo cuidador, ao longo do tempo e ligada a vários fatores, que acaba 

proporcionando o surgimento de episódios estressores significativos.  

Assim, as tarefas desenvolvidas pelo cuidador, por um longo período e adjuntas a 

diversos fatores, acabam formando eventos estressores significativos. Isso os transforma em 

pacientes também e os levam a fazer uso de medicamentos diários. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A sobrecarga é uma problema vivenciado por pessoas que exercem a função de 

cuidador, exposto a diversos fatores que levam ao desgaste físico, mental e emocional 

causando um ônus importante ao seu cotidiano. 

A presente revisão integrativa teve por objetivo identificar as evidências científicas 

que abordam o estresse e depressão em cuidadores de idosos. Assim totalizando 05 

publicações. 
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Ao considerar-se a individualidade de cada estudo, o individuo ao assumir o papel de 

cuidador apresenta estresse e depressão constatadas por meio deste estudo de revisão 

integrativa de literatura que permitiu o ajuntamento de evidências acerca dos fatores 

geradores de estresse e depressão em cuidadores  

Constatou-se que todos os estudos que obedeceram os critérios de inclusão, foram 

desenvolvidos todos encontrados no Brasil. Do período  de 2008 à 2012. Observou–se ênfase 

de todos os artigos para os fatores que podem provocar o surgimento quadros de depressão e 

estresse. Demonstrado que em outro lugares são restritas as evidências sobre esse assunto 

proposto nessa revisão integrativa. 

Os fatores apontados nos estudos são a falta da possibilidade de escolha em ser 

cuidador sendo sempre a mulher a responsável por assumir o papel de cuidador, 

responsabilidade sobre um único indivíduo, o nível de dependência dos enfermos e mudanças 

na demanda de cuidados. 

Outra importante informação obtida através dessa revisão integrativa que os estudos 

coletados mostram que o cuidador apresenta sintomas depressivos devido ao uma grande 

exposição de situações estressantes, ou seja, o estresse por um longo período tem como 

consequência sintomas depressivos.  

Diante disso fica evidente a sobrecarga no trabalho, especialmente se inclui um alto 

nível de responsabilidade, são fatores que muitos profissionais enfrentam e que são portas 

abertas para doenças oportunas como estresse e depressão. Embora cada pessoa reaja de 

forma diferente em relação a tensão, sabe-se que atividades muito desgastante podem levar a 

desenvolver a episódios de dessas doenças oportunas.  

Considerando os resultados encontrados, ainda são poucos estudos que têm discutido 

sobre depressão e estresse que estes cuidadores estão submetidos. A maioria dos estudos na 

área de gerontologia mostra o cotidiano dos idosos. São restrito os estudos que dão ênfase no 

dia à dia dos cuidadores e as dificuldades que eles encontram para desempenhar sua atividade. 

Tornando-se necessário um maior número de pesquisas sobre o desgaste físico e mental que 

esses cuidadores estão expostos.  

Através dessa revisão conclui-se que o tema proposto e pouco evidenciado na 

literatura, não só no Brasil mais em outras partes do mundo, mesmo em países que cada vez 

mais aumenta o número de cuidadores. Tende-se que o suporte à essa população deve ir além 
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de simples dicas de como cuidar de idosos, e abordar também as dificuldades que sofrem para 

desenvolver seu trabalho. 
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RESUMO: O presente estudo teve como objetivo descrever à luz da literatura os benefícios 

da fisioterapia motora na qualidade de vida do idoso.  A metodologia adotada foi a revisão 

integrativa de literatura cujo propósito é reunir e sintetizar o conhecimento sobre a temática 

proposta. Para a coleta de dados buscou-se artigos utilizando as bases de dados LILACS 

(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e SCIELO (Scientific 

lectronic Library Online). Estas bases de dados são as que proporcionam maior índices de 

publicações de pesquisa e revisões da área de saúde. Inicialmente, a busca considerou as 

publicações dos últimos oito anos; artigos em português, a inclusão do período deu-se pela 

maior amplitude ao estudo e resultou em 256 artigos (190 encontrados nas referências na base 

SciELO e 66 encontrados na base de dados LILACS). Na análise dos 256 artigos selecionados 

com os descritores: Fisioterapia motora; Qualidade de vida; Idoso, encontrou-se um total de 

05 artigos de interesse à pesquisa. Após leitura exaustiva dos artigos foram selecionados cinco 

referências. As literaturas revisadas tiveram as mesmas concordâncias entre os autores, 

analisou-se vários trabalhos descrevendo os exercícios e técnicas fisioterapêuticas capazes de 

beneficiar a qualidade de vida do idoso. Todos os recursos fisioterápicos estudados nos 

artigos e as literaturas complementares confirmam os benefícios da fisioterapia motora na 

qualidade de vida do idoso. 

Palavras-Chave: Fisioterapia motora; Qualidade de vida; Idoso.  

 

ABSTRACT: This study aimed to describe the light of literature the benefits of physical 

therapy on quality of life of the elderly. The methodology adopted was the integrative review 

of literature whose purpose is to gather and synthesize knowledge on this topic. To collect the 

data we sought to articles using the databases LILACS (Latin American and Caribbean Health 

Sciences) and SciELO (Scientific Library Online lectronic). These databases may offer the 

greatest levels of research publications and reviews of health care. Initially, the search found 

the publications of the last eight years; articles in Portuguese, the inclusion of the period was 

due to the greater breadth to the study and resulted in 256 articles (190 references found in the 

SciELO database and 66 found in LILACS database) . In the analysis of 256 articles selected 

by the descriptors: Physiotherapy motor; Quality of life; Elderly, met a total of 05 articles of 

interest to the research. After carefully reading the articles were selected five references. The 

literature reviewed had the same concordance between the authors analyzed several papers 

describing the exercises and physical therapy techniques that can benefit the quality of life of 

the elderly. All features studied physiotherapy Articles and complementary literatures confirm 

the benefits of physical therapy on quality of life of the elderly. 

Keywords: Physiotherapy motor; Quality of life; Elderly. 
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento da população mundial é um fato e praticamente um consenso, 

também, que o aumento do crescimento na população idosa ritmo desse processo nas 

próximas décadas será acelerado em países que, como o Brasil, se encontra em vias de 

desenvolvimento (NÉRI, 2011).  

O aumento da população idosa é um fenômeno universal. Não diferentemente na 

sociedade brasileira, o acelerado processo de envelhecimento já é um fato, entretanto, não é 

claro que todos despertaram para as implicações de viver num país que será o sexto mais 

envelhecido do mundo (BRASIL, 2010). 

Em 1950, o Brasil ocupava a 16ª posição entre os países com maior número de idosos 

e em 2025, segundo projeções, terá o sexto ou quinto lugar, compatível o processo de 

envelhecimento populacional apenas com o México e à Nigéria (JORDÃO NETTO, 2001). 

O mesmo autor esclarece com relação à expectativa de vida dos brasileiros, e divulga 

dados alarmantes, como exemplo pode-se citar que em 1900 era de apenas 33,7 anos, em 

2000 passou para 68,6 anos e em 2025 projeta-se que atingirá os 75,3 anos e, o que se deve 

ser perguntado é como viverão essas pessoas que, atualmente, quando mais idade tem, mais se 

encontra a margem do direito à dignidade, com poucas oportunidades de exercer a cidadania. 

Com esses dados percebe-se a urgência de incentivos às ações e projetos que 

direcionem promoção, proteção e defesa a essa população. Atualmente já se contatam 

mudanças com vistas ao conceito de envelhecimento, mesmo em países que o 

desenvolvimento ainda acontece de forma lenta. Assim, observa-se que se o conceito de 

terceira idade possui mais aceitabilidade, deixando-se pra trás estereótipos e mitos, admitindo 

que tais pessoas têm condições de manter ainda uma serie de atividades importantes, inicia-se 

com isso a mudança de mentalidades que podem redimensionar o lugar social das pessoas que 

esta nesta faixa etária. 

Em consonância com Neri (2011) o ano de 2050, as pessoas com mais de 60 anos 

representarão 32% da população mundial, triplicando dos 705 milhões no ano de 2010 para 

quase 2 bilhões. As projeções revelam um aumento significativo do número de idosos, em 

nível global. A Europa deverá ter 35% de sua população idosa; a América do Norte, 27%; a 

África, 10%; a América Latina, 24%, enquanto a população infantil deve diminuir um terço, 

chegando a 19% nos países em desenvolvimento e a 16% nos chamados países desenvolvidos. 
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Segundo Neri (2011) a elaboração de políticas para a terceira idade referido alertam 

para a necessidade. Essas necessidades advém de resultados divulgados pela Organização das 

Nações Unidas (ONU, 2009), da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2009) e do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010).  

Na atualidade se processam transformações importantes nas relações estabelecidas 

pela sociedade com a velhice na nossa tradição cultural. A velhice passa a ser objeto de 

cuidado e atenção especiais [...] Parece que começou a se realizar no Brasil de maneira lenta 

um processo que indica uma reviravolta importante na relação de nossa cultura com a velhice 

[...] (ela) passa a receber um olhar e um início de reconhecimento social que não existe na 

memória da modernidade (BIRMAN, 1995, p.35). 

As mudanças de paradigmas existentes na sociedade, e que desprezam algumas 

características presentes nos idosos, acontece de forma lenta, mais gradual. Há ainda muito 

que fazer para que o reconhecimento social desse segmento seja algo natural e não forçado, 

como em casos que se respeita a mando da lei, oferece a prioridade, para não responder 

legalmente a um processo.  As mudanças já ocorridas são significativas, mas ainda há muito 

que se planejar e mudar para o futuro. 

O envelhecimento traz consigo uma série de modificações no organismo humano, este 

processo é marcado por alterações fisiológicas que podem diminuir a capacidade funcional, 

comprometendo a saúde e qualidade de vida do idoso. As alterações levam a um declínio de 

várias funções que são de sistema cardiovascular; sistema nervoso, sistema músculo-

esquelético e sistema respiratório. 

Segundo Okuma (2006), à medida que nos exercitamos, damos uma reserva funcional 

ao organismo, permitindo a manutenção de boas condições físicas mesmo no caso de doenças. 

Pode não parecer, mas um bom sistema imunológico é importante também para manter uma 

relação saudável com o meio. "O indivíduo, para 'funcionar' no meio social, precisa de um 

corpo que funcione”, relata Okuma. 

Para começar a prática de exercícios físicos é necessário fazer uma bateria de exames, 

para verificar o estado físico depois passa por uma avaliação com um professor de educação 

física. Vale salientar que o caminhar faz bem a saúde combate na medida do possível à perda 

da força muscular natural na velhice, à natação no caso hidroginástica, a dança, e outros 

esportes cuidarão da manutenção da musculatura deixando-a em boa forma, 

conseqüentemente um bom estado de espírito. 
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   Relata ainda que seja necessário primeiro que a pessoa interessada em participar da 

atividade realize uma bateria de exames que vão desde eletrocardiograma de repouso a 

pesquisa de fatores de risco, feitas pelos vários voluntários profissionais do grupo dos 

coronarianos, como também um teste de esforço físico na esteira que irá mostrar se há 

possibilidade de doenças como também uma maneira de orientar a adequação das atividades 

físicas. 

Segundo Estefani (2007), a diminuição da força e da potência do músculo pode 

influenciar na autonomia, bem-estar e qualidade de vida dos idosos. Além disso, o sarcasmo, 

contribui para outras alterações idade-associadas, como menor densidade óssea. Os exercícios 

contra-resistência atuam permitindo aumento da força e massa muscular, prevenção e 

tratamento da osteoporose, melhoria das doenças degenerativas osteoarticulares, 

possibilitando melhor desempenho nas atividades aeróbicas, por conseguinte, incremento no 

VO2 máx que é a quantidade máxima que o corpo consome de oxigênio durante a prática de 

uma atividade física.  Com isso, haverá aumento do equilíbrio e coordenação, independência, 

autoestima, diminuição das quedas e redução da prevalência de depressão. 

O estudo teve como objetivo geral descrever a luz da literatura os benefícios da 

fisioterapia motora na qualidade de vida do idoso. E quanto aos objetivos específicos foram 

propostos: caracterizar os periódicos quanto às regiões, tipo de estudo, quantidade de autores 

por publicações e os anos em que mais foram publicadas as temática; descrever as temáticas 

que as publicações abordaram os benefícios da fisioterapia motora na qualidade de vida do 

idoso e identificar os descritores utilizados pelos autores para contemplar a temática. 

O desejo de pesquisar esse problema acentuou-se quando observamos que a maioria 

dos idosos, procuravam as clínicas queixando-se de limitações funcionais que prejudicavam 

em suas atividades de vida diária (AVD’s). 

Diante do exposto esperamos que este estudo traga um enriquecimento ao profissional 

fisioterapeuta na construção do conhecimento na área da fisioterapia geriátrica,; possibilitando 

intervir juntamente com os pacientes e suas famílias, dando apoio ao idoso para o êxito do 

tratamento, como também alertar os profissionais de saúde sobre a problemática que essa 

clientela vivência. 
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METODOLOGIA 

O estudo se trata de uma revisão integrativa da literatura que de acordo com Chirinos e 

Meirelles (2011), é um método que busca a partir de questões substantivas, em vários estudos 

influenciados sobre essas questões norteadoras. Nestas revisões estão inclusas examinação de 

pesquisas que buscam discutir estas questões. 

Tipo de estudo busca resumir outras literaturas acerca dos benefícios da fisioterapia 

motora, para compreender de forma mais abrangente sobre o assunto em particular.  

Para a coleta de dados buscou-se artigos utilizando as bases de dados LILACS 

(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e SCIELO (Scientific 

lectronic Library Online). Estas bases de dados são as que proporcionam maior índices de 

publicações de pesquisa e revisões da área de saúde. 

Inicialmente, a busca considerou as publicações dos últimos seis anos; artigos em 

português, a inclusão do período deu-se pela maior amplitude ao estudo e resultou em 256 

artigos (190 encontrados nas referências na base SciELO e 66 encontrados na base de dados 

LILACS).  

Na análise dos 256 artigos selecionados com os descritores: Fisioterapia motora; 

Qualidade de vida; Idoso, encontrou-se um total de 05 artigos de interesse à pesquisa. 

Após a leitura dos resumos, segundo critérios de inclusão: estudos disponíveis na 

íntegra, de 2006 a 2012, publicações originais, na língua portuguesa, que adotaram uma 

abordagem qualitativa, quantitativa e revisão bibliográfica e considerando o objetivo do 

estudo. Teve como critérios de exclusão: artigos repetidos, artigos não acessíveis em texto 

completo, resenhas, artigos de opinião, anais de congresso, artigos que não abordaram 

diretamente o tema deste estudo e artigos publicados fora do período de análise.  

Foi elaborado um quadro para organização dos artigos contendo os itens: autores, ano 

de publicação, título, método e objetivo (QUADRO 01). No que se refere aos benefícios da 

fisioterapia na qualidade de vida do idoso, a análise se fez em termos qualitativos, 

sumarizando os dados para formar as categorias. Estas categorias foram analisadas e 

discutidas a luz da literatura. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os artigos incluídos foram os publicados em periódicos nacionais em português, sendo 

um de 2008, dois de 2009, dois de 2010, um de 2011 demonstrando que não houve lacunas de 
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publicações na sequência de anos pesquisados. Quanto aos tipos de estudos, foram assim 

classificados: quantitativos, coorte prospectivo, qualitativo, estudo clínico comparativo, de 

caráter exploratório entre outros. 

Quadro 1 - Artigos selecionados a cerca dos benefícios da fisioterapia motora na qualidade 

de vida do idoso segundo autores, título do artigo, ano de publicação, local da realização da 

pesquisa (cidade-Estado), revista que está publicado o artigo e os descritores usados.  

 
Nº PERIÓDICO ARTIGO AUTORES ANO ESTADO DESCRITORES 

01 O Mundo da 

Saúde 

A influência dos 

exercícios resistidos no 

equilíbrio, mobilidade 

funcional e na 

qualidade de vida de 

idosas 

Prado et al. 

 

2010 São Paulo 

- SP 

Idoso. Exercício. 

Equilíbrio 

musculoesquelético

. 

02 Revista Gaúcha 

de Enfermagem 

Percepção de idosos 

sobre a prática e a 

importância da 

atividade física em suas 

vidas 

Navarro et 

al. 

2008 Porto 

Alegre -RS 

Idoso. Idoso de 80 

anos ou mais. 

Atividade motora. 

Saúde do idoso. 

03 Fisioter. Mov. Avaliação da qualidade 

de vida de indivíduos 

Que utilizam o serviço 

de fisioterapia em 

Unidades básicas de 

saúde 

Aquino et al. 2009 Curitiba - 

PR 

Promoção de saúde. 

Qualidade de vida. 

Fisioterapia. 

04 Monografia Qualidade de vida em 

idosos, a atividade 

física e seus benefícios 

: estudo de revisão 

Rigotti, 

Milena 

2011 Porto 

Alegre - 

RS 

Atividade física  

Qualidade de vida : 

Idoso 

05 Revista Inspirar Benefícios da 

Fisioterapia na 

Melhoria da Qualidade 

de 

Vida na Terceira Idade 

 Dias, et al. 2009 João 

Pessoa – 

PB 

Qualidade de vida, 

Idosos, Atividades 

em grupos, 

Fisioterapia. 

 

Os artigos selecionados no presente artigo versam sobre os benefícios da fisioterapia 

motora na qualidade de vida do idoso. 

O estudo de Prado et al. (2010), tem como objetivo avaliar o equilíbrio, a mobilidade 

funcional e a qualidade de vida de idosas submetidas a um programa de exercícios resistidos. 

Foi composto por quatro idosas, estas foram submetidas a um programa de exercícios 

resistidos realizados no período de cinco semanas.  

As idosas foram avaliadas antes e após ser aplicado o programa de exercícios. Com 

base nos resultados, foi verificado que todas as idosas obtiveram um aumento do grau de 

força muscular em até duas vezes mais, e tiveram melhora no equilíbrio, o outro grupo de 

idosas, reduziram o tempo de realização do TUG, tendo como resultado, os dois grupos que 

http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=author&value=Rigotti,%20Milena
http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=author&value=Rigotti,%20Milena
http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=subject&value=Atividade%20f%C3%ADsica
http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=subject&value=Qualidade%20de%20vida%20:%20Idoso
http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=subject&value=Qualidade%20de%20vida%20:%20Idoso
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praticaram diferentes programas obtiveram melhora tanto no domínio físico da qualidade de 

vida, como do domínio psicológico, já nos domínios sociais e ambientais não tiveram 

melhoras significativas.  

Levando a conclusão de que o programa de exercícios resistidos que foram utilizados 

neste estudo foi eficaz no aumento do equilíbrio, mobilidade funcional e domínio físico e 

psicológico da qualidade de vida das idosas, não tendo impacto significativo nos domínios 

social e ambiental. 

Os benefícios dos exercícios aplicados (cinesioterapia e mecanoterapia) ajudam na 

manutenção da postura da coluna vertebral, promovem adaptações biomecânicas mais 

eficientes e atuam na prevenção de atrofia e rigidez muscular, ajuda no equilíbrio e no 

controle das dores referidas (PRADO et al., 2010). 

Já o estudo de Navarro et al. (2008), que tem como título Percepção de idosos sobre a 

prática e a importância da atividade física em suas vidas é um estudo descritivo-exploratório 

realizado no município de Maringá, Paraná, que teve como objetivo caracterizar o perfil de 

idosos participantes de um projeto de assistência geriátrica quanto aos aspectos sócio-

demográficos e de interação familiar.  

A coleta de dados foi realizada em setembro de 2006, onde foi utilizado como 

instrumento de dados uma entrevista semiestruturada realizada com 35 idosos que 

participavam de um grupo assistido de atividades físicas. Com base nos resultados do estudo, 

pode-se observar que houve predominância no sexo feminino, a faixa etária de idade inferior a 

70 anos, casados, aposentados. Na maioria os idosos referiam que as atividades favoreciam 

melhora na qualidade de vida, na saúde física e emocional.  

Esses resultados levaram a conclusão de que, além de proporcionar melhoria em suas 

condições físicas, as atividades proporcionam contatos sociais, dando suporte ao bem estar 

emocional. 

Segundo o mesmo estudo observou-se que a prática de atividades físicas é recebida 

positivamente pelos idosos, em função dos benefícios percebidos em sua saúde física e 

emocional. Estas por mais simples que sejam, podem reduzir uma complexidade de sintomas 

físicos e emocionais, através da melhora da saúde física. 

O estudo produzido por Aquino et al. (2009), teve como objetivo avaliar a eficácia na 

melhora da qualidade de vida realizado de 20 idosos que participavam de um grupo 

coordenado por fisioterapeutas em uma unidade básica de saúde. Para análise do dado foi 
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utilizado um questionário com instrumento de medida de qualidade de vida. De acordo com 

os resultados do estudo, os indivíduos avaliados apresentaram melhor domínio na capacidade 

funcional e no estado geral de saúde. Entretanto, não houve melhora dos domínios dor, 

vitalidade, saúde mental e aspectos físicos, sociais e emocionais. 

De acordo com os resultados do estudo a melhora na capacidade de realizar as 

atividades cotidianas pode ser explicada pelo fato do objetivo principal do projeto ser o 

desenvolvimento de atividades físicas direcionadas para a função dos indivíduos. 

Concordando com os resultados do estudo Auad et al (2009). Diz que a melhora da 

capacidade funcional de indivíduos praticantes de atividade física, quando comparados a 

indivíduos sedentários. 

A atividade física também é capaz de minimizar os declínios da capacidade funcional 

em idosos, favorecendo uma maior independência e, consequentemente, uma melhor condição 

de saúde nessa população. Dessa forma, os exercícios aeróbicos, de alongamento e 

fortalecimento muscular, realizados com o propósito de trabalhar os requisitos necessários 

para execução de atividades funcionais (subir e descer degraus, sentar e levantar, agachar, 

correr etc.) podem ter influenciado no desempenho diário dos usuários para a realização 

destas atividades. 

No estudo de Rigotti (2011), o objetivo do trabalho é investigar a contribuição do 

engajamento em atividades físicas para a melhoria da qualidade de vida dos idosos, nos 

componentes biológico, psicológico e social. O estudo é do tipo bibliográfico, acerca dos 

conceitos centrais da qualidade vida em idosos, do envelhecimento e da atividade física, com 

intuito de entender seus componentes, além da análise de artigos científicos, dissertações de 

Mestrado e teses de Doutorado, prioritariamente publicados entre os anos de 2007 e 2011. O 

estudo aborda através da literatura a cerca da temática dos benefícios e importância da 

atividade física nos âmbitos fisiológicos e psicossociais dos idosos, levando-os a uma, 

melhora na qualidade de vida, pouco se localizou a respeito do componente social da 

atividade física no meio estudado. Concluiu-se com os resultados do estudo que são 

necessárias maiores investigações e pesquisas, como forma de complementar a formação dos 

futuros profissionais da área, tendo em vista o elevado incremento de idosos na pirâmide 

populacional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao concluir o presente estudo pode-se verificar que realmente a fisioterapia traz 

benefícios na qualidade de vida dos idosos, já que as literaturas revisadas tiveram as mesmas 

concordâncias entre os autores, analisou-se vários trabalhos descrevendo exercícios e técnicas 

fisioterapêuticas capazes de beneficiar o idoso.  

Conclui-se que um programa fisioterápico é eficaz no aumento do equilíbrio, 

mobilidade funcional e domínio físico e psicológico da qualidade de vida das idosas, não 

tendo muito impacto nos domínios social e ambiental. 
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RESUMO: Durante a gravidez o corpo da gestante sofre alterações fisiológicas necessárias 

para o perfeito desenvolvimento e crescimento do feto, podendo gerar na gestante dor e 

limitação nas atividades de vida diária. Nesse contexto, a fisioterapia é importante, pois 

promove saúde e atenua as consequências das modificações deste período. O presente estudo 

tem como objetivo realizar uma revisão integrativa da literatura sobre a fisioterapia aplicada à 

fase gestacional, no sentido de promover um maior conhecimento sobre o assunto para os 

profissionais e acadêmicos da área de saúde, bem como a população em geral. Estudo 

realizado com seis artigos nas bases de dados LILACS (Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde) e SCIELO (Scientific Electronic Library Online). As literaturas 

revisadas tiveram as mesmas concordâncias entre os autores, analisaram-se vários trabalhos 

descrevendo exercícios e técnicas fisioterapêuticas capazes de beneficiar a gestante. Todos os 

recursos fisioterápicos estudados nos artigos e as literaturas complementares confirmam os 

benefícios da fisioterapia na gestação. Dentre os principais resultados observados destacamos 

a redução da incidência das alterações musculoesqueléticas, diminuição dos desconfortos, 

ansiedade e depressão, melhoria do tempo de evolução do trabalho de parto, menor indicação 

de cesarianas, melhor tolerância à dor, dentre outros benefícios. Desta forma destacamos que 

a atuação da Fisioterapia durante o período gestacional, influenciou positivamente à gestante 

no momento do parto e pós-parto, o que reafirma a necessidade do Fisioterapeuta na equipe 
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multiprofissional. 

Palavras-Chave: Período gestacional - Fisioterapia na obstetrícia - Ações Fisioterápicas. 

 

ABSTRACT: During pregnancy the body of the pregnant woman undergoes physiological 

changes necessary to the perfect development and growth of the fetus in pregnant women and 

may cause pain and limitations in activities of daily living. In this context, physiotherapy is 

important because it promotes health and reduces the consequences of changes of this period. 

The present study aims to conduct an integrative review of the literature on physical therapy 

applied to the gestational stage, to promote a greater knowledge on the subject for academics 

and professionals in the health field as well as the general population. Study with six articles 

in the databases LILACS (Latin American and Caribbean Health Sciences) and SciELO 

(Scientific Electronic Library Online). The literature reviewed had the same concordance 

between the authors analyzed several papers describing exercises and physical therapy 

techniques that can benefit pregnant women. All features studied physiotherapy in articles and 

literature confirms the benefits of complementary therapy during pregnancy. Among the main 

results highlight the observed reduction in the incidence of musculoskeletal abnormalities, 

decreased discomfort, anxiety and depression, improved time evolution of labor, cesarean 

slightest indication, better tolerance to pain, among other benefits. Therefore we emphasize 

that the role of physical therapy during pregnancy, positively influenced the pregnant woman 

at delivery and postpartum, which reaffirms the need for the physiotherapist in the 

multidisciplinary team. 

Keywords: Gestational Period - Physiotherapy in obstetrics - Shares physiotherapy. 

 

INTRODUÇÃO 

Na trajetória da saúde pública, os cuidados voltados as gestantes e ao filho, têm 

ocupado um lugar de destaque. Esses cuidados são ainda mais visados no período gestacional, 

que abrange o pré-natal, o parto e o pós-parto. Dessa maneira é possível manter esses períodos 

com menores riscos tanto para a mãe como para o filho (SHIMIZU; LIMA, 2009). 

Durante a gravidez o corpo da gestante sofre alterações fisiológicas, tendo como 

etiologia fatores hormonais e mecânicos. Citam-se, por exemplo, a postura, a deambulação, o 

metabolismo, os sistemas cardiovascular, sanguíneo, urinário, respiratório, digestório e 

reprodutor, o equilíbrio acidobásico e o metabolismo. (MONTENEGRO, 2006). Essas 

alterações são necessárias para o perfeito desenvolvimento e crescimento do feto, podendo 

causar algia e dificuldade na vida rotineira. A fisioterapia é essencial, pois promove saúde e 

atenua as consequências das modificações deste período (BARACHO, 2007). 

É importante mencionar as demais alterações que ocorrem no período gestacional, por 

serem diversas. Alterações hemodinâmicas são comuns, como o surgimento de edemas, sendo 
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os membros inferiores os mais acometidos. Essas características muitas vezes permanecem 

após a gestação. Um fator que merece atenção são as alterações de coagulação, podendo levar 

a gestante a um quadro de trombose venosa. Outra característica comum durante o período 

gestacional é a diminuição do peristaltismo intestinal que leva à constipação, podendo ser 

resultado de alterações hormonais (RETT, et al. 2008). 

A fisioterapia faz parte da saúde das mulheres, porém, há pouco tempo é que o 

fisioterapeuta conseguiu ocupar um espaço na equipe multiprofissional que acompanha a 

gestante no pré-natal, no parto e pós-parto (BARACHO, 2007). Considerada uma 

especialidade nova, a Fisioterapia em obstetrícia prepara a gestante para uma gravidez e um 

pós-parto mais saudáveis, agindo nas mudanças que ocorrem nesse período, sendo elas 

mudanças tanto emocionais, como estruturais e fisiológicas, possibilitando assim uma melhor 

qualidade de vida nesse período (BENTO, 2009). 

Dentre as várias atuações fisioterapêuticas, uma delas seria obter o auxilio nas 

alterações dos desconfortos musculoesqueléticos no período gestacional, sendo desagradáveis 

relacionado à fadiga e sobrecarga física, reconhecido pela própria gestante ou avaliação 

fisioterápica. (BARACHO, 2007). 

Cabe ao fisioterapeuta orientar quanto à boa postura, a atividades físicas, além de atuar 

com orientações que venham a proporcionar uma respiração mais tranquila, exercícios que 

estimulem os mamilos em sua protrusão, além de dar orientações importantes que serão úteis 

no pós-parto (SOARES, SPINASSÉ; RIZZO, 2008).  

Devido às alterações da postura que ocorre na gestante, acontece o desconforto 

musculoesqueléticos na parte inferior como as pernas e tronco, algias na coluna e nos 

membros inferiores, podendo provocar algumas mudanças na marcha. (RIBAS; GUIRRO, 

2007). 

Essas alterações poderiam ser minimizadas pelos exercícios e técnicas de relaxamento. 

A fisioterapia nesse período auxilia nas alterações que acontece na gravidez por causa da 

decorrência do peso e problema de coluna com exercícios de relaxamento, reduzindo a 

sensação de desconforto gestacional, como algia nas costas, sendo aliviada com banhos 

quentes, massoterapia, exercícios para correção postural. (O’CONNOR, 2004). 

A prática de exercícios físicos bem acompanhados favorece uma melhor postura, 

prevenindo dores na coluna, controlam o aumento de peso, reduzindo o risco de diabetes que 

é comum na gestação, reduzem o estresse cardiovascular, melhorando o corpo como um todo 
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e automaticamente melhorando as condições psicológicas, e principalmente facilita no parto 

normal (VILELA; COSTA; TOSCANO, 2007). 

O objetivo deste estudo é promover uma revisão integrativa de literatura sobre a 

fisioterapia no período gestacional, promovendo maior aprendizado sobre o assunto para 

professores e alunos da área da saúde. Sendo tal pesquisa relevante para a comunidade 

científica, afim de que haja divulgação do papel dos profissionais da saúde no campo voltado 

a saúde da mulher, atuando para a promoção da saúde da população. Relevante ainda para os 

profissionais e estudantes de Fisioterapia para que seja esclarecida a eficácia da fisioterapia 

nas gestantes.  

 

METODOLOGIA 

 

É uma metodologia que permite a incorporação de evidências científicas à prática 

clínica. Tem como finalidade reunir, sintetizando a pesquisa sobre um determinado tema ou 

questão, de maneira sistemática e ordenada. Contribui para o aprofundamento do tema 

investigado (MENDES, SILVEIRA & GALVÃO, 2008). 

Para a busca dos artigos utilizamos as bases de dados LILACS (Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e SCIELO (Scientific Electronic Library 

Online). As bases de dados proporcionam índices de publicações de pesquisa e revisões da 

área de saúde. 

Para a seleção da produção científica foram considerados os artigos, produzidos entre 

2002 a 2012 e indexados nas diversas bases de dados com os seguintes descritores: 

“gravidez”, “obstetrícia”, ambos foram relacionado ao descritor “fisioterapia”. Os descritores 

foram definidos com base no DECS (Descritores em Ciências da Saúde). 

A Coleta de dados ocorreu nos meses de setembro e outubro de 2012. Após a leitura 

tivemos como critérios de inclusão: artigos na íntegra em open acess; publicados no período 

de 2002 a 2012; publicações originais; em língua Portuguesa; com textos em abordagem 

quantitativa; artigos disponíveis na íntegra; oriundos de pesquisa de campo. Os Critérios de 

exclusão artigos foram os seguintes: artigos de revisão sistemática ou integrativa, resenhas, 

anais de congresso, artigos de opiniões, artigos de reflexões, editoriais, artigos que não 

abordam direto o tema estudado. 

Para a coleta de dados das publicações foi utilizado um formulário norteador contendo 
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os itens: autores, ano, título, tipo de estudo e objetivo. Ao todo, foram encontrados 56 artigos 

e excluídos 50 artigos (32 da base de dados LILACS e 24 da base SciELO). Assim, após essa 

fase, iniciou-se a análise de seis estudos completos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os artigos incluídos foram os publicados em periódicos nacionais em português, sendo 

um de 2003, um de 2005, um de 2006, dois de 2008, um de 2011 demonstrando que houve 

lacunas de publicações na sequência de anos pesquisados (Quadro 01). Quanto aos tipos de 

estudos, foram assim classificados: quantitativos, coorte prospectivo, qualitativa, estudo 

clínico comparativo, de caráter exploratório entre outros.  

 
AUTORES ANO TÍTULO TIPO DE 

ESTUDO 

OBJETIVO 

De Conti, et al.  

 

2003 Efeito de Técnica 

Fisioterápeuticasob

re os Desconfortos 

Músculoesquelético

s no período 

gestacional 

Estudo coorte 

prospectivo 

Estudar as vantagens de 

técnicas fisioterápicas sobre 

os desconfortos  

Musculoesqueléticos no 

período gestacional 

Bio, Bittar & Zugaib 

 

2006 Adoção de uma 

postura vertical  e 

movimento da 

parturiente durante 

o parto normal 

Ensaio clínico 

perspectivo 

Observar adoção de uma 

postura vertical e movimento 

da parturiente durante o parto 

normal 

Martins & Silva  

 

2005 Tratar dores 

lombares ou 

pélvico posterior 

Ensaio clínico Verificar o exercício 

stretching global ativo (SGA) 

comparado com orientações 

Médicas no tratamento de 

dores lombares ou pélvico 

posterior  

Gil, Osis & Faúndes  

 

2011 Lombalgia durante 

a gestação: 

resultado positivo 

da Reeducação 

Postural Global 

(RPG) 

Estudo clínico 

comparativo, de 

caráter 

exploratório 

Verificar os efeitos das 

técnicas de RPG no 

tratamento da dor lombar na 

gravidez  

Brandão, et. al.  

 

2008 Fisioterapia 

coletiva na atenção 

básica, atuando 

com gestantes. 

Estudo descritivo 

com abordagem 

Quantitativa 

Descrever os efeitos da 

fisioterapia na qualidade de 

vida das gestantes na atenção 

básica de saúde.  

Nascimento 

 

2008 Imporatância da 

fisioterapia na 

saúde básica 

Pesquisa 

descritiva do tipo 

transversal 

Avaliar se as grávidas teriam 

interesse em serem avaliadas 

por um fisioterapeuta 

 

O estudo de De Conti et al. (2003) objetiva os estudos com as técnicas de fisioterapia 

devido o mal estar músculo esquelético no período da gravidez , realizado com 71 grávidas, 
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que estão tendo filhos pela primeira, risco baixo, divididas em grupos da participação (grupo 

estudo; n=38) ou não no programa (grupo controle; n=33). As atividades físicas feitas foi a 

cinesioterapia que é feito através de movimentos, muito utilizada na fisioterapia, ajuda a 

manutenção da coluna, atua na prevenção das dores lombares e pélvico. Os benefícios 

diminuiram os desconfortos da gravidez, ao controle da depressão, facilitação do parto 

normal, diminuindo as chances de parto cesárea. Como resultados não satisfatórios, foram os 

de exercícios intensos, por causa de nascimentos prematuros e baixo peso. (DE CONTI et al. 

2003).  

Robergs e Robergs (2006) afirmam que durante a gestação os exercícios fisioterápicos 

oferecem para a mãe benefícios como: melhor controle de gordura, interagir com as pessoas, 

evitar os riscos, facilitar o parto. Realizar atividades físicas promove uma gravidez saudável, 

com menos problemas como dores lombares, facilitando o parto vaginal. 

Já o estudo de Bio, Bittar e Zugaib (2006) foi feito um estudo comparativo entre um 

grupo de gestantes que iam estar acompanhas pelo fisioterapeuta e o outro grupo não iam ser 

acompanhados. entre um grupo de tratamento (n=50) e um grupo controle (n=50), no Centro 

Obstétrico do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (USP). Houve os critérios 

de inclusão foram: mulheres que iam ter filhos pela primeira vez; idade gestacional entre 37 e 

42 semanas; parto cesária foi colocado como critério de exclusão.  

As parturientes que foram acompanhadas pelo fisioterapeuta ficaram em pé realizando 

movimentos de acordo a dilatação cervical e a descida fetal no canal de parto. O grupo 

controle teve acompanhamento obstétrico sem a presença do fisioterapeuta. Este grupo foi 

selecionado retrospectivamente, a partir dos registros de prontuário, seguindo os mesmos 

critérios de inclusão e exclusão. A pesquisa obteve como conclusão que a mobilidade 

adequada da parturiente influencia de maneira positiva o trabalho de parto: aumenta a 

tolerância à dor, evitando o uso de fármacos, e melhora a evolução da dilatação, diminuindo a 

duração da fase ativa do trabalho de parto (BIO, BITTAR & ZUGAIB, 2006). 

O trabalho de parto, principalmente o vaginal envolve a interação de fatores 

fisiológicos e psicológicos. A mobilidade corporal durante o parto é um fator estimulante para 

que a mulher se conscientize de que seu corpo ativo pode ser uma ferramenta para facilitar o 

processo do trabalho de parto e trazer-lhe satisfação com a experiência do nascimento. A 

intervenção do fisioterapeuta nesse processo objetiva com algumas técnicas fisioterápicas, 

proporcionar a parturiente, conforto, relaxamento, confiança em relação ao próprio corpo e 
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alivio da dor através da neuroeletroestimulação transcutânea (TENS), massagens, banhos 

quentes e crioterapia. Além de estimular à deambulação, a adoção de posturas verticais e 

exercícios respiratórios (BIO, BITTAR & ZUGAIB, 2006). 

Ferreira (2007) constatou que a estimulação elétrica nervosa transcutânea apresenta, 

como principal efeito, a analgesia. Apesar de não estar completamente elucidado seu 

mecanismo fisiológico de ação, é postulado que o estimulo elétrico através da pele inibiria as 

transmissões dos impulsos dolorosos através da medula espinhal, bem como a liberação de 

opiácios endógenos, como endorfinas, pelo cérebro ou medula espinhal. 

O artigo de Martins & Silva (2005) tem como objetivo avaliar a efetividade do método 

dos exercícios stretching global ativo (SGA) comparativamente às orientações médicas para 

resolver as dores lombares ou pélvica posterior durante a gestação, para grande parte do grupo 

proporcionou segurança para realizar as atividades de rotina diária, sendo que o grupo que foi 

acompanhado pelo fisioterapeuta obteve um decréscimo significativo de dor lombar ou 

pélvico posterior, enquanto o grupo que ficaram apenas com as orientações médicas não 

foram efetivas para alivias as dores. (MARTINS & SILVA, 2005). 

De acordo com Redondo (2006) o Iso Stretching se caracteriza por ser um método 

postural, pois os exercícios são realizados em uma posição vertebral correta, dando ênfase à 

coluna vertebral, trabalhando todo o corpo a cada exercício, solicitando um 

autoengrandecimento da coluna vertebral. 

Gil, Osis e Faúndes (2011) realizaram um estudo clínico comparativo com o objetivo 

de avaliar o efeito da Reeducação Postural Global (RPG) no tratamento da lombalgia durante 

a gravidez e sua relação com limitações funcionais das gestantes. Quanto aos resultados do 

estudo de Gil, Osis e Faúndes (2011), o grupo de RPG apresentou decréscimo 

estatisticamente significativo na intensidade da dor antes e depois das sessões. Outro estudo 

semelhante ao artigo citado anteriormente foi o de Leão et al. (2004) que buscou comprovar a 

eficácia da Reeducação Postural Global em gestantes com lombalgia e teve um resultado 

satisfatório, levando a conclusão que a técnica é eficaz no tratamento da lombalgia 

gestacional. 

Brandão et al (2008) no estudo que tem como tema a fisioterapia na atenção básica: 

atuação com gestantes em caráter coletivo, ocorreu uma pesquisa realizada com um grupo de 

gestantes objetivando descrever os efeitos da fisioterapia na qualidade de suas vidas na 

atenção básica de saúde. Os principais achados do estudo de Brandão et al (2008) houve 
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redução na incidência de câimbras, dispnéia, constipação, frequência de perdas urinárias, 

vitalidade, compensações posturais e algias, apesar de a dor ainda interferir nas atividades 

dessas mulheres. A quantidade de tarefas realizadas diariamente não foi alterada, mas 

aumentou a dificuldade na realização das mesmas. Este estudo descreveu os benefícios da 

atuação fisioterapêutica para a mulher durante sua gestação, parto e puerpério.  

Conforme Baraúna et. al. (2008) a participação do fisioterapeuta na Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) vem contribuir com a transformação social da comunidade através da 

educação em saúde voltada para temas específicos a sua profissão ou que estejam inseridos na 

realidade local e dessa forma promovendo condições para que a saúde floresça e se 

desenvolva. 

De acordo com Baraúna et. al. (2008) os processos educativos em grupo buscam a 

recuperação da autoestima, troca de experiências, apoio mútuo e melhoria do autocuidado. O 

fisioterapeuta deve trabalhar voltado para a saúde, com ênfase na educação, tornando o 

processo ensino-aprendizagem uma realidade na equipe. 

O estudo de Nascimento (2008) tem como tema a fisioterapia na saúde básica, o 

método utilizado para desenvolver o estudo foi uma pesquisa descritiva do tipo transversal. 

Contou com a participação de 10 gestantes, cadastradas no Programa Saúde da Família, no 

Pólo de Custodópolis, em Campos de Goytacazes-RJ. Os dados foram coletados entrevistas às 

grávidas, desconfortos sentidos, prática de atividade física, conhecimento e interesse em 

relação ao trabalho fisioterapêutico. As participantes apresentam média de idade de 24 anos.  

Destacamos dentre os principais benefícios da fisioterapia relatados no estudo de 

Nascimento (2008) que, dentre as gestantes participantes (70%) relataram sintomatologia, em 

contrapartida (100 %) afirmaram não praticar atividade física, (80%) relataram não terem sido 

informadas quanto a possibilidade de fazer fisioterapia e apenas (10%) disseram conhecer tal 

trabalho. Em relação ao interesse em realizar fisioterapia durante a gestação, (70%) das 

gestantes disseram ter interesse. Ao final da pesquisa foi observado que mesmo sem 

conhecerem a grande maioria das gestantes teriam interesse em realizar fisioterapia durante o 

período gestacional.  

De acordo com O’Connor, (2004) a fisioterapia no período pré-natal, englobando não 

somente o tratamento para possíveis patologias clínicas que surgirem neste período, mas 

também exercícios preventivos na manutenção da saúde da gestante, até mesmo no período do 

parto, nota-se uma melhora na qualidade de vida da mulher, assim como uma facilidade no 
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parto propriamente dito. Exercícios orientados corretamente e uma conduta de tratamento 

adequado são essenciais no decorrer da gestação.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao concluir o presente estudo pode-se verificar que realmente a fisioterapia traz 

benefícios no período gestacional. Observou-se que a literatura revisada apresentou 

concordâncias entre os autores, analisou-se vários trabalhos descrevendo exercícios e técnicas 

fisioterapicas que beneficiam a gestante, melhorando a qualidade de vida destas.  

Destacamos que a atuação da Fisioterapia durante o período gestacional, influenciou 

positivamente à gestante no momento do parto e pós-parto, reafirmando a necessidade do 

fisioterapeuta na equipe multiprofissional. 
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RESUMO: O presente artigo trata-se de uma revisão integrativa da literatura em publicações 

científicas realizada de 2002 a 2011, tendo como objetivo comprovar a importância da 

ginástica laboral (GL) na prevenção de doenças osteomusculares. O método é constituído de 

exercícios físicos realizados de forma espontânea, nos quais são dadas algumas pausas 

durante o período de trabalho, com o intuito de prevenir doenças ocasionadas pela repetição e 

monotonicidade a que são submetidos os trabalhadores. Os dados foram coletados do portal 

da Biblioteca Virtual em Saúde/LILACS e da SciELO, utilizando os descritores: ginástica 

laboral, distúrbios osteomusculares e saúde do trabalhador. A busca acarretou em 2.354 

artigos, que, observados os critérios de inclusão e exclusão, resultou em treze artigos 

completos, que foram analisados, através de um quadro, revelando os resultados e a discussão. 

Os últimos foram compostos por duas divisões: os benefícios e as dificuldades encontradas 

nas práticas da ginástica laboral. Este estudo mostra a importância de programas como a 

ginástica laboral nas empresas, através de medidas preventivas de lesões como a LER/DORT. 

Harmonizando a saúde e aliviando o estresse, as lesões musculoesqueléticas reduzem. A 

prática da GL também traz uma sensação de corpo relaxado, pois acomete a liberação dos 

movimentos bloqueados por tendões emocionais, melhora a coordenação motora e o 

desenvolvimento da consciência corporal. Tudo isso, além dos benefícios supracitados, 

incentiva à elaboração de programas com prática de atividades, muito importante no combate 

ao sedentarismo dos trabalhadores, pois os mesmos passam a ter uma qualidade de vida para 

aguentarem suas jornadas de trabalho. 

Palavras-chave: ginástica laboral, distúrbios osteomusculares e saúde do trabalhador. 

 

ABSTRACT: This article is an integrative review of scientific literature in publications held 

from 2002 to 2011, aiming to prove the importance of workplace fitness (WF) in the 

prevention of musculoskeletal diseases, which consists of exercises performed spontaneously, 

giving some breaks during the work, aiming to prevent diseases caused by the repetitive and 
monotonous work workers are subjected. Data were collected from the Virtual Health Library 

/ LILACS and SciELO website, using the keywords: gymnastics, musculoskeletal disorders 
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and occupational health. The search resulted in 2354 articles, which, submitted to the 

inclusion and exclusion criteria resulted in thirteen full articles. The results and discussion 

were analyzed by using a framework in which thirteen articles were evaluated resulting in two 

sections: first characterizing the benefits and then the difficulties encountered in the practice 

of workplace fitness. This study shows the importance of programs like workplace fitness in 

companies through preventive measure for injuries such as RSI / WRMD harmonizing health 

by relieving stress and reducing musculoskeletal injuries. The practice of WF also gets a sense 

of relaxed body since it affects the releasing movements blocked by emotional nerves, 

improves motor skills, development of body awareness, thus providing physical and body 

welfares and the development of programs to encourage the practice of physical exercise as a 

way to combat workers' sedentarism, providing disposal for workers to withstand their 

workday to have a quality of life. 

Keywords: workplace fitness, musculoskeletal disorders and occupational health. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O mundo vem passando por diversos avanços em todas as áreas comerciais, o que faz 

com que as pessoas aumentem, cada vez mais, sua carga horária, com o propósito de 

expandirem também sua renda. Porém deixam de dar atenção a um fator de extrema 

importância: sua saúde.  

Esse trabalhador tem um perfil reconhecido por passar tempo do seu dia em posições 

desconfortáveis, fazendo esforços além da sua capacidade física e, além de tudo, tendo o seu 

tempo de repouso diminuído, vindo a ter prejuízos com a saúde, como o desencadeamento de 

doenças do sistema musculoesquelético, chamadas de Lesões por Esforços Repetitivos (LER) 

ou Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DOR).  

Segundo Souza et al. (2010), a revisão integrativa é a mais ampla abordagem 

metodológica referente às revisões, permitindo a inclusão de estudos experimentais e não-

experimentais para uma compreensão completa do fenômeno analisado. Combina também 

dados da literatura teórica e empírica, além de incorporar um vasto leque de propósitos: 

definição de conceitos, revisão de teorias e evidências e análise de problemas metodológicos 

de um tópico particular. 

De acordo com o Ministério da Saúde (2012), a alta prevalência das LER/DORT tem 

sido explicada pelas transformações do trabalho e das empresas, cuja organização, 

considerando suas necessidades, tem se caracterizado pelo estabelecimento de metas, 

produtividade, qualidade dos produtos e serviços, junto com o aumento da competitividade do 

mercado, sem levar em conta os trabalhadores e seus limites físicos e psicossociais. 
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Barbosa et al. (2007) afirmam que as LER/DORT têm mostrado um elevado índice no 

adoecimento relacionado ao trabalho e acometem tanto homens quanto mulheres, 

principalmente no período mais produtivo. 

Augusto et al. (2008) alegam que, no Brasil, a doença ocupacional é composta de 

afecções que atingem os membros superiores, região escapular e pescoço. Essas afecções 

foram reconhecidas pelo Ministério da Previdência Social como LER, por meio da Norma 

Técnica de Avaliação de Incapacidade. Em 1997, foi introduzida a expressão DORT. 

Complementando, Ikari et al. (2007) relatam que os sinais e sintomas podem atingir 

músculos, tendões, ligamentos, vasos, nervos e articulações, e que as regiões mais acometidas 

são: dedos, punhos, antebraços, cotovelos, braços, ombros, pescoço, dorso e membros 

inferiores.. 

Para Gonçalves et al. (2010), não há uma causa única e determinada para os distúrbios 

osteomusculares, vários são os fatores que “contribuem”, como: movimentos contínuos, 

mudanças inadequadas de postura por longos períodos, esforço físico e permanência em 

postura estática, que deve ser levada em consideração sua intensidade, duração e frequência, 

para ocorrência de distúrbios. 

Não se deve somente apontar as causas das doenças por esforços repetitivos e 

identificá-las para serem tratadas, é importante trabalhar a prevenção desses profissionais para 

que possam exercer suas funções com saúde e, assim, gerarem maior produtividade (ABREU 

et al., 2009). 

De acordo com Iida (2005), a ergonomia pode ter vários conceitos, e um deles é dado 

pela Associação Nacional de Ergonomia da Inglaterra, que a define como o estudo do 

relacionamento entre o homem e o seu trabalho, equipamento, ambiente e, particularmente, a 

aplicação dos conhecimentos de anatomia, fisiologia e psicologia na solução dos problemas 

que surgem desses relacionamentos. Ainda citando o mesmo autor, ele informa que a mesma 

tem como objetivo desempenhar um papel central na prevenção dessas afecções, permitindo a 

avaliação das condições de ambientes de trabalho, mudanças nos equipamentos, espaços 

físicos e administrativos à programação de pausas, rodízios, mudanças na organização e 

conteúdo das atividades, com isso, reduzindo a frequência das doenças, os custos financeiros 

com indenizações e o sofrimento dos trabalhadores. 

Uma medida simples é a prevenção, que pode ser realizada com palestras de 

conscientização postural e com realização da ginástica laboral no trabalho, visando reduzir a 
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sobrecarga nas musculaturas mais solicitadas durante o esforço, relaxando-as e estimulando 

aquelas que não foram solicitadas.  

A Ginástica Laboral (GL) é constituída de exercícios físicos realizados de forma 

espontânea, com algumas pausas durante o período de trabalho, com o objetivo de prevenção 

de doenças ocasionadas pela repetição e monotonia a que são submetidos os trabalhadores. O 

programa pode ser aplicado no próprio ambiente de trabalho, sendo conhecido como atividade 

física na empresa, ginástica laboral compensatória, ginástica do trabalho ou ginástica de pausa 

(MENDES, 2004).   

Soares et al. (2006) comentam que a GL pode ser: preparatória, pois é uma forma de 

aquecimento dos músculos e articulações, prevenindo acidentes, distensões musculares e 

doenças ocupacionais; compensatória, uma vez que é praticada no meio do expediente, 

evitando a fadiga naqueles que realizam movimentos repetitivos, atividades com sobrecarga 

muscular e tem o objetivo de diminuir as tensões musculares provocadas pelo trabalho; 

relaxante, por ser praticada no período de finalização do expediente, tem maior indicação para 

os que trabalham com atendimento ao público, a fim de diminuir as tensões acumuladas nas 

diversas regiões do corpo. 

Para Maciel et al. (2005), é importante fazer a distinção entre atividade física no local 

de trabalho ou fora dele e ginástica laboral, pois essas duas práticas têm objetivos diversos e 

diferem significativamente nos meios e instrumentos que utilizam. Os programas de atividade 

física consistem em incentivos à prática de esportes ou atividades que levem a um maior 

dispêndio energético e movimentação da musculatura. Em geral, recomenda-se a prática de 

um esporte ou atividade física pelo menos três vezes na semana, com uma duração de 

aproximadamente uma hora por sessão. Para isso, existem as academias e outros centros 

esportivos, em geral, fora dos locais de trabalho. A ginástica laboral tem por objetivo 

principal a prevenção de doenças ocupacionais. É realizada nos locais de trabalho, três vezes 

por semana, ou diariamente, por períodos que variam de oito a doze minutos, durante a 

jornada trabalhista. 

Ghisleni e Merlo (2005) afirmam que alguns dos trabalhadores desenvolvem afecções, 

enquanto outros que realizam as mesmas atividades, sob as mesmas condições, não as 

desencadearam. Pode-se explicar que um trabalhador é fisicamente mais forte que o outro, e 

que é preciso, portanto, fortalecer a musculatura dos mesmos para prevenir e/ou tratar os 

distúrbios ocorrentes durante o processo de trabalho. 
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Para Abreu et al. (2009), as pessoas costumam passar grande parte das suas vidas 

envolvidas com o trabalho e, com isso, acabam deixando de lado a prática de exercícios 

físicos e se prendendo ao sedentarismo. A implantação da ginástica laboral no campo de 

trabalho é uma prática que visa melhorar o descaso das pessoas com seu corpo, sendo 

essencial para uma vida saudável. Assim, melhorando a qualidade de vida, aparecem 

resultados satisfatórios como a redução de afastamentos por acidentes, lesões e/ou 

adoecimentos, fatos que levam a um maior rendimento no trabalho e, consequentemente, mais 

produtividade. 

Devido à falta de conhecimento da maioria dos trabalhadores e das empresas sobre a 

saúde dos empregados, assim como a forma informal de trabalho dos mesmos, dá-se a pouca 

prática da ginástica laboral. O desconhecimento de seus benefícios e o custo financeiro ao 

contratar fisioterapeutas para essa atividade são outros empecilhos.  

Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo de revisão integrativa de literatura 

sobre os benefícios da ginástica laboral nos distúrbios osteomusculares, seus efeitos na 

prevenção das LER/DORT e pesquisar a eficácia desse método nas empresas. 

Justifica-se, assim, a importância primordial do presente artigo: para que empresários 

e funcionários possam ter uma melhor qualidade no trabalho, prevenindo-se de lesões, 

acidentes e aumentando seus rendimentos profissionais. Tais estudos ajudaram a discutir 

hipóteses, elaborar sugestões para novas questões teóricas e identificar a necessidade de novas 

pesquisas.    

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa de revisão integrativa da literatura, de abordagem 

quantitativa, realizada através de artigos relacionados à ginástica laboral, e de prevenção das 

doenças ocupacionais, com o objetivo de analisar seus efeitos e pesquisar sua eficácia na 

precaução das LER/DORT através de sínteses publicadas.   

A revisão integrativa inclui a análise de pesquisas relevantes, que dão suporte para a 

tomada de decisão. Esse método permite a fusão de múltiplas observações publicadas e 

possibilita conclusões gerais a respeito de uma particular área de estudo, com o intuito de 

fornecer uma compreensão mais abrangente de um fenômeno intrínseco (CRISTINOS et al., 

2011) 
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Para a elaboração da revisão integrativa, foram consideradas as seguintes fases de 

pesquisa: a princípio - busca e identificação de artigos, coleta máxima de estudos primários 

relevantes, dentro dos critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos. Em seguida, 

a fusão, que retrata a construção dos conceitos e seus fatores relacionados à prevenção das 

doenças osteomusculares. 

A busca literária ocorreu no período entre setembro e novembro de 2012, e as bases de 

dados de literatura científica e técnica consultadas foram: Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO). 

Foram selecionadas essas bases de dados com a finalidade de compreender os diagnósticos 

dados na América Latina, visando à busca de conhecimento sobre os benefícios da ginástica 

laboral em doenças ocupacionais.  

A partir da terminologia consultada nos Descritores em Ciências da Saúde (DECS-

BIREME), foram selecionados os seguintes descritores para o artigo em questão: ginástica 

laboral, distúrbios osteomusculares e saúde do trabalhador.  

Como critérios de inclusão, consideraram-se as publicações entre 2002 a 2011, os 

artigos disponíveis na íntegra, as publicações originais, na Língua Portuguesa, que adotaram 

uma abordagem quantitativa, considerando o objetivo do estudo e o protocolo de revisão 

elaborado antecipadamente, resultando, assim, em 2.354 estudos: 1.908 da base de dados 

LILACS e 446 das referências na base da SciELO. 

Foram critérios de exclusão: artigos repetidos, artigos não acessíveis em texto 

completo, resenhas, anais de congresso, artigos de opinião, artigos de reflexão, editoriais, 

artigos que não abordaram diretamente o tema deste estudo, que resultaram em 13 estudos, 

sendo retirados 2.341 artigos (1.900 da base de dados LILACS e 441 da base SciELO). Dessa 

forma, após essa fase, iniciou-se a análise de treze estudos completos. 

Um quadro para organização e análise dos artigos foi montado. O mesmo contém os 

seguintes itens: tipo de publicação, ano, fonte, autores, título, tema, método e objetivo. No 

que se refere às considerações e fatores associados a prevenções das doenças 

osteomusculares, a análise se fez em termos qualitativos, sumarizando os dados para formar 

as categorias de desencadeamento e precaução das enfermidades citadas. Os resultados foram 

debatidos e sustentados por outras literaturas relacionadas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme a análise dos textos selecionados, os treze estudos são apresentados no 

Quadro 1 com os tipos de publicação, que são resultados de pesquisas, e todos são nomeados 

pelos editores como originais. 

De acordo com o ano de publicação, um artigo foi publicado em 2002, dois em 2005, 

um em 2006, dois em 2007, um em 2008, um em 2009, dois em 2010 e três em 2011, 

mostrando que há referências remotas e atuais. 

Foram classificados os tipos de estudo da seguinte forma: estudos de abordagem 

qualitativa; revisão bibliográfica, epidemiológico, transverso e descritivo; pesquisa 

quantitativa descritiva com análise qualitativa de dados; estudo de campo de abordagem 

quantitativa com análise qualitativa de dados; pesquisa exploratória com abordagem 

quantitativa; estudo de campo utilizando estatística descritiva com abordagem quantitativa; 

pesquisa do tipo experimental com etapas de pré e pós-experimento e caso controle; pesquisa 

de campo com abordagem quantitativa e estudo exploratório com delineamento descritivo. 

 

Quadro 1 – Artigos selecionados  

 

AUTORES ANOS TÍTULO 
TIPO DE 

ESTUDO 
OBJETIVO 

Barbosa MAS, 

Santos RM, Trezza 

MCSF 

2007 

A vida do trabalhador antes e após a 

Lesão por Esforço Repetitivo (LER) 

e Doenças Osteomusculares 

Relacionadas ao Trabalho (DORT). 

Abordagem 

qualitativa 

Seus objetivos foram 

verificar se suas vidas 

sofreram alterações após o 

diagnóstico de LER/DORT e 

analisá-las após esse 

prognóstico. 

Ikari TE, Mantelli 

M, Filho MRC, 

Monteiro MI. 

2007 
Tratamento de LER/DORT: 

Intervenções Fisioterápicas. 

Revisão 

Bibliográfica 

O objetivo desse trabalho foi 

identificar, por meio de 

revisão bibliográfica, as 

intervenções fisioterápicas 

realizadas tanto para 

prevenções quanto para 

tratamento em trabalhadores 

com essas enfermidades na 

última década. 

 

Maciel RH, 

Albuquerque 

AMFC, 

Melzer AC e 

Leônidas SR. 

2005 
Quem se beneficia com os 

programas de Ginástica Laboral? 

Revisão 

Bibliográfica 

O objetivo do estudo é 

avaliar todos os métodos de 

prevenção de LER/DORT 

desde a Ginástica Laboral a 

Ergonomia. 
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Ghisleni AP e Merlo 

ARC 
2005 

Trabalhador Contemporâneo e 

Patologias por Hipersolicitação. 
Pesquisa qualitativa 

O objetivo da pesquisa foi 

investigar como se 

desenvolvem as LER/DORT 

no corpo dos trabalhadores 

entrevistados, a partir de sua 

história de trabalho, 

visualizando essa síndrome 

como uma subjetivação da 

relação entre o trabalhador e 

o trabalho. 

AugustoVG, 

Sampaio RF, Tirado 

MGA, Mancini  MC 

e Parreira VF 

2008 
Um olhar sobre as LER/DORT no 

contexto clínico do fisioterapeuta. 

Abordagem 

qualitativa 

Seu objetivo é conhecer as 

representações do 

fisioterapeuta a respeito das 

Lesões por Esforços 

Repetitivos/Distúrbios 

Osteomusculares 

Relacionados ao Trabalho 

(LER/DORT) e analisar 

como essas representações 

interferem na prática clínica 

desses profissionais. 

Gonçalves RN, 

Andrade NVS, 

Germano SKA 

2010 

Prevalência de Desordens 

musculoesqueléticas Relacionadas 

ao Trabalho em Fisioterapeutas da 

Cidade de Taubaté. 

Estudo quantitativo 

epidemiológico, 

transversal e 

descritivo. 

Tem como objetivo 

relacionar a área de atuação 

do fisioterapeuta, tempo de 

exercício da profissão e a 

faixa etária com os sintomas 

de desordens 

musculoesqueléticas 

relacionadas ao trabalho em 

profissionais da cidade de 

Taubaté – SP. 

 

 

 

Abreu SC, Silva 

MR, Gorgatti ECAS 
2009 

Ginástica Laboral como Ferramenta 

dos Programas de Qualidade de 

Vida no Trabalho (PQVT). 

Pesquisa 

quantitativa 

descritiva com 

análise qualitativa 

de dados 

Tem como objetivo 

considerar aspectos 

relacionados à ginástica 

laboral e avaliar as 

melhorias ocorridas, tanto 

para o trabalhador quanto 

para a empresa, após a 

implantação de um 

programa de atividades 

físicas no ambiente de 

trabalho. 

Soares RG, 

Assunção AA, Lima 

FPA. 

2006 

A baixa adesão ao programa de 

ginástica laboral: buscando 

elementos do trabalho para entender 

o problema. 

Estudo de campo 

de abordagem 

quantitativa com 

análise qualitativa 

de dados. 

Tem o objetivo de discutir as 

interações entre espaço 

físico, social e 

organizacional no ambiente 

de trabalho e, com isso, 

representar parâmetros para 

o planejamento e 

seguimento dos programas 

de Ginástica Laboral. 

Bergamaschi EC, 

Deutsch S e Ferreira 

EP. 

2002 
Ginástica Laboral: Possíveis 

Implicações Física, Psicológica e 

Social. 

Pesquisa 

exploratória com 

abordagem 

quantitativa 

Tem como objetivo 

investigar a interferência de 

um programa de Ginástica 

Laboral no bem-estar físico, 
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emocional e social de 

funcionários de uma 

empresa. 

Grande AJ, Loch 

MR, Guarido EA, 

Costa JBY, Grande 

GC,Reichert FF 

2011 
Comportamentos relacionados à 

saúde entre participantes e não 

participantes da Ginástica Laboral. 

Estudo de campo 

utilizando 

estatística 

descritiva com 

abordagem 

quantitativa 

O objetivo do trabalho foi 

verificar a prevalência de 

comportamentos 

relacionados à saúde em 

trabalhadores participantes e 

não participantes da 

Ginástica Laboral da 

Universidade Estadual de 

Londrina. 

Candotti CT, 

Stroschein R e Noll 

M 

2011 

Efeitos da Ginástica Laboral sobre a 

dor nas costas e nos hábitos 

posturais adotados no ambiente de 

trabalho. 

Pesquisa do tipo 

experimental, com 

etapas de pré e pós-

experimento e caso 

controle 

O objetivo deste estudo foi 

verificar o efeito da 

Ginástica Laboral (GL) 

sobre a dor nas costas e nos 

hábitos posturais de 

trabalhadores que ficam por 

longos períodos sentados. 

Ferracini GN e 

Valente FM 
2010 

Presença de sintomas 

musculoesqueléticos e efeitos da 

Ginástica Laboral em funcionários 

do setor administrativo de um 

hospital público. 

Pesquisa de campo 

com abordagem 

quantitativa 

Objetiva avaliar a presença 

de sintomas 

musculoesqueléticos e os 

efeitos de um programa de 

Ginástica Laboral em 

funcionários do setor admi-

nistrativo do Hospital Santa 

Casa de Misericórdia de São 

José do Rio Preto. 

Candotti CT, 

Silva MR, 

Matias Noll M e 

Lucchese CR 

2011 
Efeito da Ginástica Laboral sobre a 

motivação para a prática regular de 

atividade física. 

Estudo exploratório 

com delineamento 

descritivo 

O objetivo deste estudo foi 

verificar se um programa de 

GL motiva seus 

participantes a realizarem 

atividade física regular fora 

do ambiente laboral. 

Fonte: Dados de artigos do Scielo e LILACS 

 

Ao analisar as datas de publicações dos artigos, até mesmo os mais recentes, 

observou-se que os mesmos têm como referências estudos muito antigos, com média de treze 

anos de publicação.  

Apesar de todos os artigos reafirmarem os benefícios da GL, Candotti et al. (2011) 

afirmam que somente ela não é eficaz para obter a prevenção de doenças osteomusculares. 

Para haver essa cautela, são necessários diversos fatores como a implantação de programas de 

motivação para a realização dessas práticas e uma reforma ergonômica no ambiente de 

trabalho, propiciando um espaço benévolo para executar as atividades e prevenir possíveis 

doenças osteomusculares.    

Caracterizando os benefícios da Ginástica Laboral, Bergamaschi et al. (2002) afirmam 

que a mesma tem como proveitos a prevenção da LER/DORT, a redução das lesões 

musculoesqueléticas e a harmonia com a saúde, aliviando o estresse dos trabalhadores, 
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fazendo com que melhorem sua qualidade de vida. Ainda descrevem que, com a prática da 

GL, obtém-se uma sensação de corpo relaxado, pois acomete na liberação dos movimentos 

bloqueados por tendões emocionais; melhora-se a coordenação motora e o desenvolvimento 

da consciência corporal, proporcionando bem estar físico e corporal.   

Segundo os mesmos autores, as vantagens da GL para uma empresa vêm a ser a 

diminuição dos afastamentos médicos dos funcionários por lesões; rotatividade dos 

funcionários; maior produção e lucratividade. Ferracini e Valente (2010) alegam que o 

recurso mais frequente utilizado é a Ginástica Laboral (GL), devido à sua fácil aplicabilidade 

e custo relativamente baixo. 

Soares et al. (2006), Grande et al. (2011) e Candotti et al. (2011) afirmam e 

descrevem a importância da realização da GL nas empresas, que obtêm uma maior 

lucratividade, uma vez que seus gastos com indenizações e afastamentos dos empregados são 

reduzidos ou abolidos, e suas margens de lucros aumentadas. Proporciona, também, qualidade 

de vida aos trabalhadores, deixando-os sem dores e estresse,   

O maior desafio encontrado para as práticas da Ginástica Laboral nas empresas, 

segundo Candotti et al. (2011), é o sedentarismo enfrentado pela maioria dos trabalhadores, 

que tem menor capacidade física para executar movimentos funcionais necessários nas 

atividades da vida diária e laboral. Assim, acredita-se que a saúde do operário está 

diretamente relacionada aos seus hábitos, principalmente àqueles ligados à prática de 

atividades físicas. 

Com o exposto, vê-se a necessidade das empresas criarem programas que incentivem 

seus funcionários a praticarem atividade física fora do ambiente de trabalho, para que se possa 

conter o sedentarismo e obter um resultado satisfatório com a implantação desse conceito 

laboral.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através do presente estudo, percebe-se a importância da implantação da Ginástica 

Laboral nas empresas como medida preventiva das doenças osteomusculares, aqui 

exemplificadas pela LER/DORT. Mostra-se a seriedade dessa prática na saúde dos 

trabalhadores e na diminuição do número de afastamentos por lesões osteomusculares, uma 

vez que algumas empresas já vêm investindo nesse conceito com as finalidades supracitadas. 
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É uma medida de baixo custo, podendo ser realizada no próprio local de trabalho, 

proporcionando qualidade de vida e uma maior lucratividade para as empresas.  

Porém, para que essa ação seja eficaz, devem-se realizar programas de incentivos à 

atividade física, desenvolvendo nos funcionários o combate ao sedentarismo e a disposição 

para continuarem realizando a GL.  

Os resultados deste estudo mostram a necessidade de realizar novas pesquisas sobre a 

temática, já que o assunto é de interesse mundial, e quase todas as inquirições encontradas são 

antigas. 
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RESUMO: Estudo integrativo que teve como objetivo averiguar a existência de trabalhos 

nacionais publicados nos bancos de dados on-line, da Biblioteca Virtual da Saúde, através dos 

descritores: fisioterapia, Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e Estratégia Saúde da 

Família (ESF), nos últimos seis anos. Foi realizada uma fundamentação teórica sobre a 

história do Sistema Único de Saúde (SUS), a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o NASF. 

Foi verificado que as transformações no âmbito da saúde no Brasil aconteceram mais 

precisamente, depois da promulgação da Constituição Federal de 1988, quando esta 

promulgou os princípios do SUS. E a partir daí foram sendo criadas estratégias para melhoria 

do processo na relação profissionais-usuários. Foi verificado que os trabalhos, na maior parte, 

são do Nordeste (Sobral (CE) e João Pessoa (PB) e no Sul (Rio Grande do Sul), sendo eles 

exploratório-descritivos, mas também integrativos, relatando as experiências de 

fisioterapeutas no NASF em diferentes regiões do país. Apenas um artigo foi direcionado ao 

usuário do NASF, os demais teve como sujeito o profissional fisioterapeuta. 

Palavras-chave: Fisioterapia, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Estratégia Saúde da 

Família.  

 

ABSTRACT: Integrative study which had aimed to ascertain the existence of national works 

published in the databases online, Virtual Health Library, through descriptors: physiotherapy, Nucleus 

Support Health of the Family ( NSHF )and strategy Health of the Family (ESF), in the last 6 years. 

Was held a foundation theoretical about the history of the National Health System ( NHS), Health of 

the Family (ESF),and Nucleus Support Health of the Family ( NSHF ). We check the changes in ambit 
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the health in Brazil occurred more precisely, after the promulgation of the Constitution of 1988, when 

this promulgated the principles the Single Health System (SHS). And from there were being created 

strategies for process improvement in the relationship between professionals and users. It was found 

that works, mostly, are the Northeast (Sobral (CE) and João Pessoa (PB) and South (Rio Grande do 

Sul), namely exploratory, descriptive, but too integrative, recounting the experiences of 

physiotherapists in Nucleus Support Health of the Family ( NSHF ) in different regions of the country. 

Only one article was directed to the user the (NSHF), other had subject as the physiotherapist. 

Keywords:  Physiotherapy; Support Center for Family Health; Family Health Strategy. 

 

INTRODUÇÃO  

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi implantado no Brasil em 1988, pela Constituição 

Federal Brasileira. Tal inserção concebeu uma profunda transformação no engessado molde 

histórico de organização dos serviços de saúde no Brasil, o qual passou a centralizar suas 

ações nos determinantes sociais do processo saúde-doença. (ESCOREL et al., 2007). 

Na segunda metade da década de 90, a incorporação do SUS fez surgir a necessidade 

da adoção de uma série de medidas governamentais voltadas para o fortalecimento da atenção 

básica em saúde, o que demandou a formação da Estratégia Saúde da Família (ESF). (PAIM, 

2010)  

Tendo sua origem com a criação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS), a Estratégia saúde da família (ESF) surgiu em 1994 com objetivo de reestruturar a 

prestação dos serviços em saúde na atenção primária, priorizando ações preventivas e 

promotoras em saúde. A princípio voltada para estender a cobertura assistencial em áreas de 

maior vulnerabilidade social, passou mais tarde a ser considerado pelo Ministério da Saúde 

(MS) como uma estratégia estruturante dos sistemas municipais de saúde que tem o intuito de 

produzir uma nova dinamização da organização dos serviços sanitários. (ESCOREL et al, 

2007) . 

Com a implementação desta nova forma de produção de saúde, surgiu então outra 

necessidade, que era de se obter profissionais capazes em buscar resolutividade em suas 

ações, e que ainda tivessem uma postura critica, reflexiva e criativa em suas intervenções. 

Tudo isso com o objetivo final de alcançar a melhoria da qualidade e distribuição dos serviços 

em saúde. (LEITE; VASCONCELOS, 2006)  

A partir daí, dentro da proposta de apoiar à inserção da Estratégia saúde da família 

(ESF) ampliando abrangência, resolutividade, territorialização, regionalização e a ampliação 
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das ações da atenção primária à saúde no Brasil, o Ministério da Saúde criou os Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família – NASF. (BRASIL, 2008) 

Os NASF criados pela portaria ministerial nº154, publicada no Diário Oficial da União 

em 24 de janeiro de 2008 e republicada em 04 de março de 2008, tem como objetivo ampliar 

o foco de abrangência e ações básicas em saúde. Procurando a máxima resolubilidade dos 

problemas sanitários, amparando a rede de serviços oferecidos pela ESF. (BRASIL, 2008) 

O fisioterapeuta é um dos profissionais inseridos nas equipes de saúde do NASF. Este 

profissional vem buscando definir melhor o seu objeto de atuação nesta área, tornando a 

fisioterapia mais acessível para a população e colaborando para uma assistência integral à 

saúde. (PEREIRA et al., 2004).  

Apesar de o fisioterapeuta ser reconhecido como profissional indispensável na área da 

saúde, este ainda é visto muitas vezes, como tratador/reabilitador mascarando, com isso, uma 

de suas funções principais que é a atuação no campo preventivo e de promoção à saúde. 

(MENDES e MORAES, 2008). 

Neves e Acioli (2011) defendem que uma aliança formada entre a fisioterapia e a 

saúde coletiva abre pressupostos para novas reflexões sobre a intervenção do fisioterapeuta 

diante dos novos quadros epidemiológicos de saúde que vem afetando diversos brasileiros, e 

ainda, mostrar o potencial que esta categoria tem na redefinição das soluções dos problemas 

de saúde.  

Lima (2009), ainda destaca que a incorporação do profissional de fisioterapia na rede 

de atenção primária e da saúde coletiva, vem suprimir uma nova perspectiva de atuação e 

agora passa a encarar um grande crescimento baseado nos modelo assistencialista e 

preventivo da atenção primária e com isso inserindo-se cada vez mais junto as comunidades 

em geral. 

Dessa maneira Pereira et al. (2004),  descrevem que o objeto de ação do fisioterapeuta 

no PSF é o movimento humano e tem como objetivo final promover a qualidade de vida dos 

indivíduos, em todos os ciclos da vida tendo a integridade do movimento como essência e 

expressão desta, por meio de cinesioterapia, recursos físicos e naturais no PSF. 

Diante do exposto acima, o objetivo desse estudo é demonstrar através de uma revisão 

integrativa de literatura algumas das inúmeras experiências de fisioterapeutas que fazem parte 

da atenção primária em saúde, como membro do Núcleo de Apoio à Saúde da Família em 

diferentes localidades brasileiras. 
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METODOLOGIA  

Para o alcance do objetivo desta pesquisa, optou-se pelo método da revisão integrativa 

uma vez que é o método mais amplo frente aos estudos de revisão bibliográfica, pois 

possibilita a incorporação de evidências na prática clínica para uma compreensão minuciosa 

do fenômeno analisado. (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008) 

O levantamento bibliográfico ocorreu nas bases de dados da Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS) e em suas bases indexadas como o LILACS (Literatura Latino-Americana em 

Ciências da Saúde), Scielo (Scientific Electronic Library Online) e Pubmed. 

Para o levantamento dos artigos, foram utilizados termos ou palavras-chaves 

encontrados nos descritores de saúde tais como: fisioterapia, Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família e Estratégia Saúde da Família. 

Foram adotadas critérios de inclusão e exclusão para seleção dos trabalhos. Os 

trabalhos inclusos foram artigos publicados nos últimos 6 anos, em periódicos nacionais que 

estavam indexados no banco de dados selecionados e que abordassem as competências do 

fisioterapeuta para atuar na atenção primária à saúde. Foram excluídos os artigos sem 

possibilidade de acesso, que apresentava apenas o resumo e de língua estrangeira e que foram 

publicados há mais de 6 anos. 

 

RESULTADOS 

Inicialmente foram encontrados 23 artigos com os descritores mencionados, contudo, 

depois da análise onde foram aplicados os critério de inclusão e exclusão, foram utilizados 7 

artigos para os resultados abaixo. 

No quadro a seguir podemos encontrar a distribuição dos artigos consultados seguindo 

o corpo do estudo segundo autores, título do trabalho, abordagem metodológica e o ano de 

publicação.  

 

Quadro 01 - Distribuição dos artigos que foram o corpo dos estudos conforme autores, título 

do trabalho, ano de publicação e abordagem metodológica usada.  

 

AUTOR TÍTULO 
METODOLOGIA E 

AMOSTRAGEM 

Revista e Ano de 

Publicação 

AVEIRO, M; 

ACIOLE, G; 

DRIUSSO, P. 

e  OISHI, J 

Perspectivas da participação do 

fisioterapeuta no Programa Saúde 

da Família na atenção à saúde do 

idoso 

Relato de experiência no NASF 

da cidade de São Carlos (SP) 

Rev. Ciênc. saúde 

coletiva, 2011 
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BAENA, C. P; 

SOARES, M. C. 

Subsídios reunidos junto à equipe 

de saúde para a inserção da 

fisioterapia na Estratégia Saúde da 

Família 

Estudo quantitativo, com 

delineamento transversal com 

196 trabalhadores. 

Rev. Fisioterapia 

em Movimento, 

2012. 

BARBOSA, E. G; 

FERREIRA, D. L.; 

FURBINO 

Experiência da Fisioterapia no 

Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família em Governador Valadares, 

MG 

Relato de experiência 

Rev. Fisioterapia 

em Movimento, 

2010. 

FORMIGA, N. F. B.; 

RIBEIRO, K. 

S. Q 

Inserção do Fisioterapeuta na 

Atenção Básica: uma Analogia 

entre Experiências Acadêmicas e a 

Proposta dos Núcleos de Apoio à 

Saúde da 

Família (NASF) 

Estudo de caráter exploratório, 

com abordagem qualitativa 

realizado com 10  profissionais 

da Estratégia Saúde da Família. 

Revista Brasileira 

de Ciências da 

Saúde, 2012. 

LINHARES, J. H.; 

PINTO, P. D.; 

ALBUQUERQUE, I. 

M. N.; FREITAS, C. 

A 

Análise das ações da fisioterapia do 

NASF através do SINAI no 

município de 

Sobral-CE 

Estudo exploratório, documental 

e descritivo com abordagem 

quantitativa de 3.436 

atendimentos realizados por 

fisioterapeuta. 

Cadernos da Escola 

de Saúde Pública 

do Ceará, 2010. 

PEREIRA, F. W.; 

MANGUEIRA, J. O.; 

MONTEIRO, M. P.; 

VÉRAS, M. S.; 

LIMA, V.C. 

A inserção da fisioterapia na 

estratégia saúde da família em 

Sobral-CE 

 

Pesquisa exploratória com 

abordagem qualitativa. 

Revista SANARE, 

2004 

RODRIGUEZ, M. R 

Análise histórica da trajetória 

profissional do fisioterapeuta até 

sua inserção nos Núcleos de Apoio 

a Saúde da Família (NASF) 

Estudo bibliográfico com 

abordagem descritiva de 8 

artigos. 

Revista Ciência e 

Saúde, 2010. 

 

DISCUSSÃO 

Ao desenvolver um levantamento histórico da trajetória do fisioterapeuta até sua 

inserção nos Núcleos de Apoio a Saúde da Família, Rodriguez (2010), verificou que a 

inserção da fisioterapia nos serviços de atenção primária à saúde é um processo em 

construção e ainda diversos movimentos vêem sendo realizados nas três últimas décadas 

visando o fortalecimento dessa profissão e principalmente uma verdadeira atuação nesse nível 

de atenção. 

Em um estudo desenvolvido por Barbosa, Ferreira e Furbino (2010), no município de 

Governador Valadares, as atividades do fisioterapeuta dentro do NASF estão organizadas em 

acolhimento, atendimento individual, atendimento domiciliar, grupos operativos e atividades 

educativas em equipe multiprofissional. Porém, sua carga horária diferenciada dos demais 

profissionais dificulta seu trabalho. 

Linhares, et al. (2010), referem que no município de Sobral o fisioterapeuta atua nos 

NASF desde 2008 no formato de apoio matricial que corresponde ao fornecimento do suporte 

técnico e científico a equipe básica de saúde. Demonstram que a intervenção deste 

profissional tem ampliado a resolutividade das ações em saúde através dos atendimentos 
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realizados, das sessões educativas, dos grupos de convivência e elaboração de projetos 

terapêuticos singulares.  

O estudo de Formiga e Ribeiro (2012) analisaram as atribuições do fisioterapeuta na 

atenção básica a partir de experiências acadêmicas, fazendo uma comparação com as 

atribuições propostas para o NASF. Constataram o crescimento na atuação da fisioterapia na 

atenção básica, porém, a necessidade de que a formação acadêmica possibilite a vivência 

multiprofissional, possibilitando aos usuários um serviço mais direcionado aos interesses dos 

mesmos, bem como a proposta do NASF para atender às necessidades de atendimento 

fisioterapêutico. 

O mesmo estudo supracitado, em um segundo momento, direcionou os seus objetivos 

para as competências docentes utilizando-se de entrevistas com professores de graduação em 

Fisioterapia de duas Instituições de Ensino Superior daquele município, mas também que 

trabalham na atenção básica. Concluíram que existe a necessidade de que a formação 

acadêmica possibilite a vivência multiprofissional, para que o usuário receba um serviço mais 

direcionado aos seus interesses. 

Aveiro et al. (2011), mostram que o fisioterapeuta insere suas atividades na atenção à 

saúde do idoso, na prevenção e na promoção da saúde utilizando-se de ferramentas de 

competência técnica e humana adequadas a realidade social de cada indivíduo. 

Linhares et al. (2010) verificaram que a maioria dos atendimentos de   

fisioterapia na ESF estão direcionados aos idosos. Também são realizados atendimentos de 

reeducação postural para prevenção de algias na coluna e outras demandas que estão incluídas 

nas atividades físicas, sessões educativas, orientações e acompanhamento de grupos de 

convivência.  

Baena e Soares (2012) realizaram pesquisa no Rio Grande do Sul e verificaram que o 

perfil de atendimento no serviço de saúde analisado compreendia atraso do desenvolvimento 

neuropsicomotor, deficientes físicos, amputados, distúrbios musculoesqueléticos e 

respiratórios que necessita diretamente da atuação do profissional de fisioterapia. 

Rodriguez (2010), realizou um levantamento histórico da trajetória do fisioterapeuta 

até sua inserção nos Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF). Verificou que a inserção 

do fisioterapeuta nos serviços de atenção primária à saúde é um processo em construção e 

ainda associado à criação da profissão, sendo este rotulado com reabilitador. E é que devido a 
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este rótulo, por muito tempo, a fisioterapia foi excluída da rede básica os serviços, o que 

dificultou a melhoria dos resultados na atenção primária.  

O estudo de Aveiro et al. (2011), delimitou em suas considerações finais que a 

existência da ampliação da participação qualificada, para o fisioterapeuta, na atenção à saúde 

configuram um espaço de práticas diversificadas e que ainda se encontra em processo de 

construção na história da fisioterapia e da saúde pública. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observa-se que o trabalho do fisioterapeuta é visto cada vez mais como sendo de 

grande importância na área da saúde publica. Ao se estudar os trabalhos publicados pelos 

autores já citados, podemos armazenar conhecimentos e são absorvidas nas experiências 

descritas. Tal ação fortalece a consolidação da fisioterapia como ciência da saúde e a coloca 

com a sua importância como profissão no processo, manutenção e recuperação das condições 

de saúde dos sujeitos de uma coletividade. 

Estes estudos são importantes, pois ao investigar os serviços de saúde, ressalta a sua 

relevância na produção dos conhecimentos sobre os serviços e sistemas de saúde, com a 

finalidade de orientar o desenho de políticas e a melhoria do desempenho, foi possível 

observar que a participação do fisioterapeuta ainda é pequena, mas com as perspectivas de 

ampliação do sistema de saúde pública do país, acredita-se que ocorrera uma maximização da 

atuação deste profissional, nas redes de saúde pública, pesquisar sobre as práticas do 

fisioterapeuta nos Núcleos de Apoio a Saúde da Família em cidades brasileiras revelou a 

necessidade de ampliação da atuação destes profissionais para que possam vir a de fato as 

reiterar as equipes multiprofissionais do sistema de saúde do país. 

Podemos concluir de uma maneira geral que a pesquisa cumpriu com o objetivo 

proposto, este trabalho poderá ainda servir como base para estudos posteriores e desta 

maneira, sugere-se ainda que possam existir maiores investigações a cerca dessa temática uma 

vez que se considera de grande relevância de atuação deste profissional diretamente nas 

comunidades para suprir suas necessidades de intervenção. 
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RESUMO: A coluna vertebral é uma estrutura que normalmente sofre com as sobrecargas e 

posturas inadequadas exercidas e adquiridas no decorrer do dia. O período escolar é de muito 

risco para a coluna, pois são nessa fase que se desenvolvem hábitos de posturas que não são 

apropriadas para a estrutura anatômica do corpo humano. Os vícios posturais adquiridos no 

período compreendido entre a infância e a adolescência se não forem diagnosticados 

precocemente podem causar grandes transtornos ao indivíduo, muitas vezes, incapacitantes. 

Este estudo trata de uma revisão integrativa de literatura, com materiais que abordavam o 

tema “Prevalência e Fatores Associados às Alterações Posturais em escolares”, que diante dos 

critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados oito artigos de diferentes regiões do 

Brasil. Este estudo visa quantificar e qualificar as alterações posturais em jovens com idade 

escolar e seus fatores associados, procurando conhecer as prevalências e fatores de risco, 

desejando ressaltar a necessidade de ações preventivas e diagnóstico precoce. Foram 

evidenciados desvios escolióticos em 37,5% das pesquisas, hiperlordose 50% e hipercifose 

50%, dentre outras alterações com menor significância. Entre os principais fatores de risco 

relatados pelos autores está o peso, a forma de carregar o material escolar, o uso inadequado 

da mochila, hábitos posturais na escola e nos momentos de descanso e o peso corporal, como 

também, o sexo, a altura, o mobiliário escolar e a faixa etária com menores relevâncias. 

Palavras-Chave: Coluna Vertebral – Postura – Adolescente.      

                                                         

ABSTRACT: The spinal column is a structure  that normally suffers from overloads and 

inadequate postures  performed and acquired  during the day. The school term is too risky for 

the spinal column, since it is during this period that  students usually develop inappropriate 
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and harmful anatomical posture. The bad postural habits acquired between childhood and 

adolescence, if not diagnosed early, can cause great inconvenience to the individual, such as 

debilitating disorders. This study is about an integrative literature review using material 

concerning the topic “Prevalence and Factors Associated with Postural Changes in Schools” 

where, by considering inclusion and exclusion criteria, eight papers from different regions in 

Brazil were selected. The aim of this study is to quantify and qualify the postural changes in  

young schoolchildren and their associated factors in trying to understand the prevalence and 

risk factors, as well as to emphasize the need for preventive measures and early diagnosis. 

Scoliotic deviations were detected in 37.5% of the searches, as well as hyperlordosis(50%,) 

hyperkyphosis(50%), and other less significant changes.    The main risk factors reported by 

the authors were the weight and shape of the school supplies, the improper habits  of  carrying 

backpacks, postural habits at school and at moments of rest,  and, with minor relevance: body 

weight, sex, height, age group and school furniture.  

Key words:   Changes; Posture; School.  

 

INTRODUÇÃO 

A coluna vertebral é uma estrutura de pouca estabilidade podendo ser facilmente 

lesionada. Quando tratada de forma inadequada, as chances serão maiores para patologias 

irreversíveis que provavelmente influenciarão na qualidade de vida do indivíduo durante uma 

vida inteira (COSTA et. al., 2012). 

As posturas anormais são geralmente a principal causa de quadros álgicos que torna o 

indivíduo incapaz de realizar as suas AVD’s (Atividades de Vida Diária), porém, os jovens 

em fase de crescimento, apesar de apresentarem posturas anormais, não necessariamente irão 

referir dor na coluna, fato justificado pela boa flexibilidade de suas estruturas (MARTELLI & 

TRAEBERT, 2006).   

As afecções da coluna são tratáveis e curáveis, desde que, diagnosticadas 

anteriormente a conclusão do crescimento ósseo e sofram intervenções no período adequado, 

antes que se tornem deformações estruturais (MARTELLI & TRAEBERT, 2006).   

As lombalgias são aludidas por jovens e adultos e geralmente estão relacionadas às 

alterações posturais corporais. Isso ocorre pelo fato de que as posturas corporais adotadas 

durante o decorrer do dia são inapropriadas para a anatomia do corpo, causando uma 

sobrecarga em algumas estruturas, em especial a coluna vertebral, gerando incapacidade em 

virtude de dores ocasionadas (DETSCH et al., 2007).   

 Detsch et al. (2007) fala que durante a fase da infância e adolescência os indivíduos 

estão sujeitos a adotar comportamentos que colocam em risco a saúde da coluna, como por 
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exemplo, o uso de mochila e a postura sentada para assistir TV, estudar e utilizar o 

computador, surgindo então, a necessidade da identificação dos padrões posturais para ações 

preventivas das alterações da coluna, sejam elas funcionais ou estruturais.  

O ambiente escolar é muito favorável para o desenvolvimento das alterações posturais. 

Nele existem fatores ergonômicos como o carregar das mochilas, a arquitetura dos imóveis, a 

disposição e proporções inadequadas do mobiliário causando grande participação na aquisição 

e manutenção de hábitos posturais inadequados (COSTA et al., 2012).  

Sousa Júnior. et al. (2011) afirmam que em escolares as posturas inadequadas causam 

desequilíbrio na musculatura da coluna, ocasionando alterações. Destaca-se entre as demais, a 

escoliose.  

Segundo Ferreira et al. (2009) a escoliose é uma das deformidades da coluna vertebral, 

caracterizada por se apresentar nos três planos de referência: frontal, favorecendo uma 

curvatura lateral, transverso, beneficiando uma rotação vertebral e sagital, levando a uma 

hiperlordose. A rotação vertebral no plano transverso de um segmento da coluna é conhecida 

como gibosidade, podendo se instalar na região torácica ou na lombar. É na fase da infância e 

da adolescência que surgem as escolioses, isso porque é o momento do estirão, onde ocorre a 

aceleração do crescimento vertebral.     

Martelli & Traebert (2006) asseguram que a adoção de bons hábitos posturais e/ou a 

correção precoce dos desvios na infância, refletem em padrões posturais corretos na vida 

adulta, sendo esse o período de maior importância para o desenvolvimento músculo- 

esquelético do indivíduo. 

Freire (2008) ressalta os fatores que sobrecarregam a coluna, em especial a região 

lombar. A posição adotada ao sentarmos exerce uma sobrecarga de 150% sobre a coluna 

vertebral que é aumentada quando o corpo é flexionado para frente. O ato de sentar com o 

corpo relaxado ou sem a preocupação de manter uma postura ereta faz com que essa 

sobrecarga aumente, chegando a 200%. Diante das evidências, a postura sentada exerce maior 

sobrecarga na coluna vertebral, fato que expõe principalmente crianças e adolescentes por se 

encontrarem em uma etapa de crescimento intenso.      

O grande número de deformidades osteomusculares foi adquirido no período 

compreendido entre a infância e a adolescência em virtude de fatores, como por exemplo, os 

hábitos posturais inadequados e o excesso de peso. A escola é um ambiente favorável para 

desenvolver diferentes patologias relacionadas à coluna, isso se dá pelo fato de ser essa uma 
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fase de grande instabilidade osteomuscular, porém, também é nessa fase que os prognósticos 

são melhores, pois os tratamentos são menos severos e tem melhores resultados. 

 Diante dos estudos da literatura voltada para o tema "alterações posturais em crianças 

e adolescentes”, percebe-se que em diferentes regiões do país o quadro é o mesmo e os 

números só aumentam.  

O presente estudo objetiva analisar a prevalência das alterações posturais em escolares 

de diferentes faixas etárias, nas diversas regiões e em ambos os sexos, reconhecendo os 

principais fatores associados à instalação dessas patologias. Ressalta-se a importância de uma 

ação de educação em saúde dentro das escolas em que, além da identificação das alterações, 

desenvolva um trabalho de orientação com alunos, pais e professores, apontando um 

diagnóstico precoce.  Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, no intuito de 

evidenciar e quantificar as alterações posturais em escolares, como também, salientar a 

importância da avaliação e diagnóstico precoce, interferindo tanto no prognóstico como no 

tratamento, a partir de estudos relacionados a esta questão.  

 

METODOLOGIA 

Revisão integrativa, segundo Sousa, Silva & Carvalho (2010) é a forma mais completa 

de estudo de revisão no campo da saúde, pois engloba vários métodos de estudo, dispondo de 

uma grande quantidade de evidências e propostas para compreender o fenômeno estudado. 

Esse tipo de estudo possibilita a análise de pesquisas publicadas relevantes ao tema abordado, 

dando suporte para o aperfeiçoamento da prática clínica, ampliando o conhecimento e 

identificando novas abordagens e estudos (MENDES, SILVEIRA & GALVÃO, 2008). 

Chirinos & Meirelles (2011) definem revisão integrativa, como sendo, o conjunto de 

conceitos eminentes de literaturas empíricas e teóricas, para uma melhor compreensão de um 

assunto em particular, contribuindo para o desenvolvimento de teorias e aperfeiçoamento da 

prática.  

Com o objetivo de evidenciar a prevalência de alterações posturais em jovens e 

crianças na fase escolar e fatores associados, e também a importância do diagnóstico precoce, 

optou-se pela busca na literatura recente sobre tais informações. Os dados foram coletados do 

portal da biblioteca virtual em saúde/ LiLacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciência da Saúde) e ScieLo (Scientific Eletronic Library Online). Foram utilizados os 
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descritores “coluna vertebral” e “postura” e cruzado com o descritor “adolescente”, os quais 

foram definidos a partir da consulta realizada ao DECS (Descritores em Ciência da Saúde). 

Foram observados os seguintes critérios de inclusão: artigos disponíveis com texto 

completo no período de 2008 a 2012, com publicações originais na literatura portuguesa e 

estudos realizados no Brasil com abordagem quantitativa. Excluíram os artigos repetidos não 

acessíveis com texto completo, àqueles que não abordam diretamente o tema deste estudo 

publicado fora do período de análise e artigos de revisão. 

A busca no LILACS originou 245 artigos que ao passarem pelos critérios de inclusão e 

exclusão, resultou num total de cinco artigos. A análise do material evidenciou os seguintes 

subtemas: análise postural em adolescentes; a incidência de alterações posturais em escolares 

e a importância do diagnóstico precoce. A busca no SCielo originou 20 artigos onde foram 

excluídos 17 restando apenas três para análise.  

Os artigos foram analisados qualitativamente e organizado no Quadro 1, onde foram 

descritos quanto aos autores, título, ano, tipo e  objetivo do estudo. Quanto ao objetivo desta 

pesquisa, foi elaborado pelos pesquisadores um formulário para coleta de informações dos 

artigos selecionados, incluindo as seguintes questões: autor, população e amostra, faixa etária, 

local da coleta de dados, prevalência dos agravos e fatores de risco.  

Dentre os oito artigos selecionados, um foi publicado no ano de 2009, um em 2010, 

quatro em 2011 e dois em 2012. O estudo da maioria dos artigos foi denominado pelos 

autores do tipo transversal (seis artigos) e dois foram chamados como do tipo descritivo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quadro: Descrição dos artigos quanto os autores, ano de publicações, títulos, tipos de estudo 

e objetivos das pesquisas. 

AUTORES ANO TÍTULO TIPO DE ESTUDO OBJETIVO 

Costa et al. 2012 Análise postural em 

escolares do ensino 

fundamental. 

Descritivo aleatório 

simples. 

Investigar as 

alterações posturais 

em escolares do 

Ensino Fundamental 

II. 

Sousa Jr et al. 2011 Perfil dos desvios 

posturais da coluna 

vertebral em 

adolescentes de escola 

pública do município 

de Juazeiro do Norte –

Transversal e 

analítico. 

Investigar os desvios 

posturais da coluna 

vertebral em 

escolares de 11 a 19 

anos. 
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ce. 

Graup,  Santos
 
e  

Moro. 

2010 Estudo descritivo de 

alterações  posturais 

sagitais da coluna 

lombar em escolares da 

rede federal de ensino 

de Florianópolis.  

Descritivo 

transversal. 

Analisar a 

prevalência de 

alterações posturais 

sagitais da coluna 

lombar e fatores 

associados em 

escolares da Rede  

Federal de Ensino de 

Florianópolis.  

Lemos, Santos e  

Gaya 

2012 Hiperlordose lombar 

em crianças e 

adolescentes de uma 

escola privada no sul 

do Brasil; ocorrência e 

fatores associados. 

Estudo transversal. Verificar a 

ocorrência de 

hiperlordose lombar 

em crianças e 

adolescentes, além de 

identificar as 

variáveis associadas. 

Espírito Santo, 

Guimarães
 
 e 

Galera 

2011 Prevalência de 

escoliose idiopática e 

variáveis associadas 

em escolares do Ensino 

Fundamental de 

escolas municipais de 

Cuiabá – Mt 2002. 

Estudo de corte 

transversal em duas 

fases. 

Estimar a prevalência 

de escoliose 

idiopática e variáveis 

associadas em 

escolares do Ensino 

Público 

Fundamental. 

Santos et al. 2009 Ocorrência de desvios 

posturais em escolares 

do Ensino Público 

Fundamental de 

Jaguariúna, São Paulo. 

Estudo analítico 

descritivo de corte 

transversal. 

Avaliar a postura de 

escolares do Ensino 

Público Fundamental 

e diferenciar as 

alterações que fazem 

parte do crescimento 

normal das 

compensatórias. 

Silva et al. 2011 Alterações posturais 

em crianças e 

adolescentes obesos e 

não obesos. 

Transversal e 

descritivo. 

Identificar e 

comparar a 

frequência de 

alterações posturais e 

dor em escolares 

obesos e não obesos 

de acordo com o 

gênero. 

Melo et al. 2011 Avaliação postural da 

coluna vertebral em 

crianças e adolescentes 

com deficiência 

auditiva. 

 

Descritivo 

prospectivo. 

Avaliar a postura da 

coluna vertebral em 

crianças e 

adolescentes com 

deficiência auditiva 

em idade escolar, 

considerando o 

gênero e a idade da 

amostra. 

 

O artigo descrito por Costa et. al. (2012) investigava as alterações posturais em 

escolares do Ensino Fundamental. Ele utilizou uma amostra de 60 alunos na faixa etária entre 

10 e 14 anos, residentes na região de São Paulo. O estudo detectou a prevalência das seguintes 
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alterações: hiperlordose (35%), ombro protuso (26%), hipercifose torácica (18%), escoliose 

(13%) e escápula abduzida (8%). Dentre os fatores associados às alterações posturais, os 

autores destacaram os hábitos posturais inadequados, peso das mochilas e mobiliários 

ergonomicamente inadequados. 

Freire (2008) afirma que hábitos como permanecer por longos períodos sentados no 

ambiente escolar e atividades relacionadas ao lazer, tais como: jogar videogame e o uso do 

computador e da televisão, resulta na sobrecarga das estruturas musculoesqueléticas gerando 

as alterações posturais. 

Souza Jr. et al. (2011) focou seu trabalho na investigação dos desvios posturais da 

coluna vertebral em escolares de 11 a 19 anos, utilizando uma amostra com 670 pessoas, 

residentes na cidade de Juazeiro do Norte-Ce. Nesse estudo foram detectadas maiores 

incidências de desvios laterais (8,8%) e gibosidade (2,4%). O autor não comentou os fatores 

associados. 

Detsch et al. (2007) cita as alterações laterais como prevalentes em seu estudo, 

realizado na cidade de São Leopoldo/RS, com alunas de 14 a 18 anos.Sua pesquisa mostra 

que 66% das alunas portadoras de desvios laterais tinham Índice de Massa Corporal normal e 

assistiam televisão por mais de 10 h/ semanais. Outra alteração, como as Antero-posteriores, 

também estiveram presente nesse estudo, com 70% das alunas com sobrepeso e que assistiam 

televisão por períodos inferiores a 10 h/ semanais.    

O estudo descrito por Graup, Santos e Moro (2010) examinou a existência de 

modificações posturais sagitais da coluna lombar e fatores associados em escolares da Rede 

Federal de Ensino de Florianópolis. Foi utilizada uma amostra de 288 adolescentes na faixa 

etária entre 15 e 18 anos, residentes na cidade de Florianópolis – SC. No estudo foi 

encontrado um grande número de retificação da lombar (62,8%). 

Num estudo feito na região de Tangará/SC, por Martelli & Traebert (2006) com 

escolares de 10 a 16 anos foi detectado o predomínio de hiperlordose em 20,3% da amostra de 

pessoas com baixa estatura e menor peso corporal e hipercifose em 11% da amostra. 

O estudo de Lemos, Santos e Gaya (2012) verificou a ocorrência de hiperlordose 

lombar em crianças e adolescentes, além de identificar as variáveis associadas, utilizou uma 

amostra de 467 crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 16 anos de idade, residentes em 

Porto Alegre/RS. Foi diagnosticado neste estudo 78% de hiperlordose lombar, atribuindo-se à 

diminuição da força muscular em torno da coluna lombar. 
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O estudo feito por Freire (2008), em Guaramiranga/Ce, com alunos na mesma faixa 

etária do estudo de Lemos, Santos e Gaya (20012), matriculados do 5º ao 9º ano,  detectou um 

grande índice de alterações no sexo feminino, com 38% de hipercifose comparado a 28% nos 

meninos, escoliose 10,1% sexo feminino, 5% sexo masculino e hiperlordose em 18,1% das 

meninas e 13,4% dos meninos.  

O artigo descrito por Espírito Santo, Guimarães & Galera (2011) estimou a 

preponderância de escoliose idiopática e variáveis associadas em alunos do Ensino Público 

Fundamental. O estudo foi realizado com 142 escolares matriculados no 3º e 4º ano do Ensino 

Fundamental, da Rede Pública, da cidade de Cuiabá/MT. Diante dos estudos foi diagnosticada 

a prevalência de escoliose (67,6%), associada à ausência da prática de atividade física.   

Candotti, Noll e Roth (2012) realizaram um estudo no município de Dois Irmãos/RS, 

com escolares de 7 a 16 anos, matriculados no 2º, 5º e 9º ano do Ensino Fundamental. O 

estudo ressaltou que a forma de carregar o material escolar e o peso da carga estão  

diretamente relacionados a grande incidência das alterações de postura em escolares. O autor 

fala que o uso rotineiro da mochila de forma inadequada influencia na coluna vertebral.   

O trabalho de Santos et al. (2009) foi analisar a postura de estudantes do Ensino 

Público Fundamental diferenciando as alterações que fazem parte do crescimento normal das 

compensatórias. O estudo disponibilizou de 247 estudantes do 1º ao 4º ano, matriculados em 

uma escola pública da Jaguariúna/SP. Ao concluir sua pesquisa ele encontrou em maior 

porcentagem a escápula alada (40,6%), apontando como fator de risco a forma de carregar a 

mochila.  

De acordo com o estudo feito por Freire (2008) aproximadamente 55,5 % dos alunos 

de 10 a15 anos, matriculados do 5º ao 9º em uma escola de Guaramiranga/Ce, transportavam 

o material escolar de forma inapropriada. Desses, 61% eram do sexo feminino e 39% 

pertenciam ao sexo masculino.   

O estudo de Silva et al. (2011)  identifica e compara a frequência de alterações 

posturais  e dor em escolares obesos e não obesos de acordo com o gênero. O mesmo dispõe 

de 51 crianças e adolescentes na faixa etária de 9 a 17 anos de idade, provenientes do projeto 

de extensão “Exercício em condições especiais”, do Núcleo de Qualidade de Vida (NQV), da 

Universidade Federal do Paraná. Foram descritas as prevalências da anteriorização de cabeça 

(87,5%) e do ombro protuso (100%).  
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Nery et al. (2010) realizou um estudo no Município de Carlos Barbosa/RS, com 1340 

avaliados. Entre eles, 51% eram meninos em faixa etária de 12 a 19 anos, matriculados no 5º, 

6º, 7º e 8º ano, alunos de escola pública estadual e municipal, e da zona rural. Chegou-se a 

conclusão que 1,4% das meninas apresentavam escoliose e assimetria de membros, tais como: 

ombro e escápula assimétrica (6,6%) e antebraço e tronco assimétrico (10,4%). Dos escolares 

acometidos pelas modificações, 27% dos problemas ocorrem pelo excesso de material escolar. 

Os alunos com escoliose tinham o peso do material em torno de 4,4Kg e peso corporal 

47,9Kg em comparação com os alunos sem alterações escolióticas que tinham o peso do 

material em torno de 3,7 Kg e peso corporal 48 Kg, associando a patologia ao peso corporal e 

excesso de peso do material.  

O artigo de Melo et al. (2011) avaliou a postura da coluna vertebral em crianças e 

adolescentes com deficiência auditiva em idade escolar considerando o gênero e a idade da 

amostra. A pesquisa testou 44 escolares com deficiência auditiva com idade entre 7 e 17 anos, 

residente em Caruaru/Pe. O autor detectou a presença de escoliose (84,1%), tendo como 

fatores de risco o sexo feminino, o peso do material escolar e alunos de maior faixa etária.   

No estudo de Candotti, Noll e Roth (2012), realizado no município de Dois 

Irmãos/RS, com indivíduos de 7 a 16 anos, matriculados no 2º, 5º e 9º ano do Ensino 

Fundamental, também foi associado o uso inadequado das mochilas escolares dentre outros 

fatores. Verificou-se que as meninas, por possuírem maior massa corporal que os meninos, e  

por transportarem mochilas mais pesadas, apresentavam maior incidência de escoliose.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As alterações posturais são muito frequentes em jovens escolares e estão diretamente 

associadas a hábitos adquiridos no decorrer do dia a dia, sejam eles em casa ou na escola. Os 

períodos na posição sentada e excesso de peso das mochilas escolares se tornam os principais 

vilões. Os estudos selecionados para a revisão de literatura do tema abordado nos mostraram 

que independente do lugar em que os adolescentes vivem, as patologias são praticamente as 

mesmas e estão muito presentes em com grandes índices. O assunto chamou-nos atenção para 

os indivíduos do sexo feminino por apresentarem um relevante número de desvios posturais 

laterais e hiperlordoses lombar (aumento da curvatura fisiológica da região lombar).  

Apesar de rico o conteúdo disponível, ainda há uma grande necessidade de estudos 

nessa área, como também, todas as pesquisas ocorrem em escolas públicas nos remetendo 



621 
 

uma ideia de descaso por parte das instituições privadas. Os resultados nos conscientizam da 

necessidade da criação de projetos em educação e saúde que incluam a abordagem de 

profissionais capacitados e qualificados nas escolas, sejam elas públicas ou privadas. 

 O assunto deve chamar a atenção de pais e educadores para o reconhecimento de seus 

agravantes antes que as alterações se estabilizem ou para um diagnóstico precoce, tornando o 

tratamento mais simples e menos demorado, ou para o prognóstico melhor, evitando que estes 

indivíduos levem para o resto de suas vidas limitações e incapacitações. 
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57. QUALIDADE DE VIDA, ESTRESSE E FADIGA EM TRABALHADORES: 

REVISÃO INTEGRATIVA. 

QUALITY OF LIFE, DISTRESS AND FATIGUE AMONG WORKERS: INTEGRATIVE 

REVIEW 
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Acadêmica do Curso de Fisioterapia das Faculdades INTA 

Fernanda Magda Borges Rodrigues 
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RESUMO: O presente estudo objetivou identificar as evidencias disponíveis na literatura 

nacional sobre a qualidade de vida do trabalhador e fatores causadores de estresse e fadiga, 

caracterizando os sintomas, trata-se de um estudo realizado por meio do método de revisão 

integrativa da literatura. Para a busca dos artigos, foram utilizadas as seguintes bases de 

dados: Medline, Lilacs, SciElo. Os descritores qualidade de vida, fadiga, estresse e saúde do 

trabalhador foram usados para esta busca. A amostra final desta revisão foi constituída por 

treze artigos científicos, selecionados pelo critério de inclusão previamente estabelecido. 

Destes, um foi encontrado na base de dados LILACS, um no Medline e onze no Scielo, 

conclui-se a necessidade de reinterar estudos com delineamentos mais precisos para 

evidenciar fatores que afetam a saúde do trabalhador. 

Palavras-chave: Qualidade de vida, fadiga muscular, estresse, saúde do trabalhador. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0103-05822009000100012
http://dx.doi.org/10.5007/1980-0037.2011v13n6p448
http://dx.doi.org/10.1590/S1809-29502011000400003


624 
 

ABSTRACT: The present study aimed identify the evidence available in national literature 

about the worker’s quality of life and causative factors of distress and fatigue, characterizing 

the symptoms, This is a study achieved through integrative literature review. In order to 

research the articles the following databases were used: MEDLINE, LILACS, SCIELO. The 

descriptors quality of life, fatigue, distress and worker’s health have been used in the research, 

the final sampling of this review is based on thirteen scientific articles selected according to 

the inclusion criteria previously defined of whichone has been found in LILACS database, 

another in MEDLINES’ and the other eleven on SCIELO’S, concludent reiterate the necessity 

of studies with more precise delineation to highlight factors that affect worker’s health. 

Keywords: Quality of life; muscle fatigue; stress; occupational health. 

 

INTRODUÇÃO 

A saúde é definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) não somente como 

inexistência de doenças, mas também como estado de bem-estar físico, intelectual e social, 

incluindo aspectos relacionados à capacidade para o trabalho em sua concepção (COSTA; 

FREITAS, 2012). 

  O número de registro de doenças relacionadas ao trabalho aumenta a cada ano, o que 

estimula os pesquisadores a investigar a relação entre o aparecimento de doenças, a 

organização do trabalho e as mudanças nas relações sociais de produção, principalmente após 

a década de 1970. Várias modificações ocorreram a partir desta data, algumas delas foram: 

revolução na tecnologia, interdependência econômica das sociedades e políticas, 

reestruturação produtiva, o capital financeiro transitando com mais desenvoltura e geração de 

um recente sistema  digital, entre outras (VASCONCELOS; FARIAS, 2008). 

Essas mudanças causadas pelo globalismo e pela abertura econômica exerceram 

influencia tanto nas pessoas e na sociedade quanto nas organizações que para continuarem 

competitivos e se adequar a nova dinâmica do mercado mundial, precisaram mudar suas 

estruturas, seus processos e suas atividades (VASCONCELOS; FARIA, 2008). 

Ao longo do desenvolvimento do capitalismo, a idéia do que seja saúde do trabalhador 

modificou-se, antes se preocupava primordialmente com a sobrevivência do corpo, 

atualmente a preocupação com a saúde mental e qualidade de vida do trabalhador (QVT) vem 

sendo prioridade nas grandes empresas (VASCONCELOS; FARIA, 2008) 

O ambiente de trabalho é um local no qual o ser humano busca satisfazer suas 

necessidades e a sua realização pessoal, e também o espaço em que fica exposto a 

dificuldades e estimulos os quais o mercado de trabalho impõe (BATISTTI; BAVARESCO, 

2010). Nos últimos anos um aumento significativo do número de queixas e sintomas 

relacionados ao trabalho vem se intensificando e agravando o processo de adoecimento, 
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crescendo o número de trabalhadores com fadiga, transtornos de ansiedade, alem de outras 

doenças musculoesqueléticas (PRAZERES; NAVARRO, 2010).  

A preocupação com a qualidade de vida no trabalho não é algo recente. Entretanto, a 

implementação de programas específicos aconteceu mais recentemente, devido a percepção 

de que aspectos relativos à saúde física e mental no ambiente de trabalho tem impacto direto 

sobre o nível de produtividade dos funcionários e influenciam nos resultados organizacionais, 

elevando o nível de QVT, é interessante, porque mostrar que a satisfação no trabalho pode ser 

elevada explorando novos e melhores meios de realização das tarefas (AMORIM, 2010). 

Inicialmente os estudos sobre QVT analisavam aspectos individuais específicos e 

relativos ao bem estar do trabalhador no ambiente de trabalho. Depois de algum tempo, 

procurou solucionar problemas relacionados ao enriquecimento da tarefa, com o objetivo de 

incentivar a criatividade, reduzir a impessoalidade nas relações de trabalho e  explanar a 

participação nas decisões. Atualmente, o tema constitui item obrigatório no planejamento 

estratégico corporativo e é tratado como uma vantagem competitiva no mercado, necessário 

para manter bons profissionais (AMORIM, 2010). 

A gestão de pessoas reuniu toda as preocupações com a QVT, indo além dos aspectos 

físicos e ambientais da empresa, mas também a saúde e o bem-estar do trabalhador, dentro e 

fora do local de trabalho, procurando instituir um equilíbrio entre dois interesses: o ambiente 

de trabalho e o interesse da organização em obter melhores níveis de qualidade e 

produtividade a fim de elevar a participação no mercado e aumentar a lucratividade 

(AMORIM, 2010). 

Essa preocupação com a qualidade de vida tem motivado programas específicos de 

combate às doenças ocupacionais defendendo o bem estar do trabalhador, determinando 

políticas de recursos humanos. São os programas de QVT, que tem o propósito de facilitar e 

satisfazer as necessidades do trabalhador no desenvolvimento de suas atividades na 

organização, tendo como ponto de partida “o fato de que quanto mais as pessoas estiverem 

satisfeitas e envolvidas com o próprio trabalho, mais irão produzir”.(AMORIM, 2010). 

Os estudos de QVT normalmente atingem as grandes dimensões do trabalho humano: 

as condições físicas e ambientais, as condições organizacionais, envolvendo clima, gestão e 

ações praticas por toda a administração; envolvendo não só aspectos físicos e ambientais, mas 

também o bem estar dentro e fora do local de trabalho (AMORIM, 2010). 
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O estresse ocupacional é uma reação gerada devido a situações criadas pelo próprio 

organismo para se proteger das exigências do trabalho e das intensas solicitações da vida 

moderna (BATISTTI; BAVARESCO, 2010). 

Na sociedade o estresse preocupa devido às suas consequências para a saúde, a 

qualidade de vida e às implicações que tem para as empresas e para a sociedade. O excesso de 

stress pode gerar um desgaste físico e mental gerando envelhecimento precoce, uma sucessão 

de doenças e até a morte. Tal desgaste ocasiona sintomas que prejudicam as atividades diárias 

e o desempenho do indivíduo, diminuindo o ritmo e capacidade de manter uma vida 

equilibrada e saudável, gerando desconforto e cansaço. Por isso pode desencadear problemas 

de saúde, emocionais, interpessoais e o isolamento social, devido à irritação e falta de 

paciência com as pessoas. Ele também pode acarretar queda de produtividade, desmotivação, 

falta de concentração e infelicidade na vida pessoal, originando altas despesas para a pessoa e 

para a empresa (SADIR; LIPP, 2009). 

O estresse exerce influência no comportamento social e individual do ser humano e se 

tornou síndrome do processo tecnológico e urbano, portanto pode –se definir  o stress 

ocupacional com ênfase nos fatores do trabalho que excedem a capacidade de enfrentamento 

do indivíduo (estressores organizacionais) ou nas respostas psicologicas fisiológicas, e 

comportamentais dos indivíduos aos estressores. A dedicação principal dos pesquisadores na 

área do stress organizacional está dirigido para eventos que provocam respostas indicativas de 

estresse e interferem na saúde, desempenho do indivíduo e bem estar (BATISTTI; 

BAVARESCO, 2010). 

Tanto exigências físicas e mentais da atividade (organização do trabalho) quanto 

fatores externos (condições de trabalho) podem estar entre os estressores responsáveis pelo 

stress em conseqüência do trabalho. Estas circunstâncias impõem ao trabalhador uma alta 

demanda a ser enfrentada. Se o indivíduo apresentar um repertório deficitário de 

enfrentamento, o stress ocupacional será desencadeado (SADIR; LIPP, 2009). 

O indivíduo, ao se entrar na organização, pode interferir nesta relação stress/trabalho. 

Geram-se motivações e expectativas que se orientam por valores pessoais, que, muitas vezes, 

poderão entrar em conflito com os valores organizacionais.  Conseqüentemente ocorre a 

diminuição desta motivação inicial e a falta de cooperação e comprometimento com as 

demandas da organização. Apesar dos estressores que influenciam o cotidiano das 
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organizações, algumas mudanças no ambiente de trabalho  podem gerar resultados mais 

eficazes e rápidos na promoção da saúde (SADIR; LIPP, 2009).   

 Conseqüências debilitantes e onerosas ocasionadas pelo estresse, afetam tanto as 

organizações, quanto os trabalhadores. Muitos aspecto organizacionais e psicossociais  do 

trabalho já foram ligados a uma vários efeitos contrários a saúde do trabalhador, tais como 

doenças cardiovascular, transtornos mentais, fadiga e lesões musculoesqueléticas (NETO et al 

,2012).  

O desgaste do trabalhador é decorrente das cargas físicas e mentais do trabalho e é 

influenciado pela capacidade de enfrentamento do indivíduo, condicionando diferentes 

respostas ao estresse, podendo desencadear respostas fisiológicas, comportamentais e 

psicológicas, com efeitos negativos sobre a saúde e a capacidade para o trabalho 

(MARTINEZ; LATORRE, 2009). 

A fadiga muscular (FM) é definida como qualquer redução na capacidade do sistema 

neuromuscular de gerar força e/ou manter uma determinada potência. A perda da eficiência, 

isto é, a diminuição da capacidade de trabalho é considerada uma consequência direta de 

fadiga.  

A etiologia da fadiga é multifatorial, tornando mais difícil a sua investigação. Dentre 

as causas de fadiga, estão as seguintes: os fatores fisiológicos, relacionados com a intensidade 

e permanência do trabalho intelectual e físico; os fatores psicológicos que estão ligados a 

monotonia e a perda de motivação; e os fatores sociais e ambientais, como o ruído, a 

iluminação, a temperatura e o relacionamento com a chefia e com os colegas de trabalho. 

Alem disso a fadiga muscular pode ser classificada como aguda ou leve, subaguda ou 

moderada e crônica ou intensa (BITTENCOURT; DELIBERATO, 2010). 

Eliminar as atividades estressantes torna-se tarefa difícil na rotina das pessoas. 

Entretanto para evitar que a fadiga seja excessiva, algumas medidas no dia a dia devem ser 

adotadas; como dieta adequada, exercícios físicos, pratica regular de relaxamento e cuidados 

com a postura podem minimizar os efeitos indesejados da fadiga, evitando assim alterações 

como cansaço, dor, formigamento nos membros (BITTENCOURT; DELIBERATO,2009). 

A fadiga muscular é como as doenças ocupacionais, se tratadas em tempo hábil, isto é, 

antes da instalação do processo inflamatório é reversível (BITTENCOURT; DELIBERATO, 

2009). 
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O trabalho é defenido como qualquer atividade física ou intelectual, realizada por um 

ser humano, cujo objetivo é fazer, transformar e obter algo. Foi através dele que as 

civilizações conseguiram se desenvolver e alcançar o nível atual (RIBEIRO; LEDA, 2004). 

O objetivo deste trabalho foi realizar revisão integrativa da literatura nacional 

referente a qualidade de vida do trabalhador e fatores causadores de estresse e fadiga 

muscular, caracterizando os sintomas, relatando também a preocupação com a qualidade de 

vida nas empresas, identificando fatores que podem desencadear estresse e fadiga muscular e 

seus respectivos sintomas. 

Os estudos sobre saúde do trabalhador são de grande relevância, visto que atualmente 

há um crescimento indiscriminado do número de queixas e sintomas relacionados ao trabalho, 

agravando o processo de adoecimento, elevando o custo com tratamentos não só para as 

instituições, mas também para os trabalhadores e familiares. Ocorrendo um impacto direto na 

QVT. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo realizado por meio do método de revisão integrativa da 

literatura. O estudo foi desenvolvido em seis etapas, conforme orientações metodológicas para 

este tipo de pesquisa. Na primeira etapa, foi realizada a descricão  para a revisão; na segunda, 

foram escolhidos a amostra dos estudos; a terceira foi feita a seleção das características da 

pesquisa revisada; na quarta, realizou - se a análise dos dados, de acordo com os critérios de 

inclusão estabelecidos; na quinta etapa,foi realizado a interpretação dos resultados e na sexta, 

com a finalidade de divulgar os resultados obtidos, este artigo foi preparado. 

As seguintes bases de dados foram utilizadas para as pesquisas dos artigos, foram 

utilizadas: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline); Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); Scientific Eletronic Library 

Online (SciElo). 

Os critérios de inclusão foram determinados no início da pesquisa, onde foi definido o 

tema a estudar, foi escolhido estudos, no período de 2004 a 2012, nos idiomas português e 

que estivessem disponíveis na sua totalidade para posterior  análise e leitura do artigo. 

  Os descritores utilizados foram qualidade de vida, fadiga, estresse, saúde do 

trabalhador, sendo observados os critérios de pesquisa estabelecidos em cada base de dados. 
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O levantamento dos artigos nas bases de dados ocorreu, entre os meses de outubro e 

novembro de 2012. Os critérios de inclusão das publicações nesta revisão integrativa foram: 

artigos eletronicamente disponíveis, que abordaram fatores desencadeantes de estresse e 

fadiga no trabalho e práticas de qualidade de vida no ambiente de trabalho; sendo publicações 

em português, no período de 2004 a 2012. Critério de exclusão foram artigos em inglês e 

espanhol, no período anterior a 2004. 

No cruzamento dos descritores, após análise e síntese foram selecionados 13 artigos 

para leitura na integra, que compuseram essa revisão integrativa. 

 As informações extraídas foram transcritos e organizados por planilhas em ordem 

crescente e númerica, no programa Microsoft Excel 2007, de acordo com o ano de publicação, 

título da pesquisa, autor e base de dados. 

Os resultados foram exibidos na forma descritiva, em duas etapas. A primeira 

consistiu da relação dos dados de identificação das publicações (autores, ano) e instituição 

sede do estudo. Na segunda, foram avaliadas as características metodológicas dos estudos, 

determinando-os de acordo com o esboço da pesquisa e nível de evidência. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Esta revisão integrativa totalizou 13 artigos (Figura 01), dos quais 01 foi encontrado 

na base de dados LILACS, 01 no MEDLINE e 11 no SCIELO e 01 nas três bases 

simultâneas. 

Figura 01 – Apresentação da síntese dos artigos incluídos na revisão integrativa. 

AUTORES ANO TITULO 

TIPO DE 

ESTUDO OBJETIVO PROCEDÊNCIA 

Vasconcelos 

A,Faria, JH 
2008 

Saúde mental no 

trabalho: contradições e 

limites 

Estudo de 

caso 

Indentificar e analisar as 

contradições existentes 

acerca das estrategias 

organizacionais adotadas 

sobre a saúde mental no 

trabalho, tendo como base 

a percepção dos 

trabalhadores. 

SCIELO 

Batistti RB, 

Bavaresco AM 
2010 

Estudo bibliografico 

sobre aspectos 

geradores de estresse 

que afetam o ser 

humano no ambiente de 

trabalho 

Bibliogra 

fico 

contribuir para o 

desenvolvimento e 

aprofundamento do 

conhecimento do estresse. 

LILACS, MEDLINE 

E SCIELO 
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Prazeres 

TJ,Navarro 

VL 

2010 

Trabalho e saúde 

mental: estudo com 

trabalhadores da 

industria calçadista de 

Franca (SP) 

Qualitativa 

Estabelecer relações entre 

as condições de trabalho 

das atividades de 

pesponto das industrias de 

calçados de Franca(SP) e 

os problemas de saúde 

mental relatados pelos 

trabalhadores que as 

executam. 

M

E

D

L

I

N

E 

Amorim TGF 2010 

Qualidade de vida no 

trabalho: Preocupação 

também para os 

servidores públicos 

Descritivo e 

explicativo 

e 

quantitativo 

Avaliar o nível de 

qualidade de vida 

percebido pelos 

servidores, no exercicio 

das atividades 

profissionais envolvendo 

a QVT. 

SCIELO 

Sadir MA, 

Lipp MME 
2009 

As fontes de estresse no 

trabalho 

Descritivo, 

explicativo 

e 

quantitativo 

Indentificar as fontes 

extressoras nas 

organizações que 

interferem no bem estar e 

desempenho individual 

verificando a intensidade, 

para ser possivel 

desenvolver medidas para 

tornar o ambiente de 

trabalho mais satisfatório. 

SCIELO 

Neto CFM, 

Almeida GA 
2012 

Análise da percepção da 

fadiga, estresse e 

anciedade em 

trabalhadores de uma 

industria de calçados 

Exploratóri

a e 

transversal 

Descrever e os aspectos 

envolvidos com a 

percepção de fadiga e 

estresse laboral e 

percebido em 

trabalhadores de ambos os 

sexos, em função do setor 

de trabalho e traço de 

ansiedade.  

SCIELO 

Bittencourt 

WS, 

Deliberato PC 

2009 

Avaliação dos níveis de 

fadiga nos servidores 

das varas de trabalho do 

tribunal regional do 

trabalho em Cuiabá, 

Mato Grosso 

Descritivo, 

explicativo 

e 

quantitativo 

Verificar o nível de fadiga 

muscular nas diferentes 

funções exercicidas pelos 

servidores da vara do 

trabalho e indentificar 

situações causadoras de 

desconforto e fadiga 

muscular. 

SCIELO 

Martinez MC, 

Latorre MR 
2009 

Fatores associados a 

capacidade para o 

trabalho de 

trabalhadores do setor 

elétrico 

Transversal 

Avaliar fatores associados 

a capacidade para o 

trabalho junto a 475 

trabalhadores de uma 

empresa do setor eletrico 

no estado de São Paulo. 

SCIELO 

Vigano MG, et 

AL 
2010 

Fadiga no trabalho: 

Como o psicologo pode 

atuar? 

Bibliografic

o 

Apresentar uma revisão 

teorica, citando diversas 

pesquisas que apontam a 

relação da Sindrome da 

Fadiga Crônica com o 

ambiente e as condições 

de trabalho. 

SCIELO 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0047-20852012000300003
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0047-20852012000300003
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0047-20852012000300003
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0047-20852012000300003
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0047-20852012000300003
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0047-20852012000300003
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0047-20852012000300003
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0047-20852012000300003
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0047-20852012000300003
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Costa CS, 

Freitas EG 
2012 

Capacidade para o 

trabalho e qualidade de 

vida de trabalhadores 

industriais 

Descritivo, 

explicativo 

e 

quantitativo 

Avaliar comparativamente 

a qualidade de vida e a 

capacidade de trabalho de 

trabalhadores industriais 

por meio dos indices de 

capacidade para o 

trabalho e de qualidade de 

vida. 

SCIELO 

Ribeiro RF, 

Martins MB 
2011 

Obesidade e estresse 

entre trabalhadores de 

diversos setores de 

produção:Uma revisão 

integrativa 

Revisão 

integrativa 

Identificar a relação entre 

obesidade e estresse nos 

trabalhadores de diversos 

setores de produção. 

SCIELO 

Melo MB, 

Barbosa MA 
2011 

Satisfação no trabalho 

da equipe de 

enfermagem: Revisão 

integrativa 

Revisão 

integrativa 

Analisar as evidências 

cientificas referentes a 

satisfação no trabalho da 

equipe de enfermagem 

brasileira.  

SCIELO 

RIBEIRO CV, 

LEDA DB 
2004 

O significado do 

trabalho em tempos de 

reestruturação produtiva 

REVISÃO 

BIBLIOGR

AFICA 

Investigar qual o 

significado do trabalho na 

sociedade comteporanea 

SCIELO 

 

Quanto à publicação todos os artigos são nacionais e em português. Em relação ao tipo 

de pesquisa constataram-se 1 estudo de caso, 3 bibliográficos, 1 qualitativa, 4 descritivo, 

explicativo e quantitativo, 02 exploratória e transversal e 02 revisão integrativa. 

Quanto aos instrumentos uzados para mensurar a qualidade de vida, estresse ou fadiga 

no trabalho, 2 estudos aplicaram avaliações desenvolvidos pelos próprios autores, 2 aplicaram 

questionário do índice de capacidade para o trabalho (ICT), 1 estudo aplicou o questionário 

inventário de ansiedade traço-estado (IDATE), no qual foi utilizado somente a parte 

correspondente o traço, 1 estudo aplicou vários questionários, entre eles o bipolar da fadiga, 

escala de estresse no trabalho (EET),  questionário de avaliação da saúde ( medical outcomes 

study – 36) traduzido para o português, índice de massa corporal (IMC), em alguns artigos 

não foi aplicado questionário, pois são revisão integrativa, bibliográfica e estudo de caso. 

A qualidade de vida é uma avaliação abstrata realizada pelo trabalhador sobre aspectos 

laborais e organizacionais que podem ser prejudiciais ou benéficos ao seu bem estar. È uma 

avaliação dinâmica, ou seja, o estado de insatisfação ou satisfação pode ser modificado 

conforme as condições gerais. 

Múltiplos fatores exercem influencia na qualidade de vida do trabalhador, 

desencadeamento o estresse e fadiga muscular. Constatou–se nesta pesquisa que a 

preocupação com a qualidade de vida no trabalho não é algo recente e que abrange grandes 

dimensões no ambiente de trabalho como: condições físicas e ambientais, as condições 



632 
 

organizacionais, envolvendo clima, gestão, ações praticas por toda a administração e o bem 

estar do empregado dentro e fora do local de trabalho (AMORIM, 2010). 

O estresse pode ser explicado pela crescente necessidade de adaptação às mudanças e 

ao ritmo do dia a dia que as pessoas estão sujeitas na atualidade, rotina esta que pode ser um 

dos fatores que justifica o aumento do nível de stress da população em geral. Esta contínuas 

mudanças e as relações interpessoais que se estabelecem no ambiente de trabalho, ocasionam 

um alto nível de stress também dentro das organizações, tornando-se fontes de stress 

ocupacional. Segundo Sadir e Lipp (2009) constatou-se também que as fontes de stress mais 

manifestada no ambiente profissional são, a falta de planejamento, o excesso de atividade e os 

conflitos de valores e interesses. 

Entre as diversas consequências no ambiente de trabalho, a fadiga pode causar 

diminuição do rendimento, altos índices de absenteísmo, alto risco de se envolver em 

acidentes de trabalho ou cometer erros na atividade desenvolvida, desenvolvimento de lesões 

de esforço, entre outros (VIAGANO, 2010). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os fatores que afetam a saúde do trabalhador nesta revisão integrativa foram: 

qualidade de vida, estresse, fadiga e aspectos que envolve o bem estar do trabalhador dentro e 

fora do ambiente de trabalho. Através das condições físicas, ambientais e organizacionais, 

tendo como objetivo reunir os conhecimentos sobre as evidencias científicas disponíveis na 

literatura sobre esses fatores que afetam a saúde do trabalhador.  

Diante dos artigos analisados evidenciou-se que, estudos sobre a QVT incorporou a 

preocupação coma gestão de pessoas, envolvendo clima, gestão, ações praticas e o bem estar 

dentro e fora do local de trabalho. O estresse pode causar vários sintomas como desconforto, 

cansaço, diminuição do ritmo e capacidade para manter uma vida saudável e equilibrada, 

desencadeando problemas de saúde, irritação, desmotivação, queda de produtividade. A 

fadiga é considerada por diversos autores como uma diminuição considerável do estado físico 

e mental, que é diferenciado da falta de motivação e do cansaço por não ser atribuída a 

exercício físico ou a uma enfermidade diagnosticável. É um fenômeno preocupante no qual é 

difícil conceituar, interpretar e aferir, porque acaba por instituir um estado global resultante do 

desequilíbrio interno ocasionado devido ao sistema de relações do organismo, no qual muitas 

vezes a alteração de um sistema afeta os demais.   



633 
 

REFERÊNCIAS 

 

AMORIM, T. G. F..Qualidade de vida no trabalho: Preocupação também para os servidores 

públicos. Recadm, Campo Largo,v. 9, n. 1, p. 35-48, maio. 2010. 

 

BATISTTI, R. B.; BAVARESCO, A. M.. Estudo Bibliográfico sobre aspectos geradores de 

estresse que afetam o ser humano no ambiente de trabalho. Unoesc & Ciência – ACHS, 

Joaçaba, v. 1, n. 2, p. 139-148, jul./dez. 2010. 

 

BITTENCOURT, W. S.; DELIBERATO, P. C. P.. Avaliação dos níveis de fadiga nos 

servidores das varas de trabalho do tribunal regional do trabalho em Cuiabá, Mato Grosso. 

Revista Brasileira de Ciências da Saúde, V. VII, nº 21, jul/set 2009. 

 

BARBOSA, M, A.; ET AL.. Satisfação no trabalho da equipe de enfermagem: revisão 

integrativa. Revista latino –americana de enfermagem. Ribeirão Preto, v. 19, n. 4, 

julho/agosto 2011.  

 

RIBEIRO, C. V.; LEDA, D. B.. O significado do trabalho em tempos de reestruturação 

produtiva. Estudo em pesquisas em psicologia, UERJ, Rio de Janeiro, n.2, 2º semestre de 

2004. 

 

FREITAS, E, G.; ET AL.. Capacidade para o trabalho e qualidade de vida de trabalhadores 

industriais. Ciência e saúde coletiva. Rio de Janeiro, v. 17, n. 6, 2012. 

 

MARTINEZ, M, C.; LATORRE, M, R, M.. Fatores associados a capacidade para o trabalho 

de trabalhadores do setor elétrico. Caderno de saúde pública. Rio de janeiro, v.25, n. 4, 

2009. 

 

NETO, C, F, M.; et al.. Análise da percepção da fadiga, estresse e ansiedade em trabalhadores 

de uma industria de calçados. Jornal brasileiro de psiquiatria, Rio de janeiro, v. 61, n. 3, 

2012. 

 

PRAZERES, T. J.; NAVARRO, V. L.. Trabalho e saúde mental: estudo com trabalhadores da 

industria calçadista de Franca (SP). VII Seminário de Saúde do Trabalhador e V 

Seminário O Trabalho em Debate “Saúde Mental Relacionada ao Trabalho”, 2010. 

 

SADIR, M. A.; LIPP, M. M. E. N.. As fontes de estresse no trabalho. Revista de Psicologia 

da IMED, vol.1, n.1, p. 114-126, 2009. 

 

SANTOS, M, R.; ET AL.. Obesidade e estresse entre trabalhadores de diversos setores de 

produção: uma revisão integrativa. Acta paulista de enfermagem. São Paulo, v. 24, n. 4, 

2011. 

 

VASCONCELOS, A., FARIA, J. H..Saúde mental no trabalho: contradições e limites. 

Psicologia&Sociedade, Florianópolis, v. 20, n. 3, dezembro. 2008. 

 

VIGANO, M, G.; ET AL.. Fadiga no trabalho: como o psicólogo pode atuar? Psicologia em 

estudo. Maringá, v.15, n. 3, 2010. 



634 
 

58. REPERCUSSÕES DO MÉTODO PILATES EM GESTANTES: REVISÃO 

SOCIOMÉTRICA E BIBLIOMÉTRICA 

REPERCUSSIONS THE METHOD PILATES IN PREGNANCY: REVIEW SOCIOMETRIC 

AND BIBLIOMETRIC. 

Ana Regina de Vasconcelos Pessoa Pontes 

Acadêmica do Curso de Fisioterapia das Faculdades INTA 

Guilherme Pertinni de Morais Gouveia 

Fisioterapeuta, Prof. Mestre do Curso de Fisioterapia das Faculdades INTA 

 

RESUMO: O momento gestacional compreende um período de cerca de quarenta e duas 

semanas, sendo a gestação um período diferenciado da vida da mulher, o organismo sofre as 

mais diversas alterações anatômicas, fisiológicas e bioquímicas em todos os órgãos e 

sistemas, para conseguir gerar e conceber o bebê. As respostas aos desconfortos respiratórios 

da gravidez variam, dependendo da seriedade dos sintomas e sensibilidade da gestante, tendo 

um significado para cada mulher, levando em consideração a tolerância individual ao 

desconforto. Como uma alternativa de tratamento fisioterápico, com o fim de melhorar a 

capacidade respiratória das gestantes, preparando-as para um parto sem intercorrências, 

utiliza-se o método Pilates. O mesmo alcança seus objetivos através da tomada de consciência 

corporal, sobretudo de seus princípios: concentração, respiração, controle, precisão, fluidez de 

movimento e rotina. Pode ser desenvolvido sob três formas, sendo que todas elas são eficazes 

na melhoria da capacidade respiratória: Pilates nos equipamentos: reformer
®
, cadillac

®
, 

barrel
®

, e cadeira combo
®
, Pilates no solo, pilates nas bolas.Atua direcionando exercícios que 

reabilitam o sistema respiratório, através da mobilização do diafragma.Este estudo trata-se de 

uma análise retrospectiva, longitudinal, bibliométrica e sociométrica, descritivo de caráter 

quantitativo, na qual ocorreu no período de fevereiro a dezembro de 2012.Teve como objetivo 

investigar as Repercussões do Método Pilates na gestação,para realizar tal investigação  

pesquisou-se 15 artigos em periódicos nacionais, destes excluiu-se 13 por apresentarem-se 

incompletos (8) com metodologia no estilo revisão literária (3) e, por abordarem a temática 

em estudo apenas como citações de terapêutica (2), sem aprofundamento do método, portanto, 

fizeram parte deste estudo dois artigos. 

Palavras-chave: gestação; Pilates; fisioterapia; sociometria; bibliometria. 

 

ABSTRACT : Gestational currently comprises a period of about forty -two weeks gestation 

with a different period of woman's life , the body undergoes many different anatomical , 

physiological and biochemical changes in all organs and systems , and to be able to generate 

conceiving the baby . Responses to respiratory discomforts of pregnancy vary, depending on 

the severity of symptoms and sensitivity of the pregnant woman, having a meaning for each 

woman , taking into account individual tolerance to discomfort . As an alternative to physical 

therapy in order to improve the breathing capacity of pregnant women, preparing them for a 

birth without complications, we use the Pilates method. The same achieves its goals by taking 

body awareness, especially of its principles : concentration, breathing, control, precision , 

fluidity of movement and routine. Can be developed in three forms , all of which are effective 
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in improving respiratory capacity : Pilates on the equipment : Reformer ® , Cadillac ® , ® 

barrel , and chair combo ® , Pilates on the ground , in bolas.Atua directing pilates exercises 

rehabilitate the respiratory system , through the mobilization of diafragma.Este study deals 

with a longitudinal , bibliometric and sociometric retrospective analysis , descriptive 

quantitative character , which occurred from February to December 2012.Teve to investigate 

the repercussions of Pilates during pregnancy , to make such investigation it was researched 

15 articles in national journals , 13 of these were excluded because they presented were 

incomplete ( 8 ) methodology in the literature review with style ( 3 ) , and address the issue in 

a study only as quote therapy ( 2 ) , without deepening the method, so the above study two 

articles . 

Keywords: pregnancy; Pilates; physical therapy; sociometry; bibliometrics. 

 

INTRODUÇÃO 

O momento gestacional compreende um período de cerca de quarenta e duas semanas, 

onde a mulher acomoda, protege e acolhe dentro do seu corpo, outro ser humano que surge do 

processo de fecundação de um óvulo, por um ou mais espermatozóides, sendo a gestação um 

período diferenciado da vida da mulher, onde o organismo sofre as mais diversas alterações 

anatômicas, fisiológicas e bioquímicas em todos os órgãos e sistemas, para conseguir gerar e 

conceber o bebê.  

O estado gravídico altera significativamente o funcionamento dos sistemas 

musculoesquelético, gerando sobrecarga articular por má postura, desequilíbrios musculares, 

dor lombar e pélvica, alteração no centro de equilíbrio; já no sistema nervoso promove 

distúrbios passageiros das funções motoras, sensitivas ou mentais, tais como tremores, 

contraturas, alterações vasomotoras e no sistema respiratório desencadeia o aumento da 

necessidade de oxigênio, em resposta à alteração do metabolismo, aumento da freqüência 

respiratória, sendo duas respirações por minuto e aumento de 40% do volume respiratório por 

minuto (BARROS, 2006). 

Saliente-se ainda, que na gestação, a mulher sofre mudanças hormonais mediadas no 

colágeno e no músculo involuntário, aumento de volume total de sangue com o fluxo 

intensificado para o útero e rins, como também, crescimento do feto, resultando na 

conseqüente ampliação e deslocamento do útero. 

Conseqüentemente faz com que o diafragma se desloque posteriormente para cima em 

cerca de quatro centímetros ou mais, tal como o ângulo subcostal, que se deslocará cerca de 

10 a 15 cm, com isso, a incursão respiratória está limitada às bases do pulmão, fazendo com 
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que as gestantes desencadeiem dispnéias gestacionais; aumento do peso corporal e adaptações 

no centro de gravidade e postura, desta forma minorando naturalmente o desequilíbrio 

(POLDEN; MANTLE, 1998). 

As respostas aos desconfortos respiratórios da gravidez variam, dependendo da 

seriedade dos sintomas e sensibilidade da gestante, tendo um significado para cada mulher, 

levando em consideração a tolerância individual ao desconforto. Como uma alternativa de 

tratamento fisioterápico, com o fim de melhorar a capacidade respiratória das gestantes, 

preparando-as para um parto sem intercorrências, utiliza-se o método Pilates, por ser 

considerado um método eficaz de reabilitação e condicionamento físico, que restaura o 

equilíbrio natural do corpo e da mente (ENDACOTT, 2007).  

Para Gallagher e Krizanowska (1999) o método Pilates alcança seus objetivos através 

da tomada de consciência corporal, sobretudo de seus princípios: concentração, respiração, 

controle, precisão, fluidez de movimento e rotina. Por isso, o método de Pilates é conhecido 

como exercício pensante. 

A origem do método se deu durante a primeira Guerra Mundial, quando seu criador, 

Joseph Pilates, ficava recluso com outros alemães nos campos de Lancaster, na Inglaterra. 

Para ocupar seu tempo livre, Joseph Pilates dava aulas aos internos. Recebeu tanto crédito, 

que nenhum deles foi afetado pela epidemia de Influenza, que matou milhares de ingleses nos 

meados de 1918.  

Ainda recluso, atuou como enfermeiro, junto aos feridos e doentes da guerra. Obteve o 

êxito de manter seus pacientes estáveis apesar de seus ferimentos, capazes de se locomoverem 

por si mesmos, graças a firmeza de seus músculos, utilizando-se, para isto, de métodos que 

trabalham, primordialmente, técnicas respiratórias (MCKENZIE, 2005). 

O método Pilates pode ser desenvolvido sob três formas, sendo que todas elas são 

eficazes na melhoria da capacidade respiratória: Pilates nos equipamentos, sendo estes: 

reformer
®
, cadillac

®
, barrel

®
, e cadeira combo

®
, em que todos funcionam através das 

resistências de molas; Pilates no solo (Mat Pilates), que se utiliza de colchonetes e Pilates na 

bola, onde são utilizadas bolas suíças nos tamanho de 45, 55, 65 e 75 cm, a depender do 

tamanho do cliente.  

O inventor acreditava que para se obter grandes resultados dever-se-ia, independente 

do tipo de técnica que fosse ser utilizada, aliar sempre, o princípio ao movimento.  
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A maioria dos praticantes afirma que o Pilates tornou suas vidas mais saudáveis e 

produtivas, ainda mais pela sua acessibilidade, por poder ser praticado por qualquer pessoa e 

faixa etária, principalmente os grupos especiais como as gestantes. Conforme Smith (2009), o 

método Pilates atua direcionando exercícios que reabilitam o sistema respiratório, 

principalmente durante a gestação, facilitando assim o fortalecimento e mobilização do 

diafragma.  

As técnicas de respiração trabalhadas neste método também ajudam a relaxar e a 

respirar com mais eficiência, induzindo à calma e reduzindo de forma eficaz os níveis de 

cortisol, que é o hormônio do estresse. Para aplicar tal método clínico em gestantes, o 

fisioterapeuta deverá ter conhecimento científico do desenvolvimento gestacional e suas fases, 

a fim de fornecer maior segurança com as técnicas do Pilates nesta fase de vida da mulher. 

Segundo Souza (1999), a obstetrícia, surgida no século XIX, que vem atuar educando 

e sensibilizando as mulheres para o momento do parto, surgindo a necessidade de assistência 

à mulher, que deve ser oferecida por profissional habilitado para tal. De acordo com Orlandi 

(2004), um dos papéis do fisioterapeuta na área de obstetrícia é orientar a gestante quanto às 

adaptações fisiológicas ocorridas durante a gestação, as quais causam desajustes na estrutura 

física da mesma e que podem se transformar em desconfortos.  

Portanto, as alterações que ocorrem durante a gestação podem afetar 

significativamente o sistema respiratório e limitar as capacidades pulmonares da gestante, 

chegando a causar dispnéia e intolerância a pequenos esforços. 

Para compreender uma determinada área/pesquisa, e qual o estado da arte de um 

estudo existente, é fundamental quantificá-lo, abordando sua composição. Esta inferência 

pode realizar-se por meio de uma análise bibliométrica (RAMOS-RODRIGUEZ; RUÍZ-

NAVARRO, 2004) e de redes sociais para observar e analisar a interrelação de autores de 

diversos centros, países, ou até mesmo, universidades (NERUR ET AL, 2008) e as citações e 

co-citações (TSENG ET AL, 2010). 

Este artigo servirá como alicerce, bem como contribuirá para uma melhor 

compreensão e integralização da temática em estudo através do traçado panorâmico da 

produção científica publicada nos periódicos nacionais. 

A questão norteadora de partida deste trabalho é o perfil de publicações e o seu padrão 

de crescimento da produção científica de Repercussões do Método Pilates na gestação nos 

periódicos nacionais, no período de 1999 a 2012. Portanto, objetiva-se investigar a produção 
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científica em periódicos nacionais, abordando as questões norteadoras, no período 

supracitado.   

Ressalta-se que as informações levantadas neste estudo podem instigar o 

desenvolvimento da produção científica por determinados grupos de pesquisa acadêmica, 

podendo ser o marco inicial para o desenvolvimento de políticas direcionadas às temáticas 

estudadas, mas também a definição de novas diretrizes para eventos, congressos e periódicos. 

Outro ponto marcante desta pesquisa é o fato de poder ser mais um meio de 

comunicação para o enaltecimento do conhecimento comunitário e dos próprios pacientes 

acerca da temática. 

 

METODOLOGIA  

Tipo de Estudo e período da pesquisa 

Esta pesquisa trata-se de uma análise retrospectiva, longitudinal, bibliométrica e 

sociométrica, descritivo de caráter quantitativo, na qual ocorreu no período de fevereiro a 

dezembro de 2012. 

A bibliometria é uma técnica de pesquisa que analisa publicações em livros, relatórios 

e em artigos (FERREIRA, 2011) para quantificar, analisar e avaliar a produção científica da 

temática (RAMOS-RODRIGUEZ; RUÍZ-NAVARRO, 2004), sendo adequada ao objeto de 

estudo. Justifica-se o uso desta metodologia por ela conseguir cobrir um período prolongado 

de tempo, ajudando assim a identificar informações importantes e que se fazem inerentes aos 

assuntos pesquisados (NERUR ET AL, 2008). 

Não é sabido de estudos bibliométricos publicados na área de Fisioterapia, 

precisamente correlacionando a Fisioterapia com o método pilates e gestação. 

A bibliometria desenvolveu-se mediante a elaboração de leis empíricas sobre o 

comportamento da literatura. Nesse cenário, é importante conhecer as três leis básicas da 

bibliometria, que são oriundas de pesquisadores renomados, como Bradford, Zipf e Lotka, 

que se destacaram na temática relacionada à produtividade científica (EGGHE, 2005). 

A Lei de Bradford mensura o nível de relevância dos periódicos sobre determinada 

área (ACEDO; CASILLAS, 2005). Enquanto que a Lei de Lotka descreve um modelo de 

distribuição de tamanho-frequência em um conjunto de pesquisas, observando aspectos de 

coautoria, citação de autores e suas produtividades. Já a Leis de Zipf, gera uma lista de 
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terminações de um determinado assunto, evidenciando qual temática científica é abordada nas 

pesquisas (EGGHE, 2005). 

A análise de co-citações parte da premissa que os autores referenciam outros autores 

cuja argumentação é relevante para suas pesquisas (FERREIRA, 2011). Portanto, o interesse 

por elaborar este tipo de estudo, sociometria, surgiu da ampla socialização do conhecimento 

científico e sua problematização (GUARIDO FILHO ET AL, 2009), uma vez que explora a 

produção científica das redes de cocitações e coautorias, isto é, as redes sociais científicas 

(ROSSONI; GUARIDO FILHO, 2007; CRUZ ET AL, 2011). 

Amostra do estudo 

Para investigar Repercussões do método Pilates na gestação, realizou-se um 

levantamento bibliográfico de artigos especializados publicados em periódicos renomados, no 

período de 1999 a 2011, correspondendo a um levantamento longitudinal de12 anos. 

Para auxílio na busca, interpretação e análise crítica dos dados, pesquisou-se a partir 

dos sites Scielo e Bireme, por serem referências de depósito científico na saúde, bem como de 

domínio público. 

Critérios de Inclusão 

Foram incluídos no estudo todos os artigos de revisão, ensaios clínicos, estudo de série 

de casos, coorte e outras metodologias, que tivessem sido publicados em periódicos na 

modalidade texto completo, nos idiomas inglês, espanhol ou português. Para a realização da 

pesquisa dos artigos utilizou-se os seguintes descritores: Pilates- Gestação – Fisioterapia. 

 

Critérios de Exclusão 

Excluiu-se da pesquisa todos os papers incompletos, sem domínio público ou sem 

autorização dos autores para manuseio dos dados, bem como aqueles que se apresentavam na 

forma de resumos. 

Análise dos dados 

Os dados foram digitados em um banco de dados utilizando o programa Epi Info 

(versão 6.04d, Centers for Disease Control and Prevention, EUA). Realizou-se a análise dos 

dados através dos softwares SPSS (versão 18.0) e UCINET (versão 2.2.1). 

A análise inicial foi realizada através da estatística descritiva incluindo tabulações de 

acordo com as variáveis selecionadas, sendo realizada a distribuição da frequência simples 

das variáveis de interesse do estudo (PAGANO; GAUVREAU, 2006). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este estudo pesquisou 15 artigos em periódicos nacionais, destes excluiu-se 13 por 

apresentarem-se incompletos (8) com metodologia no estilo revisão literária (3) e, por 

abordarem a temática em estudo apenas como citações de terapêutica (2), sem 

aprofundamento do método, portanto, fizeram parte deste estudo dois artigos. 

Dentre os descritores mais utilizados destacaram-se gravidez, drenagem linfática 

manual, atividade física, enfermagem obstétrica e parto normal. Além destes dados, a tabela 1 

apresenta os títulos, tipo de amostra e autores. 

 

Tabela 1: Caracterização dos artigos selecionados quanto ao título, objetivos, 

tipologia do artigo, ano de sua publicação e periódico. 

 

Características dos 

artigos 

FONSECA, F. M.; PIRES, J. L. V. R.; 

MAGALHÃES, G. M.; PAIVA, F. 

A.; SOUSA, C. T.; BASTOS, V. P. D. 

  

SILVA, L. M.; OLIVEIRA, S. M. J. 

V.; SILVA, F. M. B.; ALVARENGA, 

M. B. 

Título 

Estudo comparativo entre a drenagem 

linfática manual e atividade física em 

mulheres no terceiro trimestre de 

gestação. 

 
Uso da bola Suíça no trabalho de parto. 

Objetivos 

Comparar o efeito da drenagem 

linfática manual e atividade física em 

mulheres no terceiro trimestre de 

gestação. 

 

Caracterizar o uso da bola suíça na 

assistência à parturiente em serviços de 

atenção obstétrica vinculado ao 

Sistema Único de Saúde no Município 

de São Paulo e identificar as 

características de seu emprego na 

assistência à parturiente por 

enfermeiras obstétricas. 

Tipologia do artigo Original 
 

Original 

Ano de publicação 2009 
 

2011 

Periódico Fisioterapia Ser 
 

Acta Obstétrica Enfermagem 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O artigo suso discorreu que a atividade física em conjunto com a drenagem linfática 

manual favorece as gestantes, controlando o peso, melhorando a postura, mantendo o tônus 

muscular, explanando ainda a justificativa da utilização da bola suíça como instrumento de 

assistência à parturiente em serviços de atenção obstétrica, identificando as características de 

tal instrumento nesse mister. 
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Ao analisar o gênero dos autores que publicaram sobre a temática nos últimos 10 anos, 

encontrou-se uma predominância de mulheres (80%), talvez isso se deva em decorrência da 

temática, uma vez que esta está entre as preferências das mulheres (Figura 1). 

 

Figura 1: Caracterização do Gênero dos autores pesquisados. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao analisar o gênero dos autores que publicaram sobre a temática nos últimos 10 anos, 

encontrou-se uma predominância de mulheres (80%), talvez isso se deva em decorrência da 

temática, uma vez que esta está entre as preferências das mulheres (Figura 1). 

Uma das áreas mais importantes de um estudo é o delineamento metodológico, para 

tanto, realizou-se um levantamento da tipologia da pesquisa dos artigos em estudo, conforme 

na Tabela 2. Este item analisa as abordagens metodológicas preferidas pelos artigos, de forma 

que se possa ter uma idéia da predominância de determinados métodos pelos pesquisadores da 

área. 

Para fazer esta análise, foram utilizadas as informações fornecidas pelos próprios 

autores sobre o método que eles seguiram. Não cabe a este estudo julgar eventuais 

incongruências, já que se trata de artigos aprovados em revistas que possuem procedimentos 

de revisão. 

Tabela 2: Caracterização da tipologia da pesquisa (delineamento metodológico) dos 

artigos selecionados. 

Frequência; 
Feminino; 80; 

80% 

Frequência; 
Masculino; 20; 

20% 

Feminino

Masculino
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Tipologia da pesquisa Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Tipologia da pesquisa quanto à abordagem 
 

 Quantitativa 2 100% 

Tipologia da pesquisa quanto aos objetivos 
 

 Descritivo 2 100% 

Intervencional 1 50% 

Longitudinal 1 50% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tratar o delineamento da pesquisa de forma qualitativa, visando qualificar as ações 

proposta pelo método pilates nas intervenções com o grupo de gestantes. Descritivo, depois 

de qualificar as intervenções propostas é de suma importância descrever esses estudos 

favorecendo assim a comunidade acadêmica. 

Ainda, na caracterização dos artigos sobre a temática em estudo, a análise das 

referências abrange a quantidade de referências utilizadas nos dois artigos investigados 

(média de 28 referências), permitindo assim identificar a evolução destas por década e um 

breve panorama das quantidades de obras que tratam sobre o tema de maneira direta ou 

indireta a partir do início do século XXI. A seguir nas figuras 2 e 3 estão as análises das 

idades das referências por década e por ano, respectivamente. 

 

 

Figura 2: Idade das referências citadas nos artigos selecionados por década. 

Fonte: Dados dos autores. 

Ano das Citações; 
1980; 1 

Ano das Citações; 
1990; 12 

Ano das Citações; 
2000; 37 

Ano das Citações; 
2010; 3 

1980

1990

2000

2010
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Figura 3: Idade das referências citadas nos artigos selecionados por ano. 

Fonte: Dados dos autores. 

 

São escassas as publicações cientificas sobre o método Pilates, dada vista que é um 

método aplicado recentemente cerca de 15 anos em abragência clínica, é um período mais 

breve com   o método pilates na atuação da obstretrícia. 

A Figura 4 descreve de maneira macro as principais redes de autoria e co-autoria dos 

artigos investigados sobre as temáticas de pilates e gestação. Se estabelecendo entre os dois 

autores, uma citação de referências, totalizando 82 nós com aproximadamente 215 laços entre 

eles, podendo considerar uma ligação forte de citações. 

1987

1990

1991

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002
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Figura 4: Caracterização da rede social de citações de autoria e coautoria dos artigos em estudo.   

Os estudos já publicados favorecem a prática de profissionais da fisioterapia de forma 

mais direcionada pelo conhecimento cientifico, como podemos citar os relatos de 

POLDEN(1997);BARACHO(2002), que explicam os desconfortos dos quais experimentam 

as gestantes, as modificações hormonais e a importância da atividade física Pilates para os 

momentos finais da gestação até o parto. 

 

DISCUSSÃO 

Os resultados apontam, conforme o gráfico da figura I, que os artigos relacionados à 

presente pesquisa bibliográfica, referem-se principalmente acerca de que existem benefícios 

singulares quando a prática de atividades físicas e clínicas desenvolvidas através do método 

pilates. Os referidos autores discorrem primordialmente que nos primeiros meses de gestação, 

ocorre o aumento da curvatura da lombar, mais significativamente do que os desconfortos 

respiratórios, porém não os negam, muito pelo contrário, afirmam que tais desconfortos 

aparecem nos meses finais da gestação, levando as gestantes a sentirem dispnéia, período 

esse, onde a intervenção do método pilates no auxílio aos desconfortos respiratórios na 

gestação seria eficaz, necessário e salutar, pois tal método age na reeducação respiratória da 

gestante, através de um trabalho focado no fortalecimento diafragmático, desta forma, auxilia 

no combate aos desconfortos respiratórios nos meses finais do período gestacional. 
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Saliente-se que, nos trabalhos literários catalogados, há autores que discorrem que o 

método pilates é utilizado como elemento de atuação na atividade física e desta maneira, 

auxiliará a gestante no período gestacional onde os desconfortos respiratórios aparecerão, 

porém outros estudiosos do tema arrazoam que o método pilates deverá ser utilizado como 

meio fisioterápico, onde a gestante, no período gestacional onde surgirão as dispnéias, terá 

seu quadro clínico avaliado e será reabilitada do quadro patológico pelo qual atravessa. 

Os resultados evidenciam que o método pilates promove a melhora da qualidade 

respiratória, pois é praticada a concentração e a respiração, algo que contribui bastante para 

amenizar os desconfortos ocasionado pelo período gestacional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O método pilates, apesar de se encontrar atualmente no topo da mídia, como atividade 

física e reabilitadora, primordialmente no que se refere ao sistema músculo-esquelético, 

postura e estética, carece de estudos científicos mais densos, profundos, com relação a sua 

atuação em grupos específicos de gestantes, uma vez que os estudos científicos publicados na 

abrangência clínica do método pilates, datam acerca de dez anos, entretanto, apesar do curto 

espaço de tempo de tais estudos científicos, pode-se concluir que o método pilates possui 

especificidades de aplicação no gênero feminino, além de auxiliar de maneira singular, os 

trabalhos de parto.  
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RESUMO: A terapia manual é uma área da fisioterapia que vem se expandindo nos últimos 

anos como alternativa de tratamento fisioterápico, e em terapias complementar na busca de 

uma melhor qualidade de vida. Assim este estudo trata-se de uma pesquisa integrativa que 

teve como temática principal as técnicas da terapia manual de massagem, tração manual e 

pompage. O objetivo dessa pesquisa foi realizar uma revisão integrativa sobre as técnicas da 

terapia manual quanto a sua eficácia em terapias e tratamentos fisioterápicos. O processo 

metodológico foi realizado no período de Agosto a Novembro de 2012 através de busca no 

portal da Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) Lislacs e Sciello foram usados dezenove artigos 

para realização da pesquisa, com os descritores mencionados fisioterapia e terapia manual, os 

critérios de inclusão foram artigos completos, em língua Portuguesa, obedecendo aos 

descritores da fisioterapia e terapia manual, foram estudados sete artigos e dois dos estudos 

apresentados tem como temática principal as técnicas da terapia manual, entretanto nós 

encontramos quatro itens os descritores mencionados, depois da analise foram estudados sete 

deles.  Isso é um dos fatores que contribuem para que possamos obter novos estudos sobre as 

técnicas manuais. Diante disso podemos identificar que existem poucas publicações das 

técnicas da terapia manual. Verificou-se que a terapia manual está em expansão e acredita-se 

ser devido à flexibilidade para ser utilizado na terapia de diversos protocolos. Nos estudos 
analisados, dois deles teve como tema principal a fibromialgia, quatro análises de técnicas de 

terapia manual, uma Disfunção Sacro-ilíaca (DSI). 

Palavras-chave: Terapia manual, Fisioterapia, Terapia complementar. 
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ABSTRACT: Manual therapy is an area of physiotherapy which has been expanding in 

recent years as an alternative to physiotherapy treatment, and complementary therapies in 

search of a better quality of life. Thus this study it is an integrative research that had as main 

theme the techniques of manual therapy massage, manual traction and pompage. Objective 

this search was conduct an integrative review on the techniques of manual therapy as their 

effectiveness in therapy and physiotherapy treatments physiotherapy. The process 

methodology was conducted from August to November 2012 search through the portal of the 

Virtual Health Library (VHL) Lislacs and Sciello, were used twenty articles for realization of 

research, with the descriptors mentioned physiotherapy and manual therapy. The criterions of 

inclusion were completes articles, in Portuguese language, according to the descriptors 

physiotherapy and manual therapy.  For analysis were studied 07 articles and two studies 

submitted have  as the main theme of manual therapy techniques. However we found fourteen 

items with descriptors mentioned, after analysis were studied seven of them.  This is one of 

the factors that contribute for we can get new studies on the technical manuals. Given this we 

can identify that there are few publications of manual therapy technique, It has been found 

that manual therapy is expanding and is believed to be due to the flexibility to be used in 

various protocols therapy. In the studies analyzed, two of them had as main theme 

fibromyalgia, four analysis of manual therapy techniques, a Sacro-iliac Dysfunction (DSI). 

Keywords: Manual Therapy; Physical Therapy; Complementary Therapy. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A terapia manual é uma área da fisioterapia que foi implantada como alternativa de 

tratamento fisioterápico, que busca de diversas formas, contribuir no tratamento de forma 

eficaz, sendo uma importante ferramenta na intervenção de tratamentos fisioterápicos. A 

terapia manual pode se referir a diferentes métodos de tratamento fisioteraputicos 

(HOFFMAN; TEODOROSK, 2003). 

Segundo Andrade e Frare (2008) a terapia manual se tornou um importante 

componente nos tratamentos fisioterápicos e aos longos dos anos foi se expandindo e novas 

praticas foram surgindo. Os primeiros registros documentados sobre as técnicas manuais 

foram encontrados na China Antiga, e também em escritos que constam em paredes do Egito, 

que tem cerca de 15 mil anos, e teve como embasamento para a maioria das técnicas atuais. 

Vários métodos da terapia manual evoluíram com o passar dos anos e foram sendo 

aperfeiçoadas com o surgimento de novas técnicas como massagem, pompage e tração 

manual na fisioterapia, como também, em terapias complementar. 

Estudos mostram que as terapias complementares de toque são a imposição das mãos 

que gerado pelo método não tradicional tem se mostrado cada vez mais presente na vida das 

pessoas e aplicação dessas técnicas, trazem resultados positivo de imediato e 

conseqüentemente melhora da qualidade de vida (CALAIS; ANDRADE; LIPP, 2003). 
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Segundo Cassar (2001) o estresse pode causar diversas alterações no organismo, e 

essas alterações, por meio de fatores de teor positivo ou negativo.  Vivemos em um mundo 

que nos proporciona diversos estímulos tendo como consequência nas pessoas, a variação no 

estilo de vida e em conseqüência disso tais alterações como ocorre acaba comprometendo sua 

saúde devido às alterações no organismo.  

O fisioterapeuta realiza duas formas de comunicação: a verbal que é a consciente e a 

outra, que é inconsciente corporal, o toque e a comunicação corporal entre terapeuta e 

paciente, e que deverá ter firmeza e precisão. Tocando o paciente dessa forma, Passa 

tranqüilidade e confiança (ALMEIDA, 2006).  

Segundo Cassar (2001) é essencial que haja uma boa integração entre paciente e 

terapeuta durante o tratamento. Isso faz com que o profissional passe a conviver melhor com 

algum tipo de reação que o paciente venha a ter, pois o tratamento fisioterápico cria um 

vinculo. Isso se deve ao fato de normalmente ser realizado em vários atendimentos 

aproximando assim profissional e paciente, é de suma importância que o terapeuta tenha uma 

empatia com o paciente, pois assim haverá uma melhor compreensão entre profissional e 

paciente. Dentre os principais fatores que possibilitam essa aproximação pode-se destacar o 

toque.  

Almeida (2006), afirma que o contato físico entre duas pessoas, é classificado na área 

da saúde de instrumental e expressivo: o contato físico deliberado, necessário ao desempenho 

de uma tarefa especifica. O toque expressivo e espontâneo e afetivo, não estando 

obrigatoriamente ligado a uma tarefa física.  

Sendo considerada uma ferramenta no tratamento, o toque, é um procedimento que faz 

com que o paciente venha a aceitar melhor sua situação depositando sua confiança no outro e, 

conseqüentemente, aceitando a si mesmo, sendo a massagem fundamental para combater a 

ansiedade e produzir efeitos fisiológicos para combater o estresse. 

A pompage, de acordo com Souza et al, (2008) é uma técnica de terapia manual que 

foi desenvolvida por Cathie, e Marcel Bienfait recuperou esse procedimento para utilização 

em fisioterapia. Sendo uma técnica simples de ser aplicada, suas vantagens se devem aos 

resultados serem normalmente de imediato que são articulação e musculatura e melhora da 

circulação, tendo também efeito calmante.                   

É importante mencionar que por meio do ganho de conhecimento na área através deste 

trabalho poder-se-á comprovar e ou demonstrar através de análises e avaliações a eficácia da 
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terapia manual dando ao público, acesso a informações sobre a mesma e possibilitando que 

estes saibam que se trata de uma terapia extremamente simples, eficaz e saudável. Para tanto, 

foi selecionado um conjunto específico de artigos, que foram pesquisados na Biblioteca 

Virtual da Saúde (BVS).  

O objetivo deste presente trabalho é averiguar a existência de trabalhos nacionais 

publicados nos bancos de dados on-line, da Biblioteca Virtual da Saúde, através dos 

descritores: fisioterapia, terapia manual, publicados nos últimos cinco anos.  

 

METODOLOGIA 

Pesquisa realizada pelo método da revisão integrativa de acordo com Carvalho (2011) 

é o método mais amplo de revisão bibliográfica. 

O levantamento bibliográfico ocorreu na Biblioteca Virtual em Saúde na base de 

dados caracterizada como Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS) e na 

Scientific Electronic Library Online (SciELO) em novembro 2012  Para o levantamento dos 

artigos, foram utilizados os descritores em ciências da saúde (Decs): fisioterapia, terapia 

complementar e terapia manual. 

Foram adotados critérios de inclusão e exclusão para seleção dos trabalhos, os 

trabalhos inclusos foram artigos originais, publicados nos últimos cinco anos, em periódicos 

nacionais que estavam no banco de dados da referida biblioteca, que abordassem as 

competências do fisioterapeuta na terapia manual; foram excluídos os artigos sem 

possibilidade de acesso, os repetidos, os de língua estrangeiras, e os que apresentavam apenas 

o resumo e que foram publicados há mais de cinco anos. 

Inicialmente foram encontrados dezenove artigos com os descritores mencionados, 

porém, apenas sete ficaram como objeto de pesquisa, assim dividimos em categoria a terapia 

manual. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

AUTOR ANO 
TÍTULO DE 

ESTUDO 

TIPO DE 

PESQUISA 
OBJETIVO 

João Luiz 

Quagliotti 

Durigan, Michel 

Silva Reis, 

Bruno Rafael 

2011 

Pressão anterior central 

na coluna vertebral não 

modifica a dor e a 

modulação autonômica 

da frequência cardíaca 

Quantitativa 

Avaliar os efeitos agudos da manobra de 

pressão anterior central (PAC) sobre a 

modulação autonômica da frequência 

cardíaca (FC) e a intensidade da dor medida 

pela escala de Borg (Borg CR10) na região 
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Oliveira Rossi, 

Audrey Borghi-

Silva 

de mulheres com 

fibromialgia 

torácica em pacientes com SFM. 

Juliana B 

Ruppenthal, 

Sandro 

Groisman, 

Marcelo 

Azevedo, 

Magda Moura, 

Fabrícia Hoff, 

Mariângela P 

Lima. 

2011 

Técnicas de terapia 

manual torácica através 

do método 

Reequilíbrio-Tóraco-

Abdominal (RTA) 

melhoram a ventilação 

pulmonar em pacientes 

ventilados 

mecanicamente 

Randomizado 

Comparar as alterações das variáveis 

ventilatórias e dos sinais vitais ocasionadas 

pela utilização de protocolos de TEMP e de 

RTA, em pacientes com acidente vascular 

encefálico (AVE), ventilados 

mecanicamente 

MorelliI, J. G. 

S.; Rebelatoatto, 

J. R 
2007 

A eficácia da terapia 

manual em indivíduos 

cefaléicos portadores e 

não-portadores de 

degeneração cervical: 

analise de seis casos 

Quantitativo 

Examinar a evolução de seis pacientes com 

diagnóstico de cefaléia do tipo tensional, 

submetidos a um protocolo de tratamento 

fisioterapêutico de terapia manual. 

Alberito 

Rodrigo de 

Carvalho, 

Suellen Lima da 

Silva, André 

Pegas de 

Oliveira 

2011 

Efeito imediato de duas 

técnicas de terapia 

manual sobre a pressão 

inspiratória máxima em 

indivíduos saudáveis: 

ensaio clínico. 

 

Ensaio clínico 

Avaliar o efeito imediato da aplicação de 

duas técnicas de terapia manual sobre a 

pressão inspiratória máxima (PImáx) em 

indivíduos saudáveis, aplicadas 

individualmente ou associadas. 

Celeide Pinto 

Aguiar Peres, 

Laudelino Risso, 

Luciana Uchida 

de Oliveira. 

2011 

Efeitos da manipulação 

do ilíaco na descarga 

de peso no retropé em 

indivíduos com 

disfunção sacro-ilíaca 

Quantitativo 

Avaliar o efeito imediato da aplicação de 

duas técnicas de terapia manual sobre a 

pressão inspiratória máxima (PImáx) em 

indivíduos saudáveis, aplicadas 

individualmente ou associadas. 

André Kimura; 

Ligia Maria 

Facci; Valéria 

Ferreira Garcez. 

2011 

Efeitos da Terapia 

Manual Shiatsu na 

Fibromialgia: Estudos 

de Casos. 

Pesquisa-ação 

Verificar os efeitos do Shiatsu na qualidade 

de vida e no quadro álgico de pacientes com 

fibromialgia 

Tarcila 

Nascimento 

Correa de 

Andrade; Juliana 

Cristina Frare. 

2008 

Estudo comparativo 

entre os efeitos de 

técnicas de terapia 

manual isoladas e 

associadas à 

laserterapia de baixa 

potência sobre a dor 

em pacientes com 

disfunção 

temporomandibular. 

Ensaio clínico 

randomizado 

Avaliar o quadro de dor em pacientes com 

disfunção temporomandibular após a 

aplicação de técnicas de terapia manual e 

destas associadas à laserterapia de baixa 

potência 

 

Dois dos estudos que foram apresentados que teve como temática principal, as 

técnicas da terapia manual, obtiveram resultados positivos após aplicação das técnicas 

obtiveram resultados positivos, teve resultado positivo após a aplicação das técnicas de terapia 

manual, uma Disfunção Sacro-ilíaca (DSI), e cefaléia do tipo tensional.  
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Os pesquisadores que estudaram sobre as técnicas da terapia analisaram que tanto 

pode ser utilizada em tratamentos como na prevenção de possíveis patologias, Durigan et al, 

(2011) e Kimura, Facci e Garcez (2011), conceituaram-na de forma diferenciada, porém com 

um ponto em comum que é a cronicidade. O primeiro conceituou como uma síndrome 

músculo-esquelética dolorosa, crônica e generalizada não inflamatória, podendo levar a 

manifestações sistêmicas; o segundo como uma doença reumática de causa desconhecida, 

cujo tratamento objetiva o alívio dos sintomas, caracterizados principalmente por dor 

muscular crônica e difusa. 

Verificou-se a presença de diminuição da dor nas pesquisas que analisaram as técnicas 

de terapia manual na pesquisa de Ruppenthal et al, (2011), obtendo também resultado 

positivo na minimização da dor o estudo de Carvalho; Silva e Oliveira (2011) concluíram que 

as duas técnicas manuais utilizadas aumentaram a pressão inspiratória máxima (PImáx). 

Porém, o estudo de Serassuelo et al, (2011) considerou que exercícios generalizados em 

mulheres idosas que foi realizado no período de um ano e meio, sugeriram não ser suficiente 

para proporcionar modificações na composição corporal.  

Peres, Risso e Oliveira (2011) buscaram identificar possíveis disfunções das 

articulações sacro-ilíacas (ASI) através da análise da pressão plantar e outros testes 

ortopédicos. Mas concluíram que os resultados não foram estatisticamente significativos na. 

Por fim, a pesquisa de Andrade e Frare (2008) que avaliou o quadro de dor em pacientes com 

disfunção temporomandibular após a aplicação de técnicas de terapia manual e destas 

associadas a laser terapia de baixa potência, apresentaram resultados positivos no controle da 

dor em pacientes com disfunção temporomandibular. 

Terapia Manual 

As técnicas de terapia manual se tornaram um importante componente nos tratamentos 

fisioterápicos enfatizando sua atuação nas terapias complementares podendo assim referir-se a 

diferentes métodos, a prática da terapia manual se expandiu muito nos últimos 30 anos, sendo 

os princípios da terapia manual muito útil para os fisioterapeutas (RUPPENTHAL et al, 

2011). 

A terapia manual trata-se de uma modalidade terapêutica sendo compostas por vários 

procedimentos aplicados nos tratamentos das disfunções músculo esqueléticos as técnicas de 

tratamentos fisioterápicos utilizadas nesse estudo como a tração manual que consiste na 
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aplicação de uma força de distração longitudinal para promover o alongamento dos tecidos 

moles (PERES; RISSO; OLIVEIRA, 2011). 

A manipulação pode ser diferenciada conforme a amplitude de movimento onde ela 

está sendo executada passiva e terapias através de técnicas manuais e massagens nos tecidos 

moles, aplicada pelas mãos do fisioterapeuta com o intuito de separar os seguimentos, 

causando assim no paciente, efeitos fisiológicos como a descompressão das estruturas 

articulares, tração que proporciona aos pacientes alivio de dor e sensação de bem estar, 

evitando assim possíveis patologias (SMITH; RUSSEL, 2007). 

As vantagens da tração manual incluem repouso e efeitos fisiológicos incluindo a 

descompressão das estruturas articulares vasculares e neurológicas, propiciando ao paciente 

alivio de dor e redução tônus (MORELLI; REBELATTO, 2007). 

Os métodos de terapia manual incluem mobilização e manipulação que se refere a 

diferentes técnicas de terapia manual, mobilização refere-se a movimentos passivos que serão 

executados com baixa velocidade pelo terapeuta, que deverão ser aplicadas as técnicas e 

ajustadas conforme o conforto do paciente. Já na manipulação os movimentos são realizados 

com mais velocidade na aplicação da técnica (HALL, 2007). 

 A outra modalidade das técnicas manuais como a pompage implica, portanto, em 

tocar o paciente, advinda da osteopatia que age diretamente no tecido conjuntivo causando 

vários efeitos fisiológicos em circulação e musculatura causando assim efeito tranqüilizante, 

que pode ser usado em pacientes depressivos que tem como objetivo melhorar a percepção de 

se próprio, aumentando a efetividade e assim atua na melhora da circulação causando 

relaxamento muscular (GIL, 2003). 

Há um grande número de técnicas de terapia manual, Dentre elas, a pompage que é 

considerada a mais simples de ser aplicada e quando mencionamos a pompage, somos levados 

a falar sobre a ação no tecido conjuntivo. Sua aplicação quando direcionada nas articulações 

produz uma melhora significativa nas cartilagens ao seu redor, além de proporcionar 

relaxamento e melhora na circulação (SMITH, 2007). 

 Esta técnica é recomendada para o alívio das dores musculares, retrações, contraturas 

sendo aplicada distintamente em três etapas: tensionamento, manutenção e retorno, sendo 

observada rigorosamente essa ordem de aplicação, a pompage; portanto, pode ser vista como 

uma técnica inicial para um tratamento mais completo, pois ela vai preparar o tecido 
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conjuntivo e os músculos para ações futuras, além disso, é recomendada para o fim das 

sessões,uma vez que tem ação relaxante para o paciente (BIENFAIT, 2000). 

A técnica de pompage é dividida em três partes tensionamento, manutenção e retorno, 

para realizar o procedimento no segmento desejado o terapeuta alonga de forma lenta e 

regular e progressivamente a fascia no limite do seu alongamento fisiológico por 15 a 20 

segundos, o tempo de retorno se faz no momento em que permite as fascias deslizar 

lentamente ao ponto de origem, portanto para realizar o alongamento do tecido facial, o tempo 

de retorno se faz em 2\3 do tempo de tensionamento,feito no inicio e segue inicialmente 

prosseguindo todas as fases com no mínimo de 10 repetições (MORELLI; REBELATTO, 

2007). 

Segundos Almeida, (2006) dentre as formas de aplicação das técnicas utilizadas nesse 

estudo, podemos demonstrar como são aplicadas nas estruturas mais afetadas pela disfunção 

músculo esquelética nos tratamentos fisioterápicos como: a pompage do 

esternocleidomastoide (ECOM) o paciente fica em decúbito dorsal com a cabeça em rotação 

para o lado oposto ao ECOM a ser tratado enquanto o fisioterapeuta fica sentado á cabeceira 

do paciente o qual ficará com a mão do lado a ser tratado espalmando a base do crânio. A 

outra mão apóia-se no esterno. Obter-se-á a tensão por meio de uma pressão para baixo da 

mão esternal, que acompanha a expiração do paciente. No que se refere à pompage dos 

escalenos o paciente deve ficar em decúbito dorsal ao mesmo tempo em que o fisioterapeuta 

ficará a cabeceira do paciente sentado; o paciente posicionará os antebraços apoiando-os 

sobre a mesa. A mão do lado oposto a tratar entra em contato com a base do crânio. O polegar 

da outra mão apóia e pressiona a face superior da primeira costela (à frente do trapézio 

superior a base do pescoço).  

Durante algumas expirações, pressiona-se a primeira costela para baixo, para frente e 

medialmente, e mantém-se durante as inspirações. A tensão é obtida pela tração da mão que 

recebe a base do crânio, enquanto o polegar mantém a primeira costela. 

A pompage do elevador da escapula, se dá de forma em que o paciente fica em 

decúbito dorsal e o fisioterapeuta ficará atrás do mesmo. A mão do paciente que se apóia 

sobre o ombro coloca seu polegar posteriormente, apoiando sobre a porção interna da 

escapula (BIENFAIT, 2000). 

 A outra técnica realizada nesse estudo de massagem que segundo Hipócrates (O Pai 

da medicina, que viveu por volta de 480 a.C) afirmou que dentre os benefícios da massagem, 
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podem-se destacar melhorias na função das articulações e aumento do tônus muscular. Para 

este estudioso, a massagem garante uma firme posição entre outras terapias complementares, 

sendo tanto uma arte quanto uma ciência, sua evolução continuará enquanto continuar 

explorada e pesquisada por estudantes profissionais não apenas como o objetivo de relaxar, 

mas também para evitar possíveis patologias advindas do estresse. Vivemos em um mundo 

moderno onde as pessoas apresentam um alto nível de estresse (SMITH, 2007).  

Segundo Gil, (2003) a massagem terapêutica tem vários benefícios tais como, 

liberação da fascia, alivio da dor muscular, relaxamento dos músculos tensos, melhoria da 

circulação sanguínea, sendo ainda um importante instrumento no combate ao estresse que é 

tão comum entre as pessoas na atualidade. Todos esses efeitos benéficos são proporcionados 

por técnicas que se desenvolveram e aperfeiçoaram ao longo do tempo.  

Segundo Morelli e Rebelatto (2007) a massagem, é uma técnica manual que vai atuar 

sobre aspectos fisiológicos como circulação, articulações e a nível muscular. É uma técnica 

fácil de ser aplicada e os benefícios são considerados satisfatórios como alternativas de um 

tratamento fisioterápico. 

Marcondes, Ludovichi e Cera (2010) ressaltam que a massagem através de 

movimentos superficiais, uma vez que é de suma importância para o relaxamento, que 

envolve os tecidos superficiais que através do toque são estimulados causando um 

relaxamento através do sistema nervoso parassimpático, e vai melhorar a circulação local e 

sistêmica. 

A terapia manual é um dos principais recursos da fisioterapia de acordo com Morelli e 

Rebelatto (2007) na pompage do esternocleidomastoide (ECOM) o paciente fica em decúbito 

dorsal com a cabeça em rotação para o lado oposto ao ECOM a ser tratado enquanto o 

fisioterapeuta fica sentado á cabeceira do paciente o qual ficará com a mão do lado a ser 

tratado espalmando a base do crânio. A outra mão apóia-se no esterno. Obter-se-á a tensão por 

meio de uma pressão para baixo da mão esternal, que acompanha a expiração do paciente. No 

que se refere à pompage dos escalenos o paciente deve ficar em decúbito dorsal ao mesmo 

tempo em que o fisioterapeuta ficará a cabeceira do paciente sentado; o paciente posicionará 

os antebraços apoiando-os sobre a mesa. A mão do lado oposto a tratar entra em contato com 

a base do crânio. O polegar da outra mão apóia e pressiona a face superior da primeira costela 

(à frente do trapézio superior a base do pescoço).  
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Durante algumas expirações, pressiona-se a primeira costela para baixo, para frente e 

medialmente, e mantém-se durante as inspirações. A tensão é obtida pela tração da mão que 

recebe a base do crânio, enquanto o polegar mantém a primeira costela. 

A pompage do elevador da escapula, se dá de forma em que o paciente fica em 

decúbito dorsal e o fisioterapeuta ficará atrás do mesmo. A mão do paciente que se apóia 

sobre o ombro coloca seu polegar posteriormente, apoiando sobre a porção interna da 

escapula (BIENFAIT, 2000). 

Kisner e Colby (2007) ressaltam que a massagem cervical foi realizada através de 

movimentos superficiais, uma vez que é de suma importância para o relaxamento, que 

envolve os tecidos superficiais que através do toque são estimulados causando um 

relaxamento através do sistema nervoso parassimpático, e vai melhorar a circulação local e 

sistêmica. 

A técnica deslizamento superficial e profundo são realizada com o paciente em 

decúbito dorsal com o fisioterapeuta na cabeceira do paciente e os movimentos serão 

realizados de dentro para fora e terá uma sequência de 10 repetições (BIENFAIT, 2000). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os artigos descreveram através dos dados coletados os princípios da terapia manual 

usados para os protocolos fisioterápicos das patologias descritas em cada um dos artigos, 

como também a prevenção de possíveis patologias. 

Observou-se nas literaturas encontradas, que a grande parte das técnicas de terapia 

manual tem como exame de diagnóstico na função da articulação, na quantidade de 

movimento e nos padrões de movimentos, na estabilidade e na gravidade das lesões.  

Alguns dos artigos revelaram em suas metodologias que para diagnosticar o nível da 

dor, realizavam a palpação das estruturas, movimentos passivos e ativos das articulações e 

testes de acordo com a estrutura tensionada. Apensar das técnicas apresentadas nesse estudo, 

ser aplicadas tanto em pacientes saudáveis como em pacientes com disfunção 

musculoesquelética, observou-se que as técnicas utilizadas nesse estudo são para pacientes 

com sintomas patológicas, isso mostra que a maioria das pessoas só procuram atendimentos já 

com problemas de saúde e não como prevenção.  
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Nos dias de hoje, as técnicas de terapia manual estão buscando e conseguindo 

comprovação científica e vem sendo mais utilizadas nas diversas patologias, devido ao alto 

índice de benefícios e ao baixo custo em menor tempo. 

Porém as técnicas manuais não apenas trata indivíduos, mas na prevenção de doenças 

dando ao paciente uma melhor qualidade de vida. 

Assim concluímos que a aplicação da pompage massagem e tração manual apresentam 

resultados positivos por tratar a sintomatologia e não apenas a causa, diante dos protocolos 

apresentados nesse estudo é satisfatória tanto para o fisioterapeuta como para o paciente que 

alem de apresentar excelentes resultados na evolução do tratamento, como na melhora da 

qualidade de vida desses indivíduos. 
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RESUMO: Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados da revisão integrativa de 

literatura que visou conhecer estudos sobre a saúde do trabalhador associados aos sintomas 

osteomusculares em professores. Os Distúrbios Osteomusculares relacionados ao trabalho 

(DORT) constituem um conjunto de perturbações do aparelho locomotor. As complicações de 

saúde mais frequentes relacionadas com as exigências ergonômicas do trabalho docente dizem 

respeito aos distúrbios vocais e os sintomas osteomusculares e posturais. A Fisioterapia pode 

ajudar de forma preventiva e reabilitadora, onde consiste em treinamentos de correção 

postural, ergonomia, grupos de relaxamento, alongamentos e exercícios. Trata-se de uma 

revisão integrativa da literatura, artigos completos no período de 2002 a 2012. Os dados 

foram coletados do portal da Biblioteca Virtual em Saúde \ LILACS e da SCIELO, utilizando 

os descritores: saúde do trabalhador, doenças osteomusculares, LER\DORT, doenças 

ocupacionais em professores. A busca originou 50 estudos, que foram avaliados os critérios 

de inclusão e exclusão, dos quais resultaram cinco artigos completos. A análise dos dados 

tinham como categorias à saúde do trabalhador, doenças ocupacionais em docentes. Diante 

dos artigos estudados, os resultados permitiram caracterizar o perfil e as condições de trabalho 

existentes dos professores, bem como o estado de saúde e as principais doenças presentes na 

categoria. Conclui-se que o trabalho docente caracteriza-se como uma atividade intensa, 

podendo ter reflexos negativos sobre a capacidade de trabalho e a saúde do individuo.  

Palavras-chave: Sintomas Osteomusculares relacionados ao trabalho, Doenças Ocupacionais 

em professores, Ergonomia, LER/ DORT. 

 

ABSTRACT: This article aims to present the results of integrative review of literature that 

studies aimed know about worker health associated with musculoskeletal symptoms among 

teachers. The work-related musculoskeletal disorders (DORT) is a group of disorders of the 

locomotors system. The most common health complications related to the ergonomic 

requirements of teaching relate to vocal disorders and musculoskeletal and postural 

symptoms. Physiotherapy can help in preventive and rehabilitative where training consists of 

postural correction, ergonomics, groups of relaxation and stretching exercises. This is a 

review of the literature integrative, full text articles from 2002 to 2012. Data were collected 

from the portal of the Virtual Health Library \ LILACS and SCIELO, using the keywords: 

occupational health, musculoskeletal diseases, LER \ DORT, occupational diseases in 

teachers. The search yielded 50 studies that evaluated the inclusion and exclusion criteria, 

which resulted in five full articles. Data analysis were as categories to worker health, 

occupational diseases in teachers. Before the articles studied, the results allowed to 

characterize the profile and working conditions of existing teachers, as well as the health and 
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major diseases in the category. We conclude that teaching is characterized as an intense 

activity and may have negative effects on work capacity and health of the individual. 

Keywords: Musculoskeletal work-related Occupational Diseases in teachers, ergonomics, 

LER / DORT. 

 

INTRODUÇÃO 

As Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORT’S) constituem um 

grupo de distúrbios do aparelho locomotor, principalmente da coluna vertebral e dos membros 

superiores, causada por vários fatores, devido às más condições dos aspectos sociais, 

organizacionais e físicos do trabalho e de sua relação com os aspectos sociais, culturais e 

comportamentais do estilo de vida dos trabalhadores e de suas características individuais 

(RODOLPHO REPULLO JUNIOR, 2006).  

As dores osteomusculares estão acometendo um número crescente de trabalhadores 

das mais diversas áreas profissionais muitas vezes adquiridas pela sua jornada de trabalho ou 

por esforços repetitivos (LER). Os sintomas mais comuns adquiridas são dores, fadiga 

muscular, dormência e alterações de sensibilidade nas áreas afetadas.  

As perturbações e dificuldades músculo-esqueléticos encontram-se, hoje em dia, no 

topo dos indicadores de doenças ocupacionais, quando se enquadram os distúrbios na saúde 

dos trabalhadores. Independentemente do tipo de atividade ou do produto fabricado, do 

processo e organização do trabalho, os mecanismos músculo-esqueléticos passam a ser alvo 

consistente de retaliações. O motivo dessas retaliações é complexo, analisando desde posturas 

cruciais adotadas durante o trabalho até fatores psicossociais e emocionais que acabam por 

causar posturas de proteção (posturas estáticas demoradas) (RENNER, 2006).  

A concepção de saúde e doença é dada como um grupo de procedimentos interativos 

envolvendo as inter-relações do agente, do apto e do meio ambiente que afetam o processo 

global e seu aumento, desde as primeiras forças que inventam o estímulo patológico no meio 

ambiente, ou em algum outro local, passando pela resposta do homem ao estímulo, até as 

irregularidades que levam a uma deformidade, invalidez, recuperação ou morte. Devemos 

considerar a doença como fluido, originalmente, de métodos sociais, aumentando através de 

relações ambientais e ecológicas desfavoráveis, chegando ao homem pelo ato direto de 

agentes físicos, químicos, biológicos e psicológicos, ao se defrontarem no sujeito capaz, com 

pré-condições genéticas ou somáticas adversas (ROUQUAYROL; ALMEIDA FILHO, 2003). 
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Segundo os autores, tanto a doença como a saúde do trabalhador, estão relacionados 

como os mais diversos tipos de ambientes em que estes se encontram, determinando assim 

que o ambiente do trabalho pode gerar alguma disfunção física no individuo. Entretanto vale 

ressaltar que este indivíduo já poderia ter uma predisposição para uma determinada doença, e 

que os esforços físicos ou a exposição a um determinado fator de risco aumentou as chances 

do desenvolver a doença. 

A sobrecarga pode acontecer seja pelo uso excessivo de determinados grupos 

musculares em movimentos periódicos com ou sem cobrança de empenho situado, seja pela 

continuação de segmentos do corpo em determinadas posições por tempo demorado, 

particularmente quando essas posições ordenam esforço ou defesa das estruturas músculo-

esqueléticas versus a gravidade. A obrigação de concentração e precaução do trabalhador para 

alcançar suas atividades e a articulação imposta pela organização do trabalho, são fatores que 

interferem de forma semântica para a presença das DORT’S (MAENO, 2001). 

Não há uma causa única e determinada para a ocorrência dessas doenças. Devido à 

falta de tempo dos trabalhadores, a DORT pode aumentar e se tornar uma doença permanente. 

Portanto, esses trabalhadores devem ter uma pausa para uma atividade laboral com 

alongamentos para evitar determinadas posições por muito tempo e alongar os músculos para 

evitar a fadiga. 

No Brasil, os conhecimentos entre trabalho e saúde do trabalhador adaptam um 

mosaico, coexistindo múltiplas ocasiões de trabalho caracterizadas por vários estágios de 

inclusão tecnológica, diferentes formas de aparelhamento e gestão, afinidade e formas de 

acordo de trabalho, que se pensa sobre o viver, o enfermar e o morrer dos trabalhadores. Essa 

diferença de situações de trabalho, exemplo de vida e de adoecimento tem se definido em 

passagem das conjunturas política e econômica (MORENO, VIANA, ZANDONADI, 2011). 

A saúde do trabalhador no Brasil esta incluída com um conjunto de fatores onde o 

trabalhador é protegido por leis, mas devido à falta de preparação do próprio trabalhador 

muitas vezes o adoecer, do mesmo, estão relacionado à sua falta de preparo para lidar com as 

mais diversas formas de tecnologia ou mesmo pela falta da mesma. As condições precárias do 

trabalho ajudam a fazer com que o trabalhador adoeça. 

A equipe multiprofissional incluída por médicos, enfermeiros, terapeutas corporais, 

profissionais de terapias complementares, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos 

e assistentes sociais precisa constituir um fluxograma com objetivos gerais e específicos do 
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tratamento e da reabilitação para cada caso, e cada meta deve ser aceita pelos pacientes, pois 

do avesso às poucas conquistas não serão apreciadas, acreditando-se curas claras e imediatas. 

(MAENO, 2001).  

E um dos mais importantes tratamentos para pacientes com DORT é o tratamento 

fisioterápico utilizando recursos de massoterapia, cinesioterapia e eletrotermofototerapia, 

onde a combinação dessas técnicas deve ser realizada para cada caso. Tem como objetivo 

aliviar a dor, relaxamento muscular e precaução de deformidades, acomodando uma evolução 

na capacidade funcional dos pacientes. 

Na época presente, a função do educador exagerou a mediação do método de 

informação do estudante, o que era freqüentemente prometido. Desenvolveu-se a obrigação 

do profissional para além da sala de ensino, de modo que aprovar uma articulação entre o 

colégio e a sociedade. O professor, além de instruir, deve tomar parte da gestão e do programa 

escolares, o que significa uma afeição mais extensa, a qual se abre às famílias e à comunidade 

(GASPARINI, BARRETO, ASSUNÇÃO, 2005).  

As qualidades de trabalho, ou seja, as circunstâncias sob as quais os mestres 

mobilizam as suas aptidões físicas, cognitivas e afetivas para alcançar os objetivos da 

produção escolar podem causar sobre empenho ou hipersolicitação de suas funções 

psicofisiológicas. Se não houver período para a recuperação, são desencadeados ou 

antecipados os sintomas clínicos que esclareceriam os índices de afastamento dos afazeres por 

transtornos mentais, segundo apresentado no que adota. (GASPARINI, BARRETO, 

ASSUNÇÃO, 2005).  

Este artigo teve por objetivo apresentar os resultados da revisão integrativa de 

literatura que visou conhecer estudos sobre a saúde do trabalhador associados aos sintomas 

osteomusculares em professores. 

 

METODOLOGIA 

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, a qual é 

considerada método de pesquisa que possibilita a busca, a avaliação crítica e a síntese do 

estado do conhecimento sobre determinado assunto (MENDES, 2008). 

O método de averiguação baseado na revisão integrativa procura conservar os padrões 

de clareza, rigor e replicação dos estudos primários. 
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Deste modo, para a prática da revisão devemos obedecer seis etapas utilizadas neste 

estudo: 1. Elaboração da pergunta norteadora; 2. Busca na literatura; 3. Coleta de dados; 4. 

Análise crítica dos estudos incluídos; 5. Discussão dos resultados e 6. Apresentação da 

revisão integrativa (SOUZA, 2010). 

Para a seleção dos artigos foram consultadas as bases de dados de literatura científica e 

técnicas: Literatura Latino-Americana e de Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

Scientific Electronic Library Online (SCIELO) no período de agosto e setembro de 2012. Os 

descritores foram selecionados a partir dos objetivos da pesquisa, sendo: sintomas 

osteomusculares relacionados ao trabalho, doenças ocupacionais em professores, ergonomia, 

LER/ DORT. A busca considerou as publicações dos últimos dez anos; sendo assim foram 

pesquisados artigos do período de 2002 a 2012, onde gerou uma melhor abordagem sobre o 

tema e resultou em 50 estudos: 30 da base de dados LILACS e 20 da base de dados da 

SCIELO. Após a leitura dos resumos, foram observados os seguintes critérios de inclusão: 

estudos disponíveis na íntegra, de 2002 a 2012, publicações originais, nas línguas portuguesa, 

espanhola e inglesa, considerando o objetivo do estudo e o protocolo de revisão elaborado 

previamente. Foram critérios de exclusão: artigos repetidos, artigos não acessíveis em texto 

completo, resenhas, anais de congresso, monografias, teses, editoriais, artigos que não 

abordaram diretamente o tema deste estudo e artigos publicados fora do período de análise. 

Ao todo, foram excluídos 45 artigos (26 da base de dados LILACS e 19 da base SCIELO). 

Assim, após essa fase, iniciou-se a análise de cinco estudos completos. 

Foi organizado um quadro para aparelhamento da análise dos artigos incluindo os 

itens: autores, ano, tipo de estudo, título e objetivo. No que se refere à saúde do trabalhador 

associadas às doenças ocupacionais em docentes, a análise em sua maioria se fez em termos 

quantitativos, sumarizando as informações para desenvolver as categorias de saúde do 

trabalhador, doenças osteomusculares ou ocupacionais em professores. Os resultados foram 

debatidos e apoiados com outras literaturas relacionadas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base nos artigos lidos e selecionados relata quanto ao tipo de publicação, que os 

cinco artigos apresentados no Quadro 1 são resultados de pesquisas e todos relatam sobre o 

tema e os descritores, utilizados na base metodológica. 
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Com base no ano de publicação, um artigo publicado em 2006, um artigo publicado 

em 2008, um artigo publicado em 2009, um artigo publicado em 2010 e um artigo publicado 

2012. 

Quadro 1- Artigos selecionados sobre doenças ocupacionais em docentes. 

AUTORES ANO TÍTULO TIPO DE 

ESTUDO 

OBJETIVO 

Carvalho, 

Alexandre. 

2006 Sintomas 

Osteomusculares em 

professores do ensino 

fundamental. 

Estudo 

Qualitativo. 

Identificar os sintomas 

musculoesqueléticos, sua 

ocorrência (semanal e anual), 

suas repercussões funcionais e 

a necessidade de atendimento 

por algum profissional da área 

da saúde em professores do 

ensino fundamental. 

Rocha, 

Fernandes 

2008 Qualidade de vida de 

professores do ensino 

fundamental: uma 

perspectiva para a 

promoção da saúde do 

trabalhador. 

Estudo descritivo 

de corte 

transversal. 

Avaliar a qualidade de vida 

dos professores do ensino 

fundamental do município de 

Jequié – BA. 

Fernandes, 

Rocha, 

Oliveira. 

2009 Fatores associados a 

prevalência de sintomas 

osteomusculares em 

professores. 

Estudo descritivo 

– analítico e de 

corte transversal. 

Determinar a prevalência de 

sintomas osteomusculares nos 

professores da rede municipal 

de Natal\RN, verificando a 

existência de associação entre 

as variáveis socioeconômicas, 

ocupacionais e de saúde com a 

presença dessa sintomatologia. 

Silva, Silva 2010 Prevalência da Síndrome 

do Desfiladeiro em 

professores do ensino 

médio. 

Estudo 

transversal, com 

85 professores da 

cidade de 

Salvador, dos 

quais foram 

coletados dados 

ocupacionais, de 

estilo de vida, 

sócio-

demográficas e 

biomecânicas, e 

aplicados testes 

neurológicos. 

Descrever a prevalência da 

SDT (Síndrome do 

Desfiladeiro Torácico) entre 

professores do ensino médio e 

verificar associação com a 

ocupação. 
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Santos, 

Marques, 

Nunes. 

2012 Condições de saúde e 

trabalho de professores 

no ensino médio básico 

no Brasil: uma revisão. 

Foi realizada 

pesquisa digital 

em bases de dados 

utilizando os 

termos: professor, 

saúde, trabalho 

docente, saúde do 

trabalhador, saúde 

ocupacional, 

estilo de vida 

docente. 

Revisar a literatura sobre a 

relação entre condições a 

saúde e o trabalho de 

professores do ensino 

fundamental no Brasil. 

 

Saúde do trabalhador  

No Brasil uma das principais doenças relacionadas ao trabalho são os sintomas 

osteomusculares, também denominado de lesões por esforços repetitivos (LER) ou distúrbios 

osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT). O referido quadro patológico afeta 

diversas categorias profissionais e apresenta uma considerável relevância social devido a sua 

abrangência e magnitude. É também responsável por grande parte dos gastos com tratamento 

de saúde e indenizações, sendo a segunda causa de afastamento do trabalho no Brasil 

(FERNANDES, 2009).  

Segundo Melo (2010), no modo de produção capitalista, o trabalhador necessitou 

submeter-se a categoria e ambientes impróprios de trabalho, o que provocou um dano 

gradativo de fertilidade e um acréscimo do desgaste físico e emocional. 

Diversos fatores como mecanização e informatização do trabalho, intensificação do 

ritmo das atividades, redução da flexibilidade do momento, acréscimo da pressão pela 

fertilidade, imitação e constância da execução de movimentos, deficiência e contradição de 

pausas natural, obrigação de estabilidade em determinadas posições por tempo demorado 

evoluem para o aparecimento da L.E.R./D.O.R.T (MELO, 2010). 

Vários fatores alistados às condições e o preparo do trabalho mestre colaboram para 

aparecimento de riscos à saúde e lógico danos da qualidade de vida desses trabalhadores, bem 

como a desvalorização social, os pequenos salários, a hierarquização e burocratização das 

relações de trabalho, além da carência de recursos humanos e logísticos. O recente ritmo 

rápido de trabalho adiantado na escola pelos professores tem adquirido admirável repercussão 

na área da saúde pública, devido ao avanço do adoecimento e afastamento desses 

profissionais (FERNANDES, 2009). 
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Os professores foram identificados como a sétima categoria mais afetada pela LER em 

dados do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador (CESAT), na Bahia. Frente a esses 

dados, possivelmente tanto na natureza do trabalho como no contexto em que exerce suas 

funções os professores estão favoráveis a diversos estressores e, quando persistentes, levam as 

doenças ocupacionais (SILVAS, 2010). 

Da saúde do trabalhador depende não somente ao trabalhador, mas também uma 

grande parcela da sociedade. Como exemplo, podemos dizer que se um, ou vários deles 

deixam de circular por um ou mais dias a funcionalidade fica afetada, pois pode gerar  

engarrafamento ou a diminuição de circulação de pessoas no centro da cidade e também nas 

periferias onde o acesso é bem mais difícil. 

As condições de bem-estar dos docentes têm sido estreitamente incluídas com as 

condições de trabalho da classe. Ainda que os estudos sobre a saúde dos trabalhadores do 

campo de ensino sejam relativamente atualizados e insuficientes, há uma possível literatura 

confirmando a existência de processos no trabalho que podem favorecer ou afetar a saúde dos 

trabalhadores e a influência das qualidades de trabalho e saúde de acordo com o resultado 

profissional (SANTOS, 2012). 

As afecções osteomusculares e/ou musculoesqueléticas se instalam inicialmente de 

forma indolor e imperceptível, num processo de fadiga muscular e mental decorrente de 

microtraumatismos nas estruturas musculares.    

O exagero da carga horária de trabalho do educador tem sido registrado como um dos 

fatores da precarização do trabalho mestre e uma das fundamentais razões de adoecimento 

dentre os docentes. As atividades profissionais do professor completam por exagerar o 

ambiente laboral e alastrar-se o recinto domestico, afetam o tempo livre e de folga do 

professor, a relação com a família e com amigos. Infelizmente, essa situação ainda admita-se 

como uma aparência natural da profissão, não sendo questionado pelos professores 

(SANTOS, MARQUES, NUNES, 2012). 

A saúde do trabalhador vem sendo uma preocupação desde o inicio dos trabalhos 

coletivos em fábricas e medida que foram surgindo outras profissões.  A saúde e a doença do 

trabalhador foram se tornando uma preocupação, que se o profissional parar por uma 

determinada doença, ele perderá sua funcionalidade. 

Segundo Fernandes, Rocha, Oliveira (2009) em seus estudos dos resultados foi 

avaliado a prevalência da sintomatologia osteomuscular no último ano, quando averiguados, 
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independente da região corporal afetada, foi de 93% entre os docentes da rede municipal de 

educação de Natal\RN. Os locais corporais em que se agravaram mais lamentação foram à 

parte superior das costas com 58,7%, acompanhada pela parte inferior das costas e pescoço 

com 53,7%. 

As queixas de dores osteomusculares estão compreendidas entre os principais 

transtornos da saúde do trabalhador, causando graves repercussões de ordem individual – 

relativas aos aspectos físico e psicológico – e de ordem social. Tais distúrbios se manifestam 

por sintomas diversificados, muitas vezes até prejudicando a sua produtividade e gerando um 

desconforto  para realização de sua atividade.  

Segundo Cavalcante (2006), hoje em dia, é reconhecido que os profissionais de saúde, 

bem como os demais trabalhadores, estão sujeitos aos riscos gerais e específicos relacionados 

às atividades laborais e, conseqüentemente, expostos aos acidentes de trabalho, às doenças 

profissionais e as enfermidade do trabalho. Assim sendo, o risco é definido como o grau de e 

psicossociais, os quais são democraticamente compartilhados por todos os trabalhadores da 

saúde. 

Portanto, esses empregados são incentivados a novos hábitos de vida, desenvolvendo 

uma nova cultura saudável de consciência corporal e postural, podendo proporcionar um bem-

estar físico e emocional no ambiente de trabalho. 

É importante ressaltar que a presença ativa do fisioterapeuta é essencial para um 

tratamento com bastante êxito e para modificação de técnicas ao longo dos atendimentos. 

Outra forma de tratamento seria recursos, como alongamentos, automassagem e relaxamentos. 

 

Doenças ocupacionais em docentes 

De acordo com Melo (2010), apontam que a repetição de movimento, vibração, 

posturas defeituosa, ergonomia imprópria e solicitações cumulativas do aparelho locomotor, 

entre outros, são fatores de risco da L.E.R./D.O.R.T. 

As complicações de saúde mais frequentemente incluídas com as cobranças 

ergonômicas do trabalho professor descrevem reverência aos distúrbios vocais e os sintomas 

osteomusculares e posturais. A relação presente entre carga ergonômica e o desconforto 

devido à exigência vocal e\ou postural é de caráter prático e direto. Portanto, quanto maior for 

o grau de exigência imposto maior será a taxa de pessoas em angústia (SANTOS, 2012). 
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Segundo Santos, Marques, Nunes, (2012). A presença de sintomas osteomusculares 

entre os docentes é uma complicação de saúde altamente prevalente. Em alguns estudos a 

presença desses sintomas ocorreu em mais de 90% da amostra e esteve relacionada ao sexo 

feminino, inatividade física, tempo de docência menor de 15 anos e ausência de filhos. Muitas 

dessas complicações estão relacionadas às lesões por esforços repetitivos ou distúrbios 

osteomusculares relacionados ao trabalho, também conhecidos como DORT. Observaram que 

a presença de distúrbios osteomusculares, principalmente de joelho e quadril, foi elevada 

entre indivíduos professores do que em seus referentes da população geral.  

As características mais estressantes do trabalho docente são: trabalho repetitivo, 

intensa concentração em uma mesma tarefa por um extenso tempo, volume exagerado de 

trabalho, ritmo rápido, interrupção das tarefas antes de serem finalizadas, tempo escasso para 

concretização das tarefas, ausência de interesse dos companheiros de trabalho, apresentação a 

hostilidade, conflitos com os colegas de trabalho e inexistência de processo democrático 

(ROCHA, FERNANDES, 2008). 

No presente estudo, os fatores marcados na análise multivariada que estão integrados à 

presença de sintomas osteomusculares nos professores pesquisados, foram o sexo feminino e 

a prática imprópria de atividade física (FERNANDES, ROCHA, OLIVEIRA, 2009).  

Mais um importante aspecto que também pode esclarecer a maior prevalência do 

citado quadro entre as docentes, é a ocorrência da presença de diferença entre a massa 

muscular, a composição corporal e a estatura das mulheres quando comparadas aos sujeitos 

do sexo masculino. Portanto, o sexo feminino se estabelece num enorme fator de risco para 

presença de sintomas como a dor (FERNANDES, 2009). 

Observou-se neste estudo que os sintomas mais frequentes foram os vasculares – 

tontura, sensação de frio nas mãos, dormência, fadiga, dor de cabeça e isquêmica em região 

superior de corpo. Entre os sintomas relatados na literatura 90% são neurológicos – dor e 

parestesias irradiados da cervical até a mão; fraqueza na mão; alterações de sensibilidade 

(lado ulnar). Esse maior número de sintomas vasculares está relacionado a própria 

biomecânica da escrita no quadro pelo professor, que comprime mais o 2º sítio do desfiladeiro 

torácico (costoclavicular) (SILVAS, 2010). 

Não há uma causa única e determinada para a ocorrência dessas doenças. Devido à 

falta de tempo dos trabalhadores, a DORT pode aumentar e se tornar uma doença permanente. 

Portanto, esses trabalhadores devem ter uma pausa para uma atividade laboral com 
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alongamentos para evitar determinadas posições por muito tempo e alongar os músculos para 

evitar a fadiga. 

Ao avaliar os fatores de risco de uma forma geral, descobriram-se fatores pessoais e 

ocupacionais. Constatou-se também que os achados são controversos, especialmente quando 

os fatores são julgados por área corporal separadamente. Muitos resultados são difíceis de 

explicar e podem ser decorrentes do desenho metodológico adotado para este estudo. Tais 

achados podem ser aguardados, uma vez que os sintomas osteomusculares têm origem 

multifatorial e na situação real de trabalho diversos fatores podem estar influenciando seu 

acontecimento respectivamente (CARVALHO, ALEXANDRE, 2006). 

Segundo o estudo de Fernandes, Rocha, Oliveira (2009) relataram que os professores 

têm necessidade de atendimento médico em decorrência de dificuldade com desordem 

osteoarticulares. Santos, Marques, Nunes (2012) no seu estudo demonstraram nos seus 

resultados que a maioria dos professores com complicações de saúde tem o seu trabalho 

assinalado como ativo e de alta exigência, com isso, os autores identificaram que os docentes 

sofrem de problemas articulares devido a várias horas de jornada de trabalho e alta exigência.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tornou-se certo que DORT estabelece um fato no meio dos docentes, e tais patologias 

são responsáveis por lesões e afastamento ao trabalho, provocando muitas vezes inabilidade 

parcial ou permanente, colaborando para a ocorrência de danos e encargos por parte desses 

professores. Parte dos problemas alista-se as condições laborais incorretas e aos fatores 

ligados a organização e estrutura laboral.  

Os resultados mostraram que diversos fatores individuais e ocupacionais podem estar 

incluídos com sintomas musculoesqueléticos nas diferentes regiões corporais, onde foi 

possível identificar categorias relacionadas às exigências ergonômicas, na qual se destaca as 

doenças crônicas agregadas ao costume de vida do professor.  

Portanto, sugere-se que para melhorar as condições no ambiente de trabalho desta 

categoria profissional seja necessária a inclusão de profissionais capacitados para direcionar 

um programa preventivo, alem de exames periódicos para monitorar a saúde destes 

indivíduos, gerando uma qualidade de vida correta para esses profissionais da educação.  
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RESUMO:  A osteoartrose é a causa mais freqüente de dor, de incapacidade, diminuição da 

amplitude de movimento, sendo uma doença que afeta 18% das mulheres e 10% dos homens 

com uma idade superior a 60 anos. A fisioterapia tem um papel importante no tratamento 

desta patologia já que ainda não se sabe há cura.Trata-se de uma pesquisa do tipo revisão 

integrativa de literatura, que buscou reconhecer que a fisioterapia é importante para o 

tratamento de gonartrose em idosos no período de 2002 a 2012. Os dados foram coletados no 

portal da Biblioteca Virtual em Saúde/LILACS e da SCIELO, usando os seguintes 

descritores: Osteoartrose, fisioterapia, dor e qualidade de vida. A busca originou 97 artigos, 

que, foram vistos os critérios de inclusão e exclusão, resultando em seis artigos completos. A 

análise de dados formou-se as categorias osteoartrose, paciente da terceira idade e tratamento. 

Diante dos fatos apresentados este estudo permitiu o conhecimento das técnicas de 

fisioterapia mais utilizada no tratamento de paciente idosos com osteoartrose de joelho, 

mostrando as principais dificuldades de idosos portadores de artrose passam ao longo da vida, 

sendo observado que se faz necessária a realização de estudos mais aprofundados. 

Palavras-chave:  osteoartrose; fisioterapia; dor; qualidade de vida. 

 

ABSTRACT:  Osteoarthritis is the most common cause of pain, disability, decreased range 

of motion and is a disease that affects 18% of women and 10% of men aged over 60 years. 

Physical therapy plays an important role in the treatment of this condition as it has not been 

known for cura.Trata is a research type of integrative literature review was aimed at 

recognizing that physical therapy is important for the treatment of gonarthrosis elderly in 

period from 2002 to 2012. Data were collected on the website of the Virtual Health Library / 

LILACS and SCIELO, using the following key words: Osteoarthritis, physical therapy, pain 

and quality of life. The search yielded 97 articles, which were seen the inclusion and 

exclusion criteria, resulting in six full articles. The analysis of data formed the categories 
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osteoarthritis, seniors and patient treatment. Given the facts presented in this study allowed 

the knowledge of physiotherapy techniques applied in the treatment of elderly patients with 

osteoarthritis of the knee, showing the main difficulties in elderly patients with osteoarthritis 

are lifelong, and we observed that it is necessary to conduct studies further investigation into 

thispathology.  

Keywords: osteoarthritis; physicaltherapy; pain; quality of life.  

 

 

INTRODUÇÃO 

A osteoartrose está relacionada há um grupo de problemas que resulta na alteração das 

articulações. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia é uma doença muito comum, 

onde 80% das pessoas que já passara dos 75 anos sofrerão com ela. Sem distinção de gênero, 

apresentando fatores de risco para o crescimento da doença. 

 Esta doença afeta a população economicamente ativa, no ano de 2001 no Brasil, foi 

responsável por 7,5% no total de afastamentos do trabalho, ocupou o 2º lugar em pedidos de 

auxílio doença e a 4º posição na lista de patologias determinantes de aposentadoria 

(CHAHADE e COLS, 2001).  

No mundo inteiro, esta doença representa 30 a 40% em consultas em unidades de 

saúde especializadas no sistema osteomuscular (PASTOR e COLS., 2001). 

O envelhecimento da população é um fato indiscutível que vem ocorrendo em todos os 

países sem exceção, onde a população idosa cresce de forma acentuada com relação a 

população adulta. 

As instituições sociais que prestam assistência a idosos existem e são organizadas 

como internatos, onde o idoso mora por um tempo indeterminado ou não, casas-lares onde os 

idosos ficam abrigados recebendo uma remuneração por conta do serviço prestado e em 

hospitais-dia, passando maior parte do dia e indo apenas dormir em casa (REIS, 2005). 

De acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistíca (IBGE), o número de 

mulheres idosas, no Brasil, é maior do que o de homens: as informações da PNAD (Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicilios), mostraram que, em 2003, essa proporção era de 55,9% 

e 44,1%, respectivamente (BRASIL, 2009). 

Além de interferir de forma negativa na qualidade de vida destes indivíduos as 

doenças articulares sobrecarregam os serviços de saúde pública, tendo em vista que os idosos 

necessitam de tratamento por períodos prolongados.  

No estado de artrose mais avançado pode ser observar micro fraturas, cistos e 
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formação de osteófitos na região das bordas articulares com consequência de falência dos 

tecidos que formam a articulação (LIVIA, et al, 2006). 

A osteoartrose é a causa mais freqüente de dor, de incapacidade, do sistema músculo-

esquelético, sendo uma doença que afeta 18% das mulheres e 10% dos homens com uma 

idade superior a 60 anos e que nos próximos anos a tendência é aumentar (AMANDA, et al, 

2010).   

Osteoartrite ou Osteoartrose é uma das doenças crônicas articulares, que mais 

acometem os idosos, sendo que é uma das maiores causas de morbidades física que acabam 

diminuindo a qualidade de vida. 

A osteoartrose pode ser de forma indiopatica ou secundaria há uma serie de outros 

fatores esses fatores que incluem sexo, distúrbios genéticos, raça, obesidade, menopausa, 

trauma articular, traumas esportivo e doenças articulares. 

As formas clínicas de OA, mais comum são de quadril e joelho por serem mais 

incapacitantes,  por conta de serem as articulações responsável por receber todo o peso 

corporal, A OA de quadril atinge cerca de  20% das pessoas com idade acima de 55 anos e, 

mesmo sendo menos comum  que a OA de joelho, sua sintomatologia é freqüentemente mais 

grave. 

Uma das principais causas que estão relacionadas há artrose de joelho é a obesidade 

que mostra o aumento de pacientes existem também outras causas como a hereditariedade, 

fatores hormonais, trauma, fatores mecânicos, atividade profissional e o envelhecimento da 

cartilagem (LUZ, et al, 2006). 

A estrutura do joelho é composta por três ossos que são: fêmur, tíbia e patela. Sendo 

que o fêmur é o maior osso do corpo humano, se articulando proximalmente com o quadril e 

distalmente com a tíbia, dirigindo-se inferior, medial e anterior e convergindo para os joelhos 

se expandindo em duas massas volumosas, os côndilos lateral e medial do fêmur (FANTTINI, 

1998). 

O joelho é composto por ligamentos que realizam a estabilização da articulação, os 

ligamentos são auxiliados por meniscos( interno, medial, externo e lateral), fazendo com que 

os ligamentos amorteçam os impactos sobre as cartilagens. 

Outro osso longo que é fortemente ligado a fíbula é a tíbia, sendo que apenas a porção 

proximal da tíbia articula-se com o fêmur, a fíbula não faz parte da articulação do joelho. A 

tíbia articula-se através de uma plataforma com a extremidade distal do fêmur.  
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A patela  é um osso  de formato triangular, que articula-se com o fémur, protegendo e 

cobrindo a parte anterior da articulação do joelho atuando como eixo com a finalidade de 

aumentar a alavanca do grande músculo quadríceps femoral(reto femoral, vasto lateral, vasto 

intermédio, vasto medial), sendo um osso classificado como  sesamóide e apresenta uma 

camada de substância compacta revestindo a substância esponjosa. 

O tratamento conservador consiste em dar um alivio dar dor e da instabilidade do 

joelho. Já no tratamento medicamentoso deve ser multifatorial, sendo que a prescrição 

medicamentosa isolada não é o suficiente para o controle ideal da OA (COIMBRA, et al, 

2003). 

Até o presente momento ainda não foi descoberta a cura para a OA, sendo que o 

tratamento é baseado em um tratamento conservador juntamente com um tratamento 

medicamentoso e o tratamento fisioterapeutico em casos mais serio pode ocorrer o tratamento 

cirúrgico. 

Atualmente os medicamentos utilizados são os analgésicos, anti-inflamatórios e 

corticosteroides intra-articulares, também utiliza-se injeções de corticosteroides diretamente 

na área intra articular.  

Os objetivos principais do tratamento fisioterapêutico é realizar fortalecimento de 

grupos musculares, controlar a dor local, alongamento, mobilizações das articulações e 

prevenir e reduzir as deformidades. A crioterapia em caso de dor e inflamação, sendo de um 

principal componente analgésico por atuar de forma direta nas terminações nervosas, já no 

processo inflamatório reduz a hiperemia e o edema por conta da vasoconstrição (FRANCO, 

2007). 

Já na termoterapia que o tratamento há base de calor tanto superficial como profundo, 

com efeitos fisiológicos que irão diminuir a dor e a melhorar as funcionalidades dos 

músculos, aumentando a extensibilidade do tecido, diminuindo a rigidez articular 

(MARQUES, KONDO, 1998; CECIN, et al, 1995).  

Na eletroterapia os recursos mais utilizados são o microondas, o estimulação elétrica 

transcutânea (TENS), e o ultra-som, todos com o objetivo de dar analgesia ao paciente 

(MARQUES e KONDO, 1998). 

Há hidroterapia é um tratamento que é utilizado dentro da água uma vez que a água 

anula a gravidade, o empuxo favorecendo ao paciente a realizar uma melhor amplitude de 

movimento das principais articulações acometidas, reduzindo o impacto e aliviando as dores. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Osso
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9mur
http://pt.wikipedia.org/wiki/Articula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Joelho
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_quadr%C3%ADceps_femoral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Osso_sesam%C3%B3ide
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Diante do exposto e por reconhecer que a fisioterapia é importante para o tratamento 

de gonartrose em idosos, este artigo teve por objetivo apresentar os resultados da revisão 

integrativa da literatura que visou conher estudos sobre o tratamento fisioterapêutico com 

artrose de joelho em idosos.  

 

METODOLOGIA 

Este estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, a qual é considerada uma 

pesquisa que visa a busca, a avaliação crítica e a síntese do estado do conhecimento sobre 

determinado assunto (MENDES, 2008).  

É uma revisão integrativa sendo um método de investigação  fundamentado, buscando 

manter os padrões de clareza, rigor e multiplicação dos estudos primários. 

Segundo (Souza, 2010), para a realização da revisão devemos obedecer seis etapas 

utilizadas neste estudo: 1.Criação da pergunta norteadora; 2. Busca na literatura; 3. Coleta de 

dados; 4. Análise crítica dos artigos; 5. Discussão dos resultados e 6. Apresentação da revisão 

integrativa. 

Para a seleção dos artigos foram consultadas as bases de dados de literatura científica e 

técnicas: Literatura Latino-Americana e de Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

Scientific Electronic Library Online (SciELO) no período de agosto e setembro de 2012. Os 

descritores foram selecionados a partir dos objetivos da pesquisa, sendo: osteoartrose, joelho, 

idoso, reabilitação e fisioterapia. A busca considerou as publicações dos últimos dez anos; 

sendo assim foram pesquisados artigos do período de 2002 a 2012, onde gerou uma melhor 

abordagem sobre o tema e resultou 97 estudos: 40 da base de dados LILACS e 57 da base de 

dados da SCIELO. Após a leitura dos resumos, foram observados os seguintes critérios de 

inclusão: estudos disponíveis na íntegra, em open acess, de 2002 a 2012, publicações 

originais, nas línguas portuguesa, espanhola e inglesa, considerando o objetivo do estudo e o 

protocolo de revisão elaborado previamente. Foram critérios de exclusão: artigos repetidos, 

artigos não acessíveis em texto completo, resenhas, anais de congresso, monografias, teses, 

editoriais, artigos que não abordaram diretamente o tema deste estudo e artigos publicados 

fora do período de análise. Ao todo, foram excluídos 88 artigos (55 da base de dados SCIELO 

e 36 da base de dados LILACS). Assim, após essa fase, iniciou-se a análise de seis estudos 

completos. 
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Foi elaborado um quadro para organização da análise dos artigos contendo os itens: 

tipo de publicação, ano, fonte, autores, título, tema, método e objetivo. No que se refere a 

artigos selecionados sobre pacientes idosos com artrose de joelho que utilizam a fisioterapia 

como o principal método de tratamento.  Foi realizado debate dos artigos selecionados, onde 

foi obtido que foram sustentados através de literaturas pertinentes.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base nos artigos lidos e selecionados foram obtidostêm-se, quanto ao tipo de 

publicação, que os seis artigos apresentados no Quadro 1, são resultados de pesquisas e todos 

relatam sobre o tema e os descritores utilizados na base metodológica.  

Com base no ano de publicação, um artigo publicado em 2009, três artigos publicados 

em 2008, um artigo publicado em 2005, um artigo publicado em 2004. 

Quanto aos tipos de estudos, foram assim classificados: estudo descritivo; estudo de 

caso; relato de caso; revisão sistemática. 

Quadro 1 – Artigos selecionados Técnicas de fisioterapia mais utilizada no tratamento de 

pacientes idosos com artrose de joelho. 

AUTORES ANO  TÍTULO TIPO DE 

ESTUDO 

OBJETIVO 

Erica CA, 

Sheilla T, 

Kelsyanne 

CC 

2004 Benefícios da 

pratica de 

atividades 

aquaticas na 

melhora da 

qualidade de vida 

em idosos 

portadores de 

osteoartrose. 

Revisão 

sistemática 

da 

literatura 

Analisar os 

benefícios 

decorrentes da 

pratica de 

atividades 

aquáticas em 

idosos portadores 

de osteoartrose. 

Glufke.G 2005 Abordagem 

fisioterapêutica de 

paciente com 

osteoartrite de 

joelho: relato de 

caso 

Relato de 

caso 

Finalidade 

expandir os 

conhecimentos 

referentes á 

patologia 

apresentada pela a 

paciente. 

Andréia T, et 

al. 

2008 Capacidade 

funcional de 

idosos com 

osteoartrite de 

joelhos e quadril. 

Estudo 

descritivo 

Analisar a 

capacidade 

funcional de 

idosos com 

diagnóstico de 

osteoartrite em 

membros 

inferiores. 
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Carlos, 

E.S.V, et al. 

2008 Tratamento 

unicompartimental 

medial do joelho 

com artroplastia 

unicompartimental 

tipo Repicci II: 

relato preliminar 

de 42 casos. 

Estudo de 

caso 

Relatar a evolução 

de pacientes com 

artrose 

unicompartimental 

medial do joelho 

submetidos a 

artroplastia 

unicompartimental 

tipo Repicci II. 

Amaral,D.M.; 

Cerdeira, 

F.A.; Vidotto, 

J.J 

2008 Tratamento 

fisioterapêutico 

em paciente com 

osteoartrose: 

estudo de caso. 

Estudo de 

caso 

Descrever o caso 

clinico de uma 

paciente com 

osteoartrose, bem 

como estabelcer 

objetivos e 

condutas ao êxito 

do tratamento. 

Marcia UR, 

Riccardo GG 

 

2009 

 

Tratamento 

medicamentoso da 

osteoartrose do 

joelho 

 

Grupo 

controle 

 

Abordar os 

medicamentos que 

são considerados 

modificadores da 

estrutura da 

doença. 

 

Osteoartrose 

A osteoartrose ou osteoartrite (AO) é uma doença articular mais comum, sendo a 

primeira causa de dor musculoesquelética. Afeta  20% da população mundial, sendo a terceira 

causa de afastamento do trabalho (GLUFKE, G. 2005). 

A osteoartrite é uma das patologias crônicas mais comuns entre os idosos e a forma 

mais prevalente de artrite. É uma patologia reumática degenerativa que acomete as 

articulações sinoviais e é caracterizada por alterações na cartilagem articular, nos tecidos 

moles e ossos, com presença de zonas de fissuração, espessamento ósseo subcondral e 

proliferações osteocondrais marginais (ANDREIA, T, et al, 2008). 

A osteoartrose é uma doença de progressão lenta. Alterações radiográficas demoram 

até três anos para serem observadas/mensuradas. A própria perda do espaço articular do 

joelho está mais relacionada com a expulsão violenta do menisco do que com o dano da 

cartilagem fêmoro-tibial (MARCIA, U.R; RICCARDO, G.G, 2009). 

A osteoartrose está inserida nas doenças articulares degenerativas, por ser a patologia 

reumática mais comum, principalmente entre a população senil (ERICA, C. et al,2004).  

Pacientes da terceira idade 

O envelhecimento é um processo natural na vida biológica dos seres vivos em que 

ocorrem alterações biológicas, psicológicas e sociais, que com o passar do tempo leva uma 
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redução gradual da capacidade de adaptar-se, do desempenho físico do individuo, culminando 

até mesmo com a morte (ERICA, C .et al,2004).  

A proporção da população de idosos vem aumentando entre os brasileiros, e esse 

processo tem como principal motivo a continuação do declínio da fecundidade e a diminuição 

da mortalidade, levando ao envelhecimento da população (ANDREIA, T, et al, 2008). 

Tratamento 

Apesar de a cura da artrose ainda não ter sido descoberta pela a medicina ainda estar 

fora do alcance da medicina, já se discute a existência de drogas que são capazes de modificar 

há doença, tendo há capacidade de alterar a sua evolução da degeneração articular, retardando 

sua progressão, podendo até mesmo torná-la assintomática e, desse modo, diminuindo  uma 

parcela dos procedimentos cirúrgicos de salvação (MARCIA, U.R; RICCARDO, G.G, 2009). 

O tratamento medicamentoso engloba fármacos sintomáticos de ação rápida, como 

analgésicos e anti-inflamatórios não hormonais, fármacos de ação lenta, além de terapêutica 

local intra-articular (AMARAL,D.M.; CERDEIRA, F.A.; VIDOTTO, J.J, 2008). 

Como visto, existem várias medicações disponíveis com o potencial de alterar a 

progressão da artrose por atuarem diretamente sobre a fisiopatologia da doença. Com isso, 

estudos cientificos, comprovam que, o ácido hialurônico melhora a dor e a função do paciente 

com artrose, já a diacereína e a glucosamina sintética diminuem a progressão da doença 

(MARCIA, U.R; RICCARDO, G.G, 2009). 

O tratamento conservador é feito através da educação do paciente, perda de peso, 

fisioterapia, prática de atividades físicas e uso de órteses, podendo estar associada ou não ao 

tratamento medicamentoso (AMARAL,D.M.; CERDEIRA, F.A.; VIDOTTO, J.J, 2008). 

Até o momento, o tratamento da OA (osteoartrose), visa a melhora da dor a 

manutenção da função articular, o que permite a preservação das atividades diárias 

(GLUFKE.G, 2005). 

 A fisioterapia tem papel importante no que diz respeito á melhora dos sintomas e 

restauração da função. Especialmente no que se refere a dependência, posto que será 

fundamental que o paciente crônico seja, dentro de suas possibilidades, independente tanto do 

ponto de vista funcional como psíquico (AMARAL,D.M.; CERDEIRA, F.A.; VIDOTTO, J.J, 

2008).  
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O tratamento cirúrgico muitas vezes pode tornar-se necessário, em razão do processo 

de cronicidade, do aumento da dor e da limitação funcional do paciente (AMARAL,D.M.; 

CERDEIRA, F.A.; VIDOTTO, J.J, 2008). 

A artroplastia unicompartimental foi criada por Repicci sendo a primeira no conceito 

de cirurgia menos invasiva, realizando abordagem cirúrgica com menos incisões e ressecção 

óssea mínima, resultando em menos agressão cirúrgica, menor sangramento, recuperação pós-

operatória mais rápida e preservação de osso para facilitar, no futuro, a eventual artroplastia 

total (CARLOS EDUARDO, S.V, et al.2008). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi observado no presente estudo que a osteoartrose é uma doença reumatologica 

incapacitante, que acomete as principais articulações de membros inferiores como há do 

joelho, dificultando ainda mais há amplitude de movimento, tendo como principais sintomas 

crepitações, dores localizadas nas articulações e edema. 

A fisioterapia tem um papel importante na prevenção, tratamento e na reabilitação de 

pacientes idosos com osteoartrose, visando uma melhora do quadro doloroso, aumento da 

amplitude articular, aumento da força muscular e evitar as principais deformidades causada 

por esta doença. 

Um tratamento fisioterapêutico com qualidade pode melhorar a qualidade de vida 

diária dos idosos com osteoartrose e torna-los totalmente independentes de atividades da vida 

diária. O papel e a importância da fisioterapia junto às doenças reumáticas são hoje objeto de 

inúmeros estudos, Porém, pouco se fala sobre sua atuação preventiva, havendo ênfase na fase 

curativa. Durante muitos anos a fisioterapia teve sua atuação voltada quase exclusivamente 

para o aspecto reabilitador, no qual a principal preocupação era melhorar ao máximo a 

capacidade funcional e propor a reintegração social do paciente.  
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RESUMO: Revisão integrativa da literatura em publicações científicas, no período 

2002/2012, que objetiva evidenciar os conceitos e os fatores associados ao conhecimento da 

atuação da Fisioterapia em Uroginecologia e Obstetrícia. Os dados foram coletados na 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), de maio de 2012 a novembro de 2012. A base de dados 

da literatura científica e da técnica consultada foi: Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), utilizando os descritores: Uroginecologia, Obstetrícia,  Fisioterapia e Saúde da 

Mulher. A busca originou 11 artigos, observando-se critérios de inclusão e exclusão, 

resultando em 08 artigos completos. A análise dos dados formou as categorias, conceituando a 

atuação da Fisioterapia na Uroginecologia, Obstetrícia e, também, fatores associados à 

atuação da Fisioterapia na Uroginecologia e na Obstetrícia. Considerou-se a atuação da 

Fisioterapia na Uroginecologia, na obstetrícia e nas políticas públicas de saúde da mulher no 

Brasil. Os fatores associados relevantes foram: bibliografia restrita, necessidade de uma 

melhor divulgação e reconhecimento nas políticas públicas de saúde da mulher no Brasil. A 

pesquisa aponta para a necessidade de ampliação bibliográfica, maior esclarecimento e 

divulgação do trabalho realizado pelo Fisioterapeuta em Uroginecologia e Obstetrícia junto à 

comunidade médica, demais profissionais da área da saúde e também, junto à população em 
geral.  

Palavras-chave: Uroginecologia, Obstetrícia, Fisioterapia e Saúde da mulher. 
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ABSTRACT: Integrative literature in scientific publications during the period 2002-2012, 

which aims to demonstrate the concepts and factors associated with awareness of the 

performance of Physiotherapy in obstetrics and Urogynecology. Data were collected in the 

Virtual Health Library (VHL) in May 2012 to November 2012. The database of scientific and 

technical literature were consulted: Scientific Electronic Library Online (SciELO), Using the 

keywords: Urogynecology, Obstetrics, Physical Therapy and Women's Health. The search 

originated 11 articles, which were observed the inclusion and exclusion criteria resulted in 08 

full articles. Data analysis formed the categories conceptualizing the role of Physiotherapy in 

Obstetrics and Urogynecology and Factors associated with Physiotherapy in Obstetrics and 

Urogynecology. We considered the role of Physiotherapy in Obstetrics and Urogynecology, 

Public and also Women's Health in Brazil. Associated factors were relevant: bibliography 

restricted need for better disclosure and recognition in public policy women's health in Brazil. 

The research points to the need of expanding the literature, clarification and dissemination of 

the work done by the Physiotherapist in Urogynecology and Gynecology in the medical 

community, other health professionals and the general population. 

Keywords: Urogynecology, Gynecology, and Women's Health Physical Therapy 
 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, a saúde da mulher só foi incorporada às políticas nacionais de saúde a partir 

das primeiras décadas do século XX, sendo nesse período, limitada às demandas relativas à 

gravidez e ao parto.  

Segundo uma pesquisa desenvolvida por Costa e colaboradores (2008), apesar da 

importância do cuidado pré-natal, pesquisa realizada em 22 capitais brasileiras em 2002 

demonstrou que a assistência pré-natal no país é desarticulada e parcial. Deste modo, a 

atenção à saúde da mulher na gestação e parto permanecem como um desafio tanto no que se 

refere à qualidade, quanto nos aspectos relacionados ao debate filosófico em torno do 

cuidado.  

Nesta perspectiva, o estudo pretende abordar temas referentes às alterações 

fisiológicas, anatômicas e mecânicas, comuns na gestação, considerando as patologias 

induzidas no período gestacional, a eficácia dos exercícios fisioterápicos no pré e pós-parto, 

bem como a importância da atuação fisioterápica em tratamento e cirurgias uroginecológicas, 

objetivando explanar os principais benefícios da fisioterapia em relação à saúde da mulher. 

O profissional de fisioterapia que trabalha na área de uroginecologia e obstetrícia, 

deve estar preparado para atender e debater as dificuldades sexuais apresentadas por clientes, 

sempre priorizando conceitos éticos. Esta é uma especialidade que exige do profissional uma 

mistura de atributos especialmente amadurecido, capacidade para trabalhar em equipe, 

disponibilidade para absorver novos conhecimentos, compartilhar experiências, saberes e 
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adequar-se a novas propostas tendo como foco principal, a promoção da melhoria da 

qualidade de vida da paciente.   

Na ginecologia e obstetrícia, o fisioterapeuta ajuda a mulher a adequar-se às mudanças 

físicas do início ao final da gravidez e do puerpério, minimizando o estresse, avaliando e 

tratando quaisquer problemas musculoesqueléticos. Este profissional será um professor 

experiente, de respiração atenta, posicionamento e relaxamento afetivo, contribuindo ainda, 

na preparação da mulher para o parto. Segundo, Silva, Christoffel e Souza (2005), para que o 

nascimento seja saudável, é preciso oferecer um atendimento seguro e necessariamente 

qualificado e com qualidade.  

No período pós-parto, dará orientações sobre a atividade física, exercícios pós-parto, 

orientações sobre amamentação, postura, cuidados com o corpo, com o bebê e, quando 

necessário, prestará tratamento especializado. Vale destacar que, após os partos vaginais, 

exercícios específicos para o fortalecimento do assoalho pélvico, podem aumentar a 

circulação favorecendo o processo de cicatrização. Bim, Parego (2002), afirmam que no 

período pós-parto, o exercício pode ser indicado logo após o parto, uma vez que a mulher se 

sinta capaz de realizá- lo. 

Na área da obstetrícia, a intervenção fisioterápica em relação a mulher deverá ser 

adaptada para a fase gestacional, considerando as diversas alterações anatômicas e 

fisiológicas que ocorrem no organismo das gestantes capazes de atingir diversos sistemas. 

Para Bim, Parego (2002), as mudanças mecânicas ocorridas nas gestantes também merecem 

ser evidenciadas.  

 Na Urologia e Ginecologia, contribuirá na prevenção e promoção do tratamento da 

incontinência urinária e fecal, através do fortalecimento de musculaturas específicas 

favorecendo o combate de alterações psicossociais e promovendo a melhoria da qualidade de 

vida de pacientes, atuando ainda, na fase do climatério e suas repercussões. Lorenzi, Catan, 

Moreira et at.(2009), consideram que as abordagens de caráter multidisciplinar e 

interdisciplinar ganham particular destaque nessa fase.  

Como podemos observar a atuação fisioterápica na uroginecologia e obstetrícia 

oferece, um amplo leque de benéficos à saúde da mulher. Mesmo assim, tem-se detectado 

que: apresenta bibliografia restrita, necessita de uma melhor divulgação e reconhecimento nas 

políticas públicas de saúde da mulher no Brasil.  
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Considerando-se que, para uma melhor divulgação e reconhecimento da atuação 

fisioterápica na uroginecologia e obstetrícia, é prioritário a ciência dos fatores associados a 

essa atuação, no sentido de reorientar as políticas públicas de saúde da mulher no Brasil, surge 

à necessidade de conhecer o estado atual do conhecimento sobre o assunto. Assim, tem-se 

como questão deste estudo: quais os conceitos e os fatores associados ao conhecimento da 

atuação da Fisioterapia em Uroginecologia e obstetrícia em publicações científicas, 

atualmente? Estabelece-se como objetivo deste estudo: evidenciar os conceitos e os fatores 

associados ao conhecimento da atuação da Fisioterapia em Uroginecologia e obstetrícia em 

publicações científicas, no período de 2002-2012. 

 

METODOLOGIA 

Foi utilizada uma revisão integrativa da literatura, objetivando compreender 

generalizações relativas a questões substantivas, a partir de um conjunto de estudos 

diretamente influenciados sobre essas questões. Tais revisões incluem exame das pesquisas 

para discutir hipóteses, sugestões para novas questões teóricas e identificação de uma 

pesquisa necessária (GANONG, 1987) 

A revisão integrativa trata-se de um método de exame específico, que sintetiza 

literaturas empíricas ou teóricas para proporcionar uma maior abrangência na compreensão de 

um fenômeno particular. Assim, tem o potencial de apresentar o estado da ciência, contribuir 

para o desenvolvimento da teoria, e tem aplicabilidade direta à prática e à política 

(WHITTEMORE, 2005). 

Para ser considerada uma pesquisa, a revisão de literatura deve seguir o mesmo rigor 

da pesquisa primária. Nesse sentido, para esta revisão, foram consideradas as fases de 

pesquisa (WHITTEMORE, 2005): identificação do problema e objetivo da pesquisa; pesquisa 

da literatura com foco sobre o tema a ser estudado; avaliação dos dados aplicando critérios de 

inclusão e exclusão; análise dos dados extraindo das fontes primárias as características da 

amostra e método, que, no caso, foi qualquer referência ao conceito da atuação da fisioterapia 

em uroginecologia e obstetrícia, e os fatores a que esses estão relacionados. Como última fase, 

temos a apresentação da síntese, que retrata a construção dos conceitos e seus fatores 

relacionados. 

A pesquisa literária ocorreu na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nos meses de maio 

de 2012 a novembro deste mesmo ano. A base de dados de literatura científica e técnica 
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consultada foi:  Scientific Electronic Library Online (SciELO). Foi selecionada essa base de 

dados tendo em vista o interesse em compreender a construção desse conhecimento no Brasil, 

onde a atuação da fisioterapia na Uroginecologia e Obstetrícia vem ganhando espaço por 

mostrar resultados significantes na prevenção e promoção à saúde da mulher. Os descritores 

foram definidos de acordo com a terminologia em saúde consultada nos Descritores em 

Ciências da Saúde (DECS-BIREME); "uroginecologia "obstetrícia", " fisioterapia e “ saúde 

da mulher”; sendo estes, relacionados com o descritor "fisioterapia". Inicialmente, foram 

consideradas as publicações dos últimos 15 anos; porém, optou-se pelo período de 2002 a 

2012, que deu maior relevância e amplitude ao estudo, resultando em 11 artigos na base de 

dados SciELO. 

A pertinência e consistência do conteúdo adquirido ao final da leitura dos resumos, 

possibilitou a seleção dos seguintes critérios de inclusão: estudos disponíveis na íntegra, em 

open acess, de 2002 a 2012, publicações originais na língua portuguesa, que utilizaram uma 

abordagem quantitativa e qualitativa, considerando o protocolo de revisão elaborado 

previamente, bem como o objetivo do estudo. Os critérios de exclusão foram: artigos 

inacessíveis em texto completo, artigos publicados fora do período de análise, artigos 

repetidos, anais de congresso, resenhas, artigos de reflexão, artigos de opinião e artigos que 

não proferiram diretamente o tema deste estudo. No total, foram excluídos três artigos. Sendo 

assim, iniciou-se a análise de oito estudos completos. 

Para melhor organização e compreensão dos artigos analisados foi elaborado um 

quadro contendo os seguintes itens: tipo de publicação, ano, fonte, autores, título, tema, 

método e objetivo. Em relação ao tema abordado, a pesquisa se fez em termos qualitativos, 

resumindo os dados para formar a categoria de atuação da Fisioterapia na Uroginecologia e 

Obstetrícia, dentre seus fatores associados. Os resultados foram debatidos e sustentados com 

outras literaturas referentes.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quanto ao tipo de publicação, os oito estudos apresentados no Quadro 1, foram 

considerados de acordo com a análise dos textos selecionados, como resultados de pesquisas, 

sendo todos nomeados pelos editores como originais.  
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Em relação ao ano de publicação, um artigo fora publicado em 2002, um no ano de 

2005, dois durante 2008 e quatro em 2009, demonstrando que houve lacunas de publicações 

na sequência de anos pesquisados. 

 

Quadro 1 - Artigos selecionados sobre a atuação da fisioterapia na uroginecologia e 

obstetrícia. 

 
AUTORES   ANO TÍTULO TIPO DE  

ESTUDO 

OBJETIVO 

Cintia Raquel Bim 

 

Alline Lilian Parego 

 

Hugo Pires Júnior 

2002 Fisioterapia Aplicada á 

Ginecologia e Obstetrícia 

 Revisão Caracterizar o trabalho 

realizado pela fisioterapia na 

área de ginecologia e 

obstetrícia e a importância da 

atuação do profissional nesta 

especialidade. 

Leila Rangel da Silva 

 

Marialda Moreira  

Christoffel 

 

Kleyde Ventura de 

Souza 

 

2005 História, Conquistas e 

Perspectivas no Cuidado à 

Mulher e à. 

Criança 

Revisão Refletir a partir da década de 

80 até o primeiro quinquênio 

do século XXI, as 

conquistas e as perspectivas 

em termos de políticas 

públicas e sociais, que 

aconteceram no campo da 

obstetrícia e da neonatologia 

no Brasil e discuti-las à luz da 

perspectiva do cuidado 

humano. 

Telma Elisa Carraro. 

et al. 

 

 

2008 O Papel da Equipe de 

Saúde no Cuidado e 

Conforto no  

Trabalho de Parto e parto: 

Opinião de Puérperas 

Recorte 

qualitativo de 

uma pesquisa 

multicênctrica 

quali-

quantitativa 

Apresentar o papel da equipe 

de saúde, segundo a opinião 

das mulheres 

Maria Celina Martins 

Fozzatti. et al. 

 

 

2008 Impacto da Reeducação 

Postural Global no 

Tratamento da 

Incontinência Urinária de 

Esforço Feminina 

Ensaio clínico 

aberto, tipo 

antes e depois, 

prospectivo, não 

randomizado. 

Avaliar os efeitos da 

reeducação postural global 

(RPG) nos sintomas de 

incontinência  urinária de 

esforço (IUE) 

e a qualidade de vida em um 

grupo de mulheres 

incontinentes. 

Patrícia Fernandes 

Diniz Santos. et al. 

 

2009 Eletroestimulação 

Funcional do Assoalho  

Pélvico Versus Terapia 

com os Cones Vaginais 

para o Tratamento de 

Incontinência Urinária  

de Esforço 

Estudo clínico 

randomizado. 

Comparar os efeitos da 

eletroestimulação funcional do 

assoalho pélvico e da terapia 

com os cones em  

mulheres com Incontinência 

Urinária de Esforço (IUE). 

 

Dino Roberto Soares 

de Lorenzi. et al.  

 

 

2009 Assistência à Mulher 

Climatérica: Novos 

Paradigmas  

Revisão Propõe refletir sobre as 

mudanças de paradigmas na 

assistência ao 

climatério, destacando a 

multidisciplinaridade e 

interdisciplinaridade, no 
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sentido de acolher melhor essa 

parcela da população e 

proporcionar-lhe um cuidado 

integral e individualizado, 

aproximando o saber da 

sensibilidade, voltado a uma 

melhor qualidade vida. 

Madel t. luz 2009 Complexidade do Campo 

da Saúde Coletiva:  

multidisciplinaridade, 

interdisciplinaridade, 

e transdisciplinaridade de 

saberes e práticas 

– análise sócio-histórica 

de uma trajetória  

Paradigmática 

Revisão Fazer uma discussão sintética 

do que se denomina com 

frequência  

paradigmas ou “modelos” 

(termo assumidamente  

pouco dinâmico para 

caracterizar as estruturas 

abertas atuais de pensamento 

científico e de intervenção  

política, sempre evoluindo e 

interagindo no tempo)  

multidisciplinar, 

interdisciplinar e, mais 

recentemente, transdisciplinar. 

Dias da Costa. et al. 

 

2009 Avaliação do Cuidado à 

Saúde da Gestante no 

Contexto do Programa 

Saúde da Família 

Estudo 

transversal 

Analisar 

os cuidados primários em 

saúde prestados às gestantes 

pelo Programa Saúde da 

Família (PSF) no município de 

Teixeiras (MG). 

 

 

Conceituando a atuação da fisioterapia na uroginecologia e obstetrícia e fatores 

associados 

 A atuação fisioterápica na uroginecologia e obstetrícia, diferenciam-se pela 

necessidade específica relativa a cada fase da vida da mulher bem como, pela capacidade em 

atender clientes que buscam debater suas dificuldades sexuais, sempre priorizando conceitos 

éticos. É uma especialidade que exige do profissional uma mistura de atributos especialmente 

amadurecida, respeitando a privacidade e as decisões de suas clientes, ouvir sem manifestar 

senso crítico e, quando incapaz de ajudar diretamente, deve encaminhar para aconselhamento 

psicossocial na área.   

Na ginecologia e obstetrícia, o profissional de fisioterapia ajuda a mulher a adequar-se 

às mudanças físicas do início ao final da gravidez e do puerpério, minimizando o estresse, 

avaliando e tratando quaisquer problemas musculoesqueléticos, como nas costas. Este é um 

professor experiente de respiração atenta, posicionamento e relaxamento afetivo, contribuindo 

ainda, na preparar a mulher para o parto. 

 No pós-parto: O fisioterapeuta particularmente tem muito a oferecer nesse período, 

principalmente em termos de enfrentamento do estresse, adaptação, tratamento das dores 
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causadas por alterações posturais e o estímulo da continência. Dará orientações sobre a 

atividade física, exercícios pós-parto, orientações sobre amamentação, postura, cuidados com 

o corpo, com o bebê e, quando necessário, prestará tratamento especializado.  

A uroginecologia contribuirá, na prevenção e promoção do tratamento da 

incontinência fecal e urinária, através do fortalecimento de musculaturas específicas 

favorecendo o combate de alterações psicossociais,  promovendo a melhoria da vida afetiva, 

sexual e da qualidade de vida de pacientes, atuando ainda, na fase do climatério e suas 

repercussões. 

Os estudos determinaram que os conceitos e fatores associados a atuação da 

fisioterapia na uroginecologia e obstetrícia têm como característica comum, a importância da 

intervenção do fisioterapeuta na prevenção e promoção da saúde, contribuindo para a 

humanização do atendimento em todas as fases da vida da mulher.  

As atuações vêm ganhando espaço por mostrarem resultados significantes, não apenas 

em pesquisas como também na prevenção e promoção à saúde, diminuindo o índice de 

cirurgia ginecológica e respectivos riscos, contribuindo para melhorar a qualidade de vida de 

mulheres considerando aspectos físicos, psíquicos sociais e, sobretudo para real promoção de 

políticas públicas voltadas para a saúde da mulher, principalmente durante o parto.  

Para Silva, Christoffel e Souza (2005), o cuidado prestado deve estar aliado a uma 

visão humanista e que contemple essa atenção em relação ao contexto social, cultural e 

econômico no qual estão inseridos, sendo que nestes,  esteja inserida a mulher, a criança e a 

família. 

Trata-se de uma especialidade que exige do profissional, capacidade para trabalhar em 

equipe, disponibilidade para compartilhar saberes e experiências, atualizar conhecimentos, 

adequando-se quando necessário a novas propostas tendo como foco principal, a promoção da 

melhoria da qualidade de vida da paciente. 

Dentre as diversas áreas de interesse podemos destacar: disfunções ginecológicas e 

urológicas, reabilitação de mamas, e alterações associadas à gestação (fisiológicas, 

biomecânicas e emocionais); instrução na educação pré-natal, preparação para o parto e aulas 

de exercícios para mulheres e fase pré- natal, pós-parto e pós-cesariana. Assim, para 

Stephenson & O’Connor (2004), os fisioterapeutas interessados nessa especialidade avaliam, 

tratam, aconselham e monitoram pacientes.  
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Bim, Parego (2002), ressaltam que o fisioterapeuta que trabalha com gestantes e 

pacientes ginecológicas proporciona benefícios à mãe e ao bebê, previne e/ou miminiza 

complicações e diminui o período de permanência hospitalar, dentre outros. 

Desta forma, cabe salientar que de acordo com estudos, essa área do conhecimento é 

capaz de oferecer um amplo leque de benefícios a saúde da mulher visto que, oferece 

acompanhamento baseado em uma visão holística, apropriando-se do conceito de saúde 

proposto pela Organização Mundial de saúde (OMS). Logo, as políticas públicas de Saúde da 

mulher proposta pela OMS, são muito claras no que diz respeito aos direitos da mulher e a 

preservação de sua integridade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa literária reforça o conceito da importância da fisioterapia na 

uroginecologia e obstetrícia, na prevenção e promoção da saúde, bem como na promoção da 

melhoria da qualidade de vida, contribuindo para a humanização do atendimento em todas as 

fases da vida da mulher, principalmente durante o parto.  

A atuação da fisioterapia na uroginecologia e obstetrícia está relacionada a diversos 

fatores, sobretudo a restrição bibliográfica que interfere na ampliação de conhecimentos 

referentes à especialidade e reconhecimento do profissional, considerando ainda fatores 

relacionados à deficiência na divulgação dessa especialidade e fatores que interferem 

diretamente na promoção de políticas públicas voltadas para a saúde da mulher. 

A pesquisa aponta para a necessidade da ampliação bibliográfica, dando um maior 

esclarecimento e divulgação do trabalho do fisioterapeuta na uroginecologia e obstetrícia 

junto à comunidade médica, demais profissionais da área da saúde e à população em geral.  
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