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RESUMO: 
 
A adolescência é uma fase onde diversas mudanças ocorrem acarretando em 

alterações físicas como peso, altura e proporção corporal, e em outros aspectos como 
maturidade e até mesmo funcionamento do corpo. Entre tantos acontecimentos, o estirão 
de crescimento adolescente atua em praticamente todas as dimensões do esqueleto e dos 
músculos, o que pode trazer alterações em relação à imagem corporal do indivíduo. Este 
relato tem como objetivo descrever as atividades realizadas com o método Isostretching 
durante o período de execução de um projeto de aprendizagem desenvolvido com 
adolescentes com faixa etária de 14 a 18 anos, estudantes de uma escola publica do 
município de Matinhos – PR.Para o desenvolvimento da pesquisa foi realizado pesquisa 
bibliográfica, somado a capacitação sobre o método Isostretching, seguido de exposição 
aos pais e adolescentes de como a pesquisa seria realizada. Após, iniciaram-se as 
avaliações que contaram com o teste de Askevold e assim, as intervenções praticas do 
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método Isostretching tiveram inicio. Tal experiência trouxe contribuições positivas nos 
aspectos profissional, pessoal e acadêmico às pesquisadoras, pois além de criar um vinculo 
com a população trabalhada, pôde se vivenciar a pratica da utilização do método e 
benefícios em relação a melhora da imagem corporal em dois dos três sujeitos participantes 
da pesquisa. Em contrapartida, o baixo número de participantes adeptos ao estudo, bem 
como fatores diversos como condições climáticas e adequação de horários tornaram-se 
pontos de fragilidade encontrados na pesquisa. 
 

 

Palavras-Chave: Isostretching; Imagem Corporal; Adolescentes. 

 
 
 
ABSTRACT:  

 
The teen age is a stage where several changes occurred sulting in physical changes such as 
weight, height and body proportions an do ther aspects such as maturity and even 
functioning of the body. Among so many events, the adolescent growth spurt works in 
practically all dimensions of the skeleton and muscles, which can bring changes to the 
individual's body image. This report aims to describe the activities performed by the 
method Isostretching during the execution o fal earning project developed with adolescents 
aged 14 to 18 years, students from a public school in the city of Matinhos - PR. For the 
development of the research was accomplished bibliographic research, plus training on the 
Isostretching method, followed by exposure to parents and teenagers on how the research 
would be conducted. After, started the evaluations that relied on the Askevold Test and so, 
the operations of the Isostretching method had beginning. This experience has brought 
positive contribution sin the professional, personal and academic aspects to the researchers, 
and create a bond with the people worked, can experience the practice of the method and 
benefits regarding the improvement of body image in two of three subjects who 
participated in search. On the other hand, the low number of participants, as well as several 
factors as weather conditions and adjusting hours, has become weak points found in the 
research. 
 

Key-words: Isostretching; Body Image; Teenagers. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A adolescência é, segundo Berger (2003), uma fase muito desafiadora para se 

descrever, se estudar e até mesmo vivenciar. As mudanças fisiológicas que acontecem 

durante este período exigem uma severa revisão da imagem corporal dos adolescentes, ou 

seja, rever a concepção que eles têm da sua aparência física, e assim, verificar suas atitudes 

e como eles se portam em relação a isso. De acordo com muitos psicólogos, desenvolver 

uma imagem corporal saudável é parte integral do processo de tornar-se adulto (BERGER, 

2003). 
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Antes da chegada da adolescência, o individuo passa por uma fase onde as 

primeiras mudanças se iniciam: a puberdade. O processo biológico dessa mudança é 

marcado por alterações físicas, como peso, altura, proporção corporal, maturidade e até 

mesmo funcionamento do corpo. Durante a fase de adaptação a estas mudanças, o 

individuo será considerado adolescente(COLE, 2004; PAPALIA, 2006). Segundo Papalia 

(2006), a adolescência tem inicio aos 11-12 anos e dura aproximadamente 10 anos, 

contudo, seu inicio e termino não são bem definidos. Oestirão de crescimento adolescente 

afeta praticamente todas as dimensões do esqueleto e dos músculos; o crescimento 

muscular atinge o máximo aos 12,5 anos nas meninas e aos 14,5 anos nos meninos. 

Esta fase é caracterizada pelo rápido aumento de estatura e peso, sendo que as 

partes do corpo crescem de forma desigual; o tronco se desenvolve de uma maneira mais 

lenta quando comparado a mãos, pés, braços e pernas. Esta assimetria provoca uma 

sensação de desconforto, exigindo uma adaptação do adolescente frente a essas 

transformações durante a execução de suas atividades normais. Decorrente a isto, a 

imagem corporal pode sofrer alterações (BEE, 1984, apud LEITE, 2002). 

Neste contexto, a imagem corporal se define como a representação mental que 

formamos do nosso corpo, sendo ela muito influenciada por fatores diversos, como 

ambientais, culturais ou relacionados às experiências (TAVARES, 2003). 

Na infância a imagem é formada pelas experiências sensório-motoras e afetivas, 

com o crescimento as experiências interpessoais vão acrescentando mudanças.A figura 

mental que a criança tem do seu corpo é formada através de  suas  experiências (COLE, 

2004). 

Os seres humanos adquirem capacidade perceptiva ao longo do processo de 

maturação, que está intimamente ligada a adaptações neurais.Desta forma, a imagem 

corporal pode se desenvolver e sofrer alterações pelo efeito de traumas ou doenças 

(FONSECA, 2003). 

A imagem corporal se define como a representação mental que formamos do nosso 

corpo, sendo ela muito influenciada por fatores diversos, sendo eles ambientais, culturais 

ou relacionados às experiências (TAVARES, 2003).  

Ou seja, não se trata apenas da percepção ou um desenho que formamos de nós 

mesmos, mas sim, das experiências que nos envolve e se modifica a todo instante, uma 

entidade de constante autoconstrução e autodestruição, fazendo com que as emoções, 
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sensações, memória e as relações com o meio alterem e interajam com nossa imagem 

corporal (SHILDER, 1999 apud TURTELLI; TAVARES; DUARTE, 2002). 

Segundo Wahba (1989) apudAlberto (2007), a imagem corporal decorre de uma 

apropriação do corpo, sendo ela indispensável para o processo da formação de identidade, 

sendo assim, é necessário que durante a adolescência a imagem corporal seja trabalhada. 

Paul Shilder, citado por Fonseca (2003) e Martins (2004), realizou vários estudos 

sobre imagem corporal, tornando-se uma referencia nesta área. Desta forma, apresentou em 

1935 em seu livro “A imagem do corpo” uma nova visão sobre a imagem corporal, vendo 

o corpo além do aspecto neurológico e partindo para uma abordagem mais integrada da 

existência através de uma perspectiva sistêmica. Neste âmbito, abordou aspectos diversos 

como a beleza, dor, dança, ginástica, psicologia das roupas e mostrou pensamentos que se 

interligavam, sendo exemplo notável de interdisciplinaridade, onde se incluíam 

características conscientes e inconscientes, sensações e percepções corporais, reflexo de 

desejos, emoções e interação com o meio (FONSECA, 2003; MARTINS, 2004). 

 Em 1999, o mesmo pesquisador especulou sobre a fluidez da experiência corporal, 

admitindo que emoções podem alterar a imagem corporal, já que certamente elas 

promovem mudanças físicas: raiva provoca contração muscular; há expansão do corpo 

quando o sentimento é de amizade e afeto; o corpo encolhe diante de uma sensação de 

medo ou vergonha.Assim, o autor afirmou que o conceito de imagem corporal poderia ser 

útil para esclarecer comportamentos ditos normais da vida cotidiana, reconhecendo a 

importância da atitude e dos sentimentos com relação ao corpo (FONSECA, 2003; 

MARTINS, 2004). 

A Fisioterapia trata tal percepção da imagem corporal através da prática de varias 

técnicas que se baseiam no conceito de que os indivíduos podem perceber seu corpo, sua 

postura e seu movimento através de integrações do sistema sensorial (MARTINS, 2004). 

Existe dificuldade em encontrar, na literatura, trabalhos que envolvam a prática do 

Isostretching em relação à imagem corporal, de forma que as pesquisas existentes sobre o 

método sãoutilizadas com a finalidade de aprimorar varias outras funções, como equilíbrio, 

amplitude de movimento, função pulmonar, reeducação postural, flexibilidade, entre 

outros.  

A importância de desenvolver trabalhos visando à imagem corporal mostra a 

interdependência entre a realidade, o ambiente e o individuo, sendo que, segundo Fonseca 

(2008), as pessoas com uma boa integração da imagem corporal interagem de maneira 
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harmônica com o ambiente, são mais independentes, esforçadas e definem objetivos claros 

em diversos aspectos da vida. 

Dentre essas técnicas, destacamos neste trabalho o Isostretching, que foi elaborado 

na França, em 1970, por Bernard Redondo. O terapeuta não alcançava os resultados 

esperados principalmente no que dizia respeito a tratamento da coluna, e com isso foi em 

busca de novas técnicas (REDONDO, 2001). 

O Isostretching (também identificado como a “ginástica da coluna”) é uma 

ginástica global que trabalha com o fortalecimento do corpo em conjunto com a 

reeducação postural, variada com exercícios de respiração, concentração, alongamento e 

um equilíbrio entre força e leveza ao realizar as posturas. Esta técnica oferece aos 

praticantes a capacidade de visualizar, sentir e ativar partes do corpo, contribuindo assim, 

para uma melhora e atualização da imagem corporal (REDONDO, 2001). 

 O autor do método preconiza que seja realizada a aplicação duas vezes na semana, 

e que sejam divididos em séries progressivas, sendo que o segredo consiste na 

concentração para a execução dos exercícios. (YOKOHAMA,2004) 

O exercício pode ser realizado alternando as posturas entre deitado, sentado e em 

pé, com repetições que podem variar de acordo com a simetria da postura. As posturas 

devem ser repetidas em série de três,com o tempo de acordo com a expiração frenolabial 

profunda e prolongada. O grau de dificuldade pode ser alterado com o auxilio de bolas e 

bastões associados às posturas.O método procura enfatizar os músculos profundos, a 

rigidez das articulações, facilitar o movimento, corrigir a postura e trazer a consciência das 

posições corretas da musculatura e o trabalho respiratório adequado (REDONDO, 2001). 

Megel, Macedo e Motter (2010) realizaram intervenções utilizando o método 

Isostretching em trabalhadores do setor de limpeza de um hospital de Curitiba, durante 15 

minutos, 3 vezes na semana por 4 meses, durante a jornada de trabalho dos sujeitos, 

objetivando analisar os efeitos exercidos sobre a qualidade de vida dos participantes. 

Observaram melhora da capacidade funcional em 57% dos sujeitos, melhora em relação ao 

domínio da dor em 86% dos participantes e 64% apresentaram melhora no aspecto social 

após as intervenções com método Isostretching. 

Intervenções com o método Isostretching se fizeram eficazes também em pacientes 

mestectomizadas, aperfeiçoando a função pulmonar, expansibilidade torácica, amplitude 

de movimento do ombro homolateral ao lado da cirurgia e qualidade de vida (BURKLE, et 

al, 2008). 
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O método, segundo o autor, vem a contribuir no âmbito da prevenção, distúrbios 

fisiológicos, forma física, imagem corporal, tornando-se também um método de realizar a 

prevenção de saúde, neste caso na saúde relacionada ao desenvolvimento dos adolescentes 

(REDONDO, 2001). 

O presente trabalho teve inicio a partir do projeto de aprendizagem “Isostretching e 

seus efeitos na Imagem Corporal de adolescentes de uma escola pública de Matinhos/PR”, 

desenvolvido no decorrer dos quatro anos do curso de Fisioterapia, contemplado no Projeto 

Político Pedagógico da instituição. A escolha do tema baseou-se na carência de atividades 

que envolvessem os adolescentes e que extrapolassem as atividades em sala de aula em 

contra turno, mas valorizando o ambiente escolar para a elaboração e realização da mesma.  

METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa teve inicio a partir de um projeto de aprendizagem 

contemplado no Projeto Político Pedagógico da UFPR – Litoral, tendo em inicio pretensão 

de avaliar os efeitos do método Isostretching sobre a postura, percepção corporal e 

qualidade de vida de adolescentes da cidade de Matinhos, sendo intitulado “Os efeitos do 

Isostretching na percepção corporal e qualidade de vida de adolescentes de uma escola 

publica de Matinhos – PR”. Após o período de revisão e análise de como seria realizada 

uma pesquisa que contemplasse estas três características, ficou estabelecido que a imagem 

corporal seria o foco do trabalho, tendo em vista as conseqüências que o estirão de 

crescimento tem sobre o adolescente, conseguindo desta forma trabalhar mais 

proveitosamente, mantendo o foco na imagem corporal. 

Inicialmente, o trabalho foi direcionado à pesquisa bibliográfica, elaboração teórica 

do material e adequação do projeto às normas do Comitê de Ética em Pesquisa da UFPR, 

tendo sido aprovado sob o número de Registro 851.186.09.11 no dia 10 de março de 2010. 

Após a aprovação do projeto, foram concluídas as pesquisas bibliográficas e 

esquematizado como seriam realizadas a apresentação do projeto, bem como as avaliações, 

intervenções e reavaliações. 

Após o período de pesquisa, revisão bibliográfica e estruturação do projeto, 

iniciaram-se as abordagens iniciais do projeto. Inicialmente, as pesquisadoras que 

realizariam a aplicação prática do método receberam uma capacitação de Isostretching por 

uma Fisioterapeuta experiente com o método, podendo, desta forma, vivenciar as posturas, 
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sentir o que se passa exatamente no corpo de quem pratica o Isostretching e qual seria a 

melhor voz de comando e melhor forma de abordar os participantes da pesquisa.  

Posteriormente, foi realizada uma reunião com os pais dos alunos que se 

interessaram em conhecer sobre o projeto que seria desenvolvido nas instalações da escola. 

A divulgação desta reunião foi realizada pessoalmente nas salas dos alunos e através de 

cartazes espalhados pela escola, sendo então convidados cerca de 1300 alunos 

regularmente matriculados no turno da manha do Colégio. Na reunião compareceram 20 

estudantes e foi apresentado como seria desenvolvido o projeto, a importância das praticas 

e seus significados.  

A partir desta reunião, foram marcadas as avaliações, que se iniciaram em setembro 

de 2010, mas devido a contratempos que envolveram a dificuldade na elaboração e 

realização das avaliações dos sujeitos, incluindo o manejo das avaliações, dificuldade de 

acesso dos estudantes ao local previamente escolhido e horário que conseguisse abranger 

as avaliadoras e os avaliados, as mesmas foram canceladas, reestruturadas e retomadas em 

novembro de 2010.  

Para iniciar as avaliações era necessário que os participantes com 18 anos ou os 

pais dos participantes com idade inferior a 18 anos, assinasse o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) que foi desenvolvido exclusivamente para este estudo. 

As avaliações contaram com onze sujeitos, sendo eles dez do gênero feminino e um 

masculino e foram realizadas através de anamnese e teste de Askevold que considera a 

imagem corporal do sujeito, embora nem todas as ferramentas utilizadas na avaliação 

foram utilizadas para a analise dos resultados. 

Dos onze sujeitos que foram avaliados, sete continuaram participando das quatro 

semanas de intervenções e quatro sujeitos concluíram até o final, realizando a reavaliação. 

Destes quatro, um enquadrava-se nos critérios de exclusão, excedendo a idade máxima 

determinada. Sendo assim, três sujeitos participam dos resultados da pesquisa. Os 

participantes da pesquisa eram estudantes do gênero feminino, como idades de 15 e 18 

anos. Os pais ou responsáveis pelos participantes assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) desenvolvido exclusivamente para este estudo. 

A intervenções foram realizadas durante 4 semanas e ocorriam as terças e quintas-

feiras consecutivamente, durante 50 minutos, nos meses de novembro e dezembro de 2010. 

No decorrer das intervenções, foram utilizadas diversas posturas do método Isostretching, 

que se iniciavam deitado, evoluindo para sentado e em finalizando em pé. No momento das 
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reavaliações, notou-se melhora significativa no resultado do teste de Askevold em um 

sujeito (sujeito A), discreta melhora no sujeito B e não houve melhora no sujeito C. 

 

 INSTRUMENTO DA PESQUISA 

 

O teste de Askevold consiste em posicionar o paciente frente a uma folha de papel 

Kraft fixado a uma parede com uma altura do chão de 30cm, numa distancia em que o 

paciente alcance suas mãos no papel. Após posicionado, o paciente estará de olhos 

fechados e é orientado a imaginar que o papel Kraft é um espelho e que ele esta vendo tal 

espelho. Assim, o terapeuta toca os pontos do corpo avaliados pelo teste (ápice da cabeça, 

articulações acromioclaviculares direita e esquerda, curva da cintura direita e esquerda, e 

trocanter maior do fêmur direito e esquerdo) e o paciente marca no papel onde ele achava 

que estava cada ponto. Após o teste, o pesquisador ligava os pontos traçando uma reta 

entre eles fechando uma figura, que posteriormente era comparada com o modelo proposto 

por Askevold (1975): 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados da pesquisa contaram com três sujeitos, aqui identificados como 

sujeitos A, B e C, a fim de preservar suas identidades. 

O Sujeito “A” é do gênero feminino, 15 anos de idade, estudante, não pratica 

atividades físicas e sempre se mostrou participativa e interessada durante o 

desenvolvimento da pesquisa. Mostrou grande melhora na imagem corporal, como 

observado na figura 1, quando comparado a figura obtida no inicio das intervenções, 

principalmente nas articulações acromioclaviculares e curva da cintura. 

Askevold, 1975 
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Antes     Depois 

Figura 1: Figura da imagem corporal do sujeito “A” 

 

O Sujeito “B” é do gênero feminino, 18 anos de idade, estudante, sedentária, 

participou das intervenções com regularidade e interesse, obtendo melhora na figura da 

imagem corporal final, podendo destacar a melhora na distancia entre a curva da cintura 

esquerda e articulação acromioclavicular esquerda e trocanter maior esquerdo. O 

posicionamento do ápice da cabeça também se mostrou melhor na reavaliação, como 

mostra a figura 2. 

 
Antes    Depois 

Figura 2: Figura da imagem corporal do sujeito “B” 

 

O Sujeito “C” é do gênero feminino, 18 anos de idade, estudante e também não 

realiza atividades físicas. Realizou as práticas de maneira constante e participativa, porém, 

no momento da reavaliação não mostrou interesse em realizá-la, fazendo-a apenas por 

insistência das outras participantes da pesquisa. Este fato pode ser uma justificativa para a 

não melhora na figura da imagem corporal obtida neste sujeito. Paul Shilder relata que 

emoções podem alterar a imagem corporal, já que certamente elas promovem mudanças 

físicas, alterações estas que podem ser observadas neste sujeito pelo fato de não ter 
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realizado a figura da imagem corporal da melhor maneira possível, como demonstra a 

figura 3. Os eventos diários contribuem para a construção da imagem corporal, estando ela 

em constante autoconstrução (FONSECA, 2003; MARTINS, 2004; TURTELLI; 

TAVARES; DUARTE, 2002). 

 
Antes    Depois 

Figura 3: Figura da imagem corporal do sujeito “C” 

 

Fernandes (2007) em estudo realizado sobre a satisfação corporal de adolescentes, 

concluiu que um grande número de individuos encontra-se insatisfeito com sua aparência. 

O desenvolvimento da negatividade em relação à imagem corporal pode estar associado a 

patologias como depressão ou transtornos alimentares. Para prevenir tais insatisfações e 

decorrentes patologias, deve-se trabalhar a imagem corporal enquanto ela está sendo 

formada, de modo que assim pode se contribuir para a melhora da qualidade de vida da 

população. 

Prado (2004), em estudo realizado com adolescentes praticantes de futebol, 

concluiu que o método Isostretching foi eficaz nesta população, no que diz respeito à 

flexibilidade, força abdominal e potencia aeróbica, sendo assim, indicado a fim de 

aprimorar o desempenho do jogador de futebol de campo prevenindo também lesões 

geradas por alterações posturais ocorridas pela pratica do esporte. 

O método Isostretching também se mostrou eficaz em um estudo realizado por 

Martins (2004), onde foi realizada a intervenção com método em 3 sujeitos, alcançando 

melhora na percepção corporal em 2 destes, alcançando parcialmente os objetivos do 

estudo ao final das 10 sessões com o método Isostretching. Com base nisto, podemos 

destacar a importância de uma maior população para ser realizado este estudo. 

A técnica é relativamente nova no Brasil e, apesar de ser usada em grande escala na 

prática fisioterapêutica, existe uma escassez nos achados em literatura sobre estudos 
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realizados com o método e seus benefícios. As pesquisas realizadas contam, geralmente, 

com um baixo numero de sujeitos. O comprometimento de manter a constante presença nas 

sessões pode ser um fator dificultante para estes estudos. Martins (2004), avaliou os 

resultados de 3 participantes; Monte-Raso, et al (2009), realizaram o estudo com 12 

voluntários; Prado, et al (2004) obteve amostra de 9 sujeitos; Turozi et al (2010) tiveram 

uma amostra de 4 sujeitos. 

 

REFLEXÕES SOBRE O RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

O fato de precisar interromperas avaliações e retornar um mês depois para a 

adequação das avaliações conforme o público alvo, pode ter feito que o número de sujeitos 

diminuísse, tornando-se um fator dificultante para a pesquisa. O ideal seria ter dado 

continuidade às avaliações para que os que iniciaram no projeto não fossem 

desestimulados.A maior adesão por parte dos adolescentes poderia ter contribuído para 

uma melhor conclusão da pesquisa somada a resultados mais expressivos. 

As condições climáticas da cidade, visto que devido a fortes chuvas que ocorreram 

no decorrer das intervenções, deixou impossibilitada a participação de alguns sujeitos, 

fator este, que foge do controle dos pesquisadores, também pode ser destacado como uma 

fragilidade na pesquisa. 

Notou-se também certa dificuldade de aderência por parte dos adolescentes em 

relação as atividades, sendo um fator dificultante, contudo, os que participaram 

efetivamente das intervenções criaram um vinculo muito positivo com as acadêmicas que 

estavam aplicando o método e entre as próprias participantes.A importância em criar 

atividades em contra turno que contemplem o real interesse destes adolescentes fariam com 

que um maior número se envolvesse em projetos e pesquisas como essas e ainda 

realizassem outra atividade que foge a sala de aula e mesmo assim acrescentem 

positivamente à vida destes adolescentes. 

Houve uma preocupação das pesquisadoras em adequar um horário e local que 

contemplasse todos os adolescentes interessados, por isso as atividades foram realizadas 

nas dependências da escola, das 21 às 22 horas. Entretanto, alguns adolescentes não 

conseguiam se dirigir até a escola por morarem em bairros mais distantes ou de difícil 

acesso. Sugere-se que, na continuidade desta pesquisa exista mais de um grupo em outro 
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horário e se necessário em outro local, como a Clinica Escola de Fisioterapia da UFPR 

Litoral, para assim conseguir contemplar o maior numero de adolescentes possíveis. 

Em contrapartida, o bom resultado obtido na melhora da imagem corporal nos 

indivíduos A e B, é um fator positivo na pesquisa. Este fato contribui para que seja 

estimulada a realização de outras pesquisas contemplando o assunto, visto que em uma 

população maior os resultados podem ser mais significativos contribuindo para o 

enriquecimento de dados e referencias em relação ao tema 

A experiência pratica vivenciada pelas acadêmicas no que diz respeito a pesquisa 

de campo e aplicação do método também se mostra um ponto positivo. Para a realização 

das intervenções as pesquisadoras passaram por capacitações praticas sobre o método 

Isostretching, podendo sentir e entender o que se passaria no corpo dos sujeitos que 

estariam recebendo as intervenções posteriormente e qual seria a melhor forma de se 

comunicar com o publico alvo. 

Outro fator positivo a ser destacado é o apoio que a direção da escola demonstrou 

em relação ao projeto, abrindo as portas da instituição para a divulgação e realização das 

práticas, visando o engajamento dos alunos em atividades que realmente seriam 

proveitosas para o dia-a-dia. 

Os sujeitos da pesquisa sempre foram muito participativos e dedicados em relação 

às intervenções, sendo sempre assíduas e dispostas no decorrer da atividade. No transcorrer 

da pesquisa, as participantes eram questionadas em como estavam se sentindo em relação 

às intervenções, se notavam alguma diferença, se estavam gostando das praticas realizadas, 

e os relatos sempre foram positivos. Além disso, o vinculo criado entre as participantes da 

pesquisa e as pesquisadoras foi um ponto positivo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

O método Isostretching se mostrou eficaz no que diz respeito à melhora da imagem 

corporal dos adolescentes avaliados, de modo que a imagem obtida no teste de Askevold 

foi positiva em 2 dos 3 sujeitos da pesquisa. Contudo, sugere-se que novos estudos sejam 

realizados abrangendo um maior número de indivíduos para que os resultados possam ser 

mais expressivos. Pode-se sugerir também um maior numero se sessões e uma segunda 

forma de avaliar a imagem corporal destes indivíduos para que a confiabilidade seja maior. 
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As experiências adquiridas com as sessões e o bom relacionamento desenvolvido 

com os participantes da pesquisa tornaram este estudo uma ótima vivencia de pesquisa 

acadêmica, profissional e pessoal. 

Desta forma, sugere-se a continuidade da pesquisa, tendo em vista os bons 

resultados obtidos com esta população. A prática de outras técnicas fisioterapêuticas que 

envolvam os adolescentes e trabalhem diferentes carências para este publico poderão 

contribuir ainda mais para o estilo de vida e outras características que envolvem os 

adolescentes. 
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RESUMO  
 
A pesquisa teve o objetivo de analisar a inserção da saúde nas escolas municipais de 
Guaratuba/PR por meio das concepções dos profissionais dessas instituições. Para isso, foi 
utilizado um questionário semi-estruturado. O município possui 26 escolas com um efetivo 
de 516 profissionais. Esta pesquisa abrangeu 77% (20) das escolas com uma amostra de 
127 (25%) profissionais da educação. Cerca de 85% (108) deles cursou ou está cursando 
uma graduação ou especialização na área da educação. Não se observou consenso entre as 
condutas de assistência a saúde da criança. Conclui-se que Guaratuba oferece uma 
estrutura pedagógica com profissionais que mantém sua formação atualizada. Assim, pode-
se aprimorar a comunicação e orientação da equipe de profissionais da escola sobre 
conceitos de saúde integral da criança e organização de trabalho integrado entre saúde e 
educação nesse ambiente. 
 
Palavras-chave: Ensino Fundamental, Educação Infantil, Equipe de Saúde, Saúde Escolar, 
Saúde Integral. 
 
THE INTEGRATION OF HEALTHCARE IN SCHOOL LIFE: CONCEPTIONS OF 
PROFESSIONALS WHO WORK IN KINDERGARTEN AND ELEMENTARY 
SCHOOLS IN GUARATUBA / PR 
 
ABSTRACT 
 
The research aimed to analyze the inclusion of healthcare in public schools of Guaratuba / 
PR based on conceptions by professionals in these institutions. For this end, a 
questionnaire was devised by the researchers, covering 20 of the 26 local schools with a 
sample of 127 education professionals. About 85% (108) of them attended or are attending 
an undergraduate or specialization in education. No consensus was found regarding the 
conducts of assistance to child healthcare. We conclude that the city of Guaratuba offers 
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good educational structure with professionals who have their training updated. However, 
communication and guidance of school staff can be enhanced regarding concepts of 
children’s integral healthcare and organization of an integrated work structure between 
healthcare and education in this environment. 
 
Keywords: Elementary Education, Early Childhood Education, Healthcare Team, School 
Healthcare and Integral Healthcare. 

R. Jaguariaíva, 512 – Caiobá -  Matinhos – PR – 83260000 
Email: andressakgranato@gmail.com ou veral.israel@gmail.com  

INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento humano é um processo maleável que depende de várias 

circunstâncias que se acomodam na tríade: indivíduo, ambiente e tarefa. O fator indivíduo 

diz respeito às condições do ser e ao intercâmbio entre seus próprios subsistemas, como os 

sistemas cognitivo, emocional, fisiológico, morfológico, conceitual e neurobiológico, o 

fator ambiente refere-se à interação com outras pessoas e grupos sociais e culturais onde 

ele convive; o fator tarefa representa as demandas impostas ao indivíduo para se 

desenvolver (DESSEN; GUEDEA, 2005).  

Nesse contexto, a família e a escola são os alicerces que influenciam diretamente o 

desenvolvimento do indivíduo durante sua infância, visto que transmitem valores morais, 

humanos e culturais e podem atuar como propulsores ou inibidores do processo dinâmico 

de desenvolvimento. A família tem como uma de suas funções a inclusão do indivíduo no 

ambiente cultural mediante o ensino da língua materna, dos símbolos e regras de 

convivência em grupo, englobando a educação geral e parte da formal, em colaboração 

com a escola. Já o ambiente escolar auxilia na aquisição dos saberes culturalmente 

organizados e deve resgatar, além dos saberes científicos, as noções de ação política, busca 

da cidadania e de construção de um mundo mais equitativo (POLONIA; DESSEN, 2007), 

que permeará a evolução humana desde a infância. 

Entre os fatores mais significativos no processo de desenvolvimento da criança e do 

adolescente encontra-se a educação. No Brasil, a educação vem tomando um sentido mais 

amplo. O paradigma emergente da educação considera a aprendizagem um processo 

vitalício de experiência individual em que aprender e ensinar é recíproco entre os sujeitos 

(MACHADO, 2006). A educação torna-se a busca da compreensão do todo, da 

integralidade por meio da complementação da teoria com a prática ao invés do raciocínio 

analítico-linear. Neste processo de construção dos saberes, vislumbram-se novos objetivos 

a serem alcançados no decorrer do processo de aprendizagem do indivíduo, como: refletir 
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criticamente; aprender permanentemente; agir com responsabilidade individual e social; 

participar do trabalho e da vida coletiva; posicionar-se de forma solidária; acompanhar a 

dinamicidade das mudanças sociais; enfrentar desafios novos construindo soluções 

originais com agilidade e rapidez, com a utilização metodologicamente adequada de 

conhecimentos científicos, tecnológicos e sócio-históricos (PIENTA et al., 2005). 

A escola, um espaço socialmente reconhecido para desenvolver o ato pedagógico, é 

a instituição em que o ser humano passa longa e significativa etapa de sua vida. O 

ambiente escolar com sua missão educativa que é complementar e integrada à missão da 

família, contribui na construção de valores pessoais e dos significados atribuídos a objetos 

e situações, entre eles a saúde. As instituições de ensino então, absorvem novas funções e 

demandas histórico-sociais e entre elas encontra-se a interface com a educação em saúde 

que visa orientar o indivíduo em relação aos hábitos cotidianos que podem melhorar sua 

qualidade de vida (AERTS et al., 2004).  

 Para compreender essa interação é fundamental o entendimento de conceitos de 

saúde. A Organização Mundial da Saúde (OMS) define saúde como o estado de mais 

completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de enfermidade.  

Partindo dessa definição, e sabendo da existência de muitos outros conceitos sobre o termo 

saúde, é necessário compreender que a saúde do indivíduo é influenciada por vários 

fatores, e entre eles estão as formas de organização da vida cotidiana, a sociabilidade, a 

afetividade, a subjetividade, a cultura e o lazer e as relações com o meio ambiente 

(SCLIAR, 2007).   Neste contexto, promover saúde é o processo que visa aumentar a 

capacidade dos indivíduos e das comunidades para controlarem a sua saúde, no sentido de 

melhorá-la.  

 Portanto, com uma interação conceitual entre as áreas de saúde e educação, a escola 

pode ser determinante das condições de saúde das comunidades, visto que tem 

possibilidade de tornar-se um local de mobilização individual e coletiva no sentido de 

modificar os determinantes do processo saúde-doença (AERTS et al., 2004), e 

correlacionar as funções educacionais da escola pública no desenvolvimento humano. 

Portanto, o objetivo deste estudo é analisar a inserção da saúde nas escolas de 

educação infantil e ensino fundamental do município de Guaratuba – PR por meio das 

concepções dos profissionais que atuam nessas instituições. O estudo foi realizado com 

base em uma visão ampliada e integral de saúde, e por meio das concepções dos 

profissionais que atuam nas escolas participantes visando suprir a lacuna científica de 
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estudos nesse campo e colaborar com o desenvolvimento e/ou aprimoramento das políticas 

públicas locais nos campos da educação e da saúde.  

 

 

 

METODOLOGIA 

 

O presente estudo caracteriza-se por ser do tipo analítico descritivo (GIL, 2002), no 

qual aspectos são observados, descritos e analisados. Ele foi submetido ao Comitê de Ética 

em Pesquisa do Setor de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná e foi 

aprovado sob o protocolo nº 2612.0.000.091-10. Para sua realização foram realizadas 

parcerias com a Secretaria Municipal de Educação e Desporto e a Secretaria Municipal de 

Saúde de Guaratuba/PR. Devido à solicitação da Secretaria Municipal da Educação, os 

critérios para participação na pesquisa foram:  

1. Critérios de Inclusão: Cinco professores, um ou dois estagiários, o diretor, um ou dois 

coordenadores, um ou dois orientadores e um socorrista de cada Escola Municipal de 

Educação Infantil e de Ensino Fundamental de Guaratuba – PR que aceitaram participar 

da pesquisa e preencheram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

2. Critérios de Exclusão: Profissionais que possuíam outros cargos nas escolas, que não 

concordaram em participar da pesquisa ou se recusaram a responder algum o instrumento 

utilizado. 

O instrumento utilizado foi um questionário semi-estruturado (APÊNDICE) construído 

pelas pesquisadoras e avaliado por cinco doutores da área de educação ou saúde. O 

processo de análise de conteúdo foi feito da seguinte forma: pré-análise (organização do 

material), descrição analítica dos dados (categorização), interpretação referencial (GIL, 

2002). Na questão referente à formação e ano de formação os profissionais foram 

orientados a eleger sua última formação, mesmo que ainda estivessem cursando. E na 

questão sobre os possíveis motivos que poderiam justificar a atuação regular de uma 

equipe de saúde na escola foi possível aos participantes preencher mais de uma alternativa 

e ainda apontar outros motivos. 

 

RESULTADOS 
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O município de Guaratuba possui 26 instituições de ensino, das quais 5 são Centros 

Municipais de Educação Infantil, 10 são Escolas Municipais e 11 são Escolas Municipais 

Rurais sendo que o efetivo de profissionais da educação é de 516 profissionais. Na 

presente pesquisa foram entrevistados 127 profissionais da educação de todos os Centros 

Municipais de Educação Infantil e Escolas Municipais e de 5 escolas Municipais Rurais. A 

amostra foi composta por 12 diretores (9,45%), 13 (10,24%) coordenadores, 9 (7,08%) 

orientadores, 74 (58,26%) professores, 12 estagiários (9,45%) e 7 (5,52%) socorristas 

(Figura 1). 

Cargo Gênero Idade Período 

Dias de 

trabalho/se

mana 

Trabalha em 

outra escola 

Diretores 

(12) 

100% 

(12) 

Fem  

40,66(Max=56; 

Min=32) 
100% (12) Manhã/tarde  

100% (12) 5 

dias  

91,67% (11) Não  

8,33% (1) Sim: 

EE 

Coordenadores 

(13) 

100% 

(13) 

Fem  

40(Max=58; Min=30) 
92,31% (12) Manhã/tarde  

7,69% (1) Manhã  

100% (13) 5 

dias  

100% (13) Não  

 

Orientadores (9) 
100% 

(9) Fem  

41,12(Max=58; 

Min=29) 
100% (9) Manhã/tarde  

88,89% (8) 5 

dias  

11,11% (1) 3 

dias  

33,34% (3) Não  

66,66% (6) Sim: 

11,11% (1) CMEI  

44,44% (4) EM  

11,11% (1) EP  

Professores (74) 

5,40% 

(4) 

Masc 

94,60% 

(70) 

Fem  

39,22(Max=60; 

Min=21) 

64% (47) Manhã/tarde  

20% (15) Manhã  

16% (12) Tarde  

100% (74) 5 

dias  

87,83% (65) Não 

12,15% (9) Sim:   

2,70% (2) CMEI  

4,05% (3) EM  

2,70% (2) EE 

2,70% (2) EP  

Estagiários (12) 

8,33% 

(1) 

Masc 

91,67% 

(11) 

Fem  

26,75(Max=45; 

Min=19) 

16,67% (2) Manhã  

83,33% (10) Tarde  

100% (12) 5 

dias  

91,67% (11) Não  

8,31% (1) Sim: 

EP  

Socorristas 

(7) 

100% 

(7) Fem  

44,71(Max=61; 

Min=28) 

14,28% (3) Manhã/tarde  

71,43% (1) Manhã  

14,28% (3) Tarde  

100% (7) 5 

dias  

 

100% Não (7) 

 

Total 

(127) 

3,93% 

(5) 

Masc 

96,07% 

(122) 

Fem  

38,68(Max=61; 

Min=19) 

65,35% (83) Manhã/tarde  

14,96% (19) Manhã  

19,68% (25) Tarde  

99,22% 

(126) 5 dias  

0,78% (1) 3 

dias  

86,61% (110) 

Não  

13,37% (17) Sim: 

2,36% (3) CMEI  

5,51% (7) EM  

2,36% (3) EE  

3,14% (4) EP  

Figura 1. Caracterização dos Profissionais da Educação de Escolas de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental do Município de Guaratuba – PR. LEGENDA: CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil; 

EM – Escola Municipal; EE Escola Estadual; EP – Escola Particular 
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FONTE: o autor. 

 

A idade média desses profissionais é de 38,68 anos com desvio-padrão de 9,96, 

sendo a idade máxima de 61 anos e a mínima de 19 anos. Em relação ao gênero, 96,07% 

(122) dos participantes são mulheres enquanto apenas 3,93% (5) são homens. 65,35% (83) 

desses profissionais exercem suas funções na escola em que foram entrevistados nos 

períodos matutino e vespertino, 14,96% (19) atuam apenas no período matutino nesta 

escola, enquanto 19,68% (25) trabalham no período vespertino. Neste grupo, 86,61% (110) 

laboram apenas em uma escola; 2,36% (3) atuam em outro Centro Municipal Educação 

Infantil; 5,51% (7) cumprem suas atividades em outra Escola Municipal; 2,36% (3) 

trabalham também em uma Escola Estadual e 3,14% (4) em uma Escola Particular. 

Em relação à formação profissional, 55% (71) relataram possuir graduação, 30% 

(38) afirmaram já concluir algum curso de especialização, 11% (14) fizeram curso técnico, 

enquanto 2% (2) concluíram o Ensino Fundamental, 1% (1) o Ensino Médio e 1% (1) não 

respondeu (Figura 2).  
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Figura 2. Formação dos profissionais que atuam nas escolas municipais de Guaratuba – 
PR e que participaram da pesquisa. 
FONTE: o autor. 
 

Cerca de 61% (43) dos 71 profissionais que relataram possuir curso de graduação 

cursaram Pedagogia, 20% (15) fizeram curso Normal Superior, 14% (10) não informaram 
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o curso realizado, enquanto os outros 4% (3), realizaram cursos de Licenciatura Plena em 

Português/ Inglês, Geografia ou Matemática. 

Dentre os 29 profissionais que relataram ter completado uma especialização 75% 

(22) especializaram-se na área da educação, enquanto 25% (7) estudaram na área da 

gestão. Na área da educação o curso mais procurado foi o de Educação Especial e Inclusiva 

com 41% (9) dos profissionais e na área da gestão o curso de Gestão Escolar com 21% (2). 

Estes dados demonstram que a formação continuada é realizada por esses profissionais no 

sentido de favorecer a melhora de sua atuação na escola, sendo direcionada à área de 

interesse dentro desse espaço. 

Em relação ao ano de conclusão do curso dos profissionais que relataram ter 

graduação, pode-se perceber que cerca de 39% (28) ainda estão cursando sua graduação, 

aproximadamente 27% (19) se formaram entre 2006 e 2010, 21% (15) graduaram-se antes 

de 1999 e 13% (9) concluíram entre 2000 e 2005. Já entre os profissionais que relataram 

possuir uma especialização a maioria, 63% (18) concluíram o curso entre 2006 e 2010. 

Quando questionados sobre o que é saúde, 43% (55) dos profissionais declararam 

que entendem saúde como bem estar físico e mental, 6% (8) relataram ser qualidade de 

vida, 8% (10) informaram ser bem estar físico, social e mental, 13% (16) indicaram 

compreender como bem estar, e 30% (38) indicaram outras respostas, dentre as quais os 

itens que mais apareceram foram higiene, boa alimentação, prática de exercícios físicos, 

cuidados com o corpo e com a mente. Apesar disso muitas dessas respostas consideram 

apenas o corpo como fator relevante à saúde, o que mostra que a visão de saúde dessa 

população ainda é restrita. 

Em relação à auto-avaliação dos conhecimentos de saúde necessários à sua prática, 

11% (14) dos participantes consideraram saber menos do que o suficiente para a sua 

prática na escola, 76% (96) consideraram ter conhecimentos suficientes sobre saúde para 

atuar em sua função e 13% (17) afirmaram possuir mais conhecimentos do que o suficiente 

para sua atuação.  

Os participantes foram questionados ainda, sobre como ocorre a interação entre os 

serviços prestados pelas Secretarias Municipais de Educação e Saúde em Guaratuba, então, 

24% (30) deles informaram que a parceria das Secretarias se dava por meio do 

encaminhamento dos casos detectados na escola pela equipe pedagógica. 25% (31) 

afirmaram que não há parceria entre estas instituições municipais, 45% (57) relataram não 

saber e 6% (8) declararam que há parceria e ainda citou outros focos de atuação da equipe 
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de saúde na escola como: palestras, atendimento odontológico, campanha de vacinação e 

atendimento prioritário para as crianças encaminhadas pela escola (Figura 3). 
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Figura 3. Interação entre o serviço das Secretarias Municipais de Educação e Saúde no 

município de Guaratuba - PR. 

FONTE: o autor. 

Em seguida eles foram questionados em relação aos procedimentos adotados em 

casos de emergências que podem vir a ocorrer dentro da escola e 53% (67) dos 

profissionais afirmaram que os primeiros atendimentos são realizados pelos professores e 

depois é realizado o encaminhamento para o Pronto Socorro do município; 14% (18) 

declararam que a socorrista é acionada e realiza os procedimentos necessários; 17% (22) 

disseram que a criança é levada à Unidade Básica de Saúde mais próxima e os pais são 

avisados; 10% (13) alegaram que os pais e uma ambulância são acionados; 5% (6) não 

responderam ou não souberam dizer o que fariam; e 1% (1) afirmou que os bombeiros são 

chamados. 

Já na questão sobre os procedimentos em caso de necessidade de assistência 

especializada em saúde 45% (58) dos profissionais que participaram da pesquisa relataram 
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que a orientadora da escola realiza o encaminhamento ao especialista; 30% (38) afirmaram 

que o procedimento adotado é encaminhar a criança para a Secretaria de Educação; 12% 

(15) declararam que a mãe é orientada a procurar assistência ao seu filho; 7% (9) 

apontaram outras condutas como avisar a direção e encaminhamento após triagem; 4% (5) 

relataram que é realizado o encaminhamento para a Secretaria Municipal de Educação ou 

Saúde para as devidas providências e 2% (2) afirmaram que o encaminhamento é feito 

diretamente para o clínico geral e em seguida para o especialista. 

Por fim os participantes da pesquisa foram questionados quanto a possíveis motivos 

que poderiam justificar a atuação de uma equipe de saúde na escola regularmente. 79% 

(100) assinalaram a possibilidade de diagnóstico precoce de problemas de saúde 

apresentados pelos freqüentadores da escola; 54% (69) apontaram a diminuição do tempo 

de atendimento à criança; 84% (107) indicaram a promoção de saúde por meio de parceria 

entre equipes de saúde e educação; 70% (89) marcaram a prevenção por meio do 

acompanhamento do desenvolvimento infantil; 62% (79) assinalaram a possibilidade de 

capacitação dos profissionais da educação para lidar com aspectos de saúde; 2% (2) não 

assinalaram nenhum motivo; e 7% (9) além de assinalar os motivos listados acima, 

elencaram outros como: melhora da higiene e do acompanhamento odontológico; 

prevenção de epidemias; promoção de programas para evitar a obesidade ou a desnutrição 

infantil e a gravidez na adolescência; melhorar a assistência de primeiros socorros; 

acompanhamento da saúde dos profissionais que atuam nas escolas; melhoria do 

desempenho escolar, pois crianças saudáveis aprendem melhor; melhorar o atendimento no 

Pronto Socorro do município desviando o atendimento das crianças; e possibilidade de 

abranger as famílias carentes do município. 

 

DISCUSSÃO 

 

Nesta pesquisa, a grande maioria dos participantes é do gênero feminino, fato que, 

Delcor et al. (2004) relata ser praticamente uma constante em estudos com esta população, 

pois com o processo histórico de expansão do setor educacional que ocorreu no Brasil e a 

entrada das mulheres no mercado de trabalho, elas foram chamadas a exercer o papel de 

educadoras. 

Outro fato encontrado é que apesar da média de idade da população estudada nesta 

pesquisa ser relativamente alta (38,68 anos), esses profissionais estão buscando formação 
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profissional. Um estudo realizado com professores do ensino fundamental na cidade de 

Natal mostrou que 46,6% dos participantes possui graduação completa, 11,1% afirmou 

possuir graduação incompleta, 40% afirmou ter apenas Magistério (enquadra-se em curso 

técnico nesta pesquisa) e não há relato sobre especialização (FERNANDES; ROCHA; 

SOUZA, 2005). Em relação à população estudada em Natal, os professores do Município 

de Guaratuba – PR demonstram maior interesse ou mais possibilidades de realizar 

formação continuada. 

Considerou-se ainda, o conceito que cada indivíduo tem sobre saúde, pois este 

reflete na forma como ele vive e se relaciona com o meio e os demais, assim pode-se dizer 

que este conceito varia de acordo com as condições sociais, econômicas e culturais a que o 

indivíduo está sujeito (BUSS, 2007).  

Em seu estudo, Cardoso, Reis e Iervolino (2008), relataram sua experiência em 

Araquari - SC, onde propuseram uma estratégia de educação continuada aos profissionais 

da educação sobre o que é saúde, promoção de saúde e outros temas nessa área. Para a 

construção e manutenção dessa proposta foi realizada uma pesquisa a respeito de 

concepções dos profissionais da educação sobre educação em saúde e sua necessidade na 

escola. Nessa pesquisa, 95% relataram entender saúde como bem estar físico, social e 

mental concordando com o conceito de saúde proposto pela OMS. O autor então defende 

que este conceito é ultrapassado por defender uma definição irreal, subjetiva e utópica, 

considerando ainda como conceito mais adequado o proposto na Carta de Otawa em 1986 

que considera como recursos fundamentais para a saúde paz, habitação, educação, 

alimentação, renda, ecossistema estável, recursos sustentáveis, justiça social e equidade. Já 

neste estudo, a maioria dos participantes considerou o corpo como principal fator que 

interfere na saúde fato que mostra como a visão desta população em relação a esse tema 

ainda é restrita. 

Em relação aos conhecimentos em saúde necessários a sua prática na escola 76% 

(96) dos participantes considerou possuir conhecimentos suficientes para trabalhar o tema 

transversal ‘saúde’ na escola. Fernandes, Rocha e Souza (2005) em seu estudo sobre a 

concepção de saúde escolar de professores do Ensino Fundamental mostraram que 60% 

dos profissionais sentiam-se preparados para trabalhar com o tema ‘saúde’ na escola. 

Nesse estudo foi questionado ainda se os professores estudaram o tema saúde durante sua 

formação e 77,7% responderam afirmativamente, apesar de 26,64% destes não considerar 

satisfatório este estudo. 



25 

 

De acordo com a lei orgânica do município de Guaratuba, a atenção à saúde é uma 

política social e econômica que visa à redução dos riscos de doença e outros agravos, o 

acesso universal e igualitário dos cidadãos, sendo realizado de forma integral, com 

prioridade para as atividades preventivas e curativas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais e terapêuticos, e regulado pela participação social por meio do Conselho 

Municipal de Saúde. Nesse mesmo documento em sua Seção IV que trata da educação e da 

cultura, tem-se como um dos deveres do município o atendimento ao educando do ensino 

fundamental e pré-escolar, com programas suplementares de material didático-escolar, 

alimentação e assistência à saúde, além do transporte (GUARATUBA, 1990).  

Nesse documento podemos perceber que há relação prevista em lei entre a 

prestação de serviços na área da saúde e da educação. Mas essa relação é muito pouco 

clara e na prática, conforme foi encontrado nessa pesquisa, a comunicação dentro das 

escolas a respeito de temas e condutas relacionadas com a saúde da população escolar 

encontra-se deficitária. Isso se evidencia quando 45% (57) dos profissionais da educação 

declararam não saber se há parceria entre as Secretarias Municipais de Saúde e Educação.  

Formigli, Costa e Porto (2000) afirmam que esse desconhecimento dos profissionais pode 

estar revelando a pequena familiaridade dos profissionais da educação com as ações de 

caráter coletivo, preventivo e educativo no âmbito da atenção básica à saúde, ou ainda a 

inadequação da oferta e divulgação desses serviços. 

Quando nessa pesquisa foram abordadas as condutas adotadas para atendimento 

emergencial e indicação para atendimento de especialidades dos estudantes da rede pública 

percebeu-se que cerca de 50% dos participantes apontou a mesma conduta nas duas 

questões. Apesar disso, em ambas foram indicadas algumas condutas diferentes pelos 

profissionais da educação, fato que mostra que não há consenso entre os profissionais 

entrevistados nesta pesquisa quanto às condutas a serem adotadas na necessidade de 

assistência em saúde dos integrantes desse ambiente, o que pode demonstrar certa 

dificuldade de comunicação entre esses dois setores do município (AERTS et al., 2004).  

As condições de vida e saúde e também as iniquidades sociais em nosso país 

permitem dizer que crianças e adolescentes estão expostos a graves riscos de adoecimento 

e a situações de vulnerabilidade, que precisam ser objeto prioritário de ação eficaz pelo 

sistema de saúde, em conjunto com outros setores, particularmente os de Educação e Ação 

Social (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). Quando os participantes da pesquisa foram 

questionados sobre possíveis motivos que justificariam a atuação regular de uma equipe de 
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saúde na escola, todas as opções listadas foram assinaladas. Fato que mostra que os 

profissionais da educação compreendem a relevância de ações em saúde dentro da escola, 

especialmente a promoção da saúde e a prevenção de doenças.  

Em seu estudo Gonçalves et al. (2008) descreveu o trabalho de promoção em saúde 

realizado por um Centro de Educação Infantil de Fortaleza. Nessa instituição havia um 

trabalho integrado entre a equipe pedagógica e um Núcleo de saúde formado por 

nutricionista, psicóloga, médica, fonoaudióloga e estagiária de enfermagem. A pesquisa foi 

realizada por meio de entrevista semi-estruturada e teve como resultados: o cuidado é um 

elemento presente no trabalho de promoção de saúde na educação infantil; hábitos de 

higiene são trabalhados com caráter pedagógico e não assistencial; o núcleo de saúde 

desenvolvia atividades que trabalhavam temas em saúde como: higiene, meio ambiente, 

alimentação e saúde bucal. Como conclusão os autores ressaltam que é possível trabalhar a 

promoção da saúde no âmbito escolar, mas é necessário que haja espaço para troca de 

experiências e capacitação dos profissionais envolvidos. 

Segundo Aerts et al (2004), a promoção de saúde deve se dar por meio de 

estratégias que visam concretizar a cooperação e parcerias. A importância dessas é 

inquestionável e determinante do êxito da promoção da qualidade de vida das populações. 

Apesar de o diálogo intersetorial ser difícil, ele pode ser uma importante estratégia de 

reconstrução da esfera pública. Além disso, a colaboração de vários setores, visando a um 

objetivo único, oferece uma série de vantagens: aumentar o conhecimento e a compreensão 

entre setores, diminuindo as rivalidades e esclarecendo o papel de cada um; assegurar o 

planejamento de ações de saúde baseadas no conhecimento ampliado das necessidades da 

comunidade; e garantir que as informações sobre saúde recebidas pelo público sejam 

uniformizadas. 

 

CONCLUSÕES 

 

Com esse estudo conclui-se que nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental e 

Educação Infantil de Guaratuba os profissionais mantém sua formação atualizada. 

Contudo, o aprimoramento da comunicação das ações intersetoriais e da orientação da 

equipe de profissionais da escola sobre conceitos de saúde integral do ser poderia favorecer 

a manutenção da qualidade de vida tanto de profissionais quanto das crianças e seus 
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familiares, além de beneficiar o processo de ensino nas escolas e de desenvolvimento das 

crianças nessa faixa etária onde as bases para o aprendizado futuro são formadas. 

Percebeu-se ainda que os profissionais que participaram da pesquisa demonstram 

interesse sobre aspectos de saúde, especialmente os relacionados com a promoção de saúde 

e a prevenção de doenças. 

Assim as políticas públicas de educação e saúde para a criança devem envolver a 

orientação e capacitação dos profissionais da educação, o acompanhamento do processo de 

ensino-aprendizagem e da saúde da criança por meio da detecção precoce de atrasos no 

desenvolvimento infantil, a promoção da saúde dos estudantes, de suas famílias e dos 

próprios profissionais ampliando o envolvimento dos familiares na escola e facilitando a 

melhora da qualidade de vida dos participantes do contexto escolar. 

 Nesse contexto surge uma nova possibilidade no mercado de trabalho do 

fisioterapeuta, visto que este está capacitado a atuar no acompanhamento e estimulação do 

desenvolvimento neuropsicomotor e também na saúde do trabalhador, prevenindo lesões 

decorrentes do trabalho e promovendo a melhora da qualidade de vida dessa população. 
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APÊNDICE  

 

Universidade Federal do Paraná – Setor Litoral – Fisioterapia 

 

Projeto de Aprendizagem: “A inserção da saúde no âmbito escolar: concepções de profissionais 

que atuam na Educação Infantil e Ensino Fundamental de Guaratuba - PR ” 

 

Questionário Saúde na Escola – Profissional 
 

Data: ___/___/______ 
Idade: _____________                                              Gênero: (  )Fem.  (  )Masc. 

Cargo/função na escola: ________________________________________________ 
Município: ____________________________________________________________ 

Nome da escola: ______________________________________________________ 

 

Trabalha em outra escola? ( ) Sim    ( ) Não.  

Se sim, qual (ais): ______________________________________________________ 

 

Trabalha nesta escola em qual (ais) turno (os)? 
(  ) Manhã          (  ) Tarde         (  ) Manhã e tarde 

Quais dias? 
_______________________________________________________________________________ 

Formação:______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Ano de Formação: _______________________________________________________________ 

 

1. O que é Saúde para você? 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Quanto você sabe sobre cuidados com a saúde da criança e do adolescente? 
 

(  ) Mais do que o necessário para minha atuação na escola     

(  ) Suficiente para minha atuação na escola 

(  ) Menos do que o necessário para minha atuação na escola 

 

3. No seu município existe alguma parceria entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de 
Educação? 

( ) Não sei. 

( ) Não. 

( ) Sim. Qual? 

____________________________________________________________________________ 
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4. Quais são os procedimentos adotados pelos profissionais da escola em casos de 
emergência de saúde como convulsão ou queda sofrida por algum estudante? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

5. Quais são os procedimentos adotados pelos profissionais da escola em casos de 
necessidade de assistência especializada como oftalmologista, psicólogo, etc.? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6. Assinale os motivos listados a seguir que podem justificar a atuação de uma equipe de 
saúde na sua escola regularmente. 

 

( ) Possibilidade de diagnosticar precocemente problemas de saúde apresentados pelos 

freqüentadores da escola (estudantes, funcionários e professores). 

 

(  ) Diminuir o tempo de prestação de serviço à saúde da criança. 

 

( )Promover educação em saúde aos envolvidos com a escola (pais, estudantes, professores e 

funcionários) por meio da parceria entre a equipe educacional e a equipe de saúde. 

 

( )Prevenir possíveis deficiências por meio do acompanhamento do desenvolvimento infantil e da 

detecção precoce. 

 

(  ) Possibilidade de capacitação da equipe pedagógica para lidar com certos aspectos de saúde. 

 

(  )Outros. Descreva: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
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AVALIAÇÃO E TÉCNICAS DE HIGIÊNE BRÔNQUICA ABORDADAS NA 

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA. 
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¹Acadêmicas do Curso de Fisioterapia da Universidade Federal do Paraná 

²Docente da Universidade Federal do Paraná 

 
RESUMO 

A Fisioterapia respiratória consiste num agrupamento de técnicas e manobras manuais que 
visam à higiene do trato respiratório. Nas Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), 
o predomínio de internamento se dá no primeiro ano de vida. O pulmão infantil encontra-
se ainda em processo de formação e o calibre das vias aéreas é menor, levando a criança a 
adquirir, com maior facilidade, problemas respiratórios. A obstrução se acentua por 
excesso de secreção e a internação da criança em ambiente hospitalar é comum. Com o 
internamento na UTIP, o fisioterapeuta tem a função de avaliar o estado respiratório e geral 
da criança para que assim possa direcionar o melhor tipo de tratamento que alcance a 
higiene brônquica, reduzindo a progressão de doenças, otimizando os mecanismos de 
clearance mucociliar e facilitando a expectoração. Foi realizado um estudo retrospectivo 
em livros e artigos publicados, com objetivo de adquirir conhecimentos na área, por 
interesse em especialização na Fisioterapia respiratória por parte das autoras. As práticas 
baseadas em evidências geram dados para produção de novos conhecimentos na área da 
Fisioterapia respiratória pediátrica.  
 
Palavras-chave: Fisioterapia respiratória; avaliação; técnicas de higiene brônquica; UTI 
Pediátrica. 

 

ABSTRACT 
Respiratory physiotherapy consists of a cluster of tech-niques and manual 
maneuvers aimed at the hygiene of the respiratory tract. In Pediatric Intensive Care Unit 
(PICU) the prevalence of hospitalization occurs in the first year of life. The infant 
lung is still in process of formation and airway caliber is smaller, leading the 
child to acquire, with greater ease breathing problems. This favors the obstruction by 
excess of mucus and the internment of the child in a hospital is common. With the 
internment in a PICU, the physiotherapist have to evaluate the global and pulmonary state 
of child to choose the best treatment to guarantee the bronchial hygiene, reducing the 
disease progression, optimizing the mechanisms of clearance mucociliary and to ease the 
expectoration. We conducted a retrospective study of previously published articles and 
books, in order to acquire knowledge in the area, interest in specialization in respiratory 
therapy by the authors. The evidence-based practices generate data 
to produce new knowledge in the field of pediatric respiratory therapy. 
 
Key-words: Respiratory physiotherapy; evaluate; techniques of bronchial hygiene; 
Pediatric ICU. 
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INTRODUÇÃO 

 
A Fisioterapia Respiratória é um conjunto de técnicas de manobras manuais e 

instrumentais, sendo posturais e cinéticas, tendo como objetivo principal a higiene do trato 

respiratório (YOKOTA, GODOY, CERIBELLI, 2006). 

Nas Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), o predomínio de internações 

ocorre no primeiro ano de vida (TECKLIN, 2002). O pulmão de uma criança tem 

formações anatômicas e fisiológicas diferentes do pulmão de um adulto. Com o calibre das 

vias aéreas diminuído, a resistência do ar torna-se maior e, conseqüentemente, o esforço 

respiratório é elevado. O diâmetro do lúmen da traquéia de uma criança de 1 ano de idade é 

menor que uma carga de lapiseira e mais de 85% dos bronquíolos periféricos são menores 

que 1mm de diâmetro. Além do tamanho das vias aéreas, outro fator contribui para a 

falência respiratória: a vantagem mecânica precária para os músculos respiratórios. Estes 

devem mobilizar o gradil costal para fora e para cima, ação que demanda grande energia. 

Uma pequena quantidade de muco, broncoespasmo ou edema pode efetivamente ocluir não 

apenas as vias aéreas periféricas, mas também obstruir os brônquios maiores e mais 

proximais, acarretando em internação imediata na UTIP (DE TURK; CAHALIN, 2007). A 

criança torna-se vulnerável a contrair infecções, podendo necessitar de suporte respiratório 

e estimulação externa e medicamentosa para manter a integridade da condição de pleuras 

pulmonares, com sua possível internação na unidade de terapia intensiva pediátrica 

(SARMENTO, 2010). 

A inserção do fisioterapeuta na equipe multiprofissional de assistência intensiva 

teve seu início em meados da década de 70, e sua afirmação como membro tem sido 

progressiva (ASSOBRAFIR, 2011). 

A Fisioterapia respiratória na UTIP tornou-se uma especialidade eficaz e 

indispensável para a recuperação do paciente, pois reduz a progressão da doença 

respiratória, otimiza os mecanismos de clearance mucociliar e facilita a expectoração. Não 

atua diretamente sobre o processo patológico, mas sim, no nível das incapacidades, 

aumentando a independência e, consequentemente, a capacidade respiratória (ANTUNES, 

2006). 

De acordo com Delisa e Gans (2002) existe uma variabilidade em relação às 

técnicas empregadas para a reabilitação pulmonar, sendo as manobras de higiene brônquica 
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as mais citadas, responsáveis por auxiliar na mobilização e remoção das secreções retidas, 

com o propósito final de melhorar o intercâmbio gasoso e reduzir o trabalho respiratório. 

O papel da Fisioterapia na UTIP tem sido cada vez mais reconhecido. O 

fisioterapeuta tem uma visão global do paciente, avaliando continuamente as condições 

fisiológicas, com a finalidade de chegar a um diagnóstico físico-funcional, orientar a 

terapia a ser aplicada e observar os resultados obtidos.  

É importante ressaltar que o perfil de humanização presente no atendimento 

fisioterapeutico, que aborda a questão da atenção integral, mesmo que paliativa, justifica a 

visão global do profissional para com seu paciente. Proporciona, assim, bem-estar e melhor 

qualidade de vida mesmo em estágios mais críticos, reduzindo o sofrimento e permitindo 

uma alta mais rápida e segura. 

Por se tratar de um tema em evolução, o presente artigo tem como objetivo realizar 

um estudo retrospectivo em artigos publicados, sobre o conteúdo que abrange a 

Fisioterapia respiratória, abordando suas técnicas de avaliação e conduta fisioterapêutica 

na UTIP.  

 

METODOLOGIA 

  

Foi realizado um estudo de caráter retrospectivo, com busca nas bases de dados SciELO e 

Google acadêmico, sendo inclusos trabalhos relacionados à Fisioterapia respiratória 

intensiva, de 2003 a 2010, utilizando as palavras-chave procedimentos, Fisioterapia e UTI 

pediátrica. A pesquisa bibliográfica também contemplou a utilização de livros científicos 

renomados, relativos ao foco da pesquisa, publicados no ano de 1999 a 2010. Na 

construção deste artigo foram utilizados 10 livros e encontrados 817 artigos relacionados, 

sendo que 16 foram analisados e 8 foram selecionados para o desenvolvimento desse 

estudo. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 
Após leitura dos artigos e livros, foi verificado que a melhor avaliação proposta 

abordaria a revisão do prontuário, leitura de exames de imagem e laboratoriais, 

acompanhamento dos sinais vitais, ausculta pulmonar e inspeção geral e exame físico. Em 

relação às técnicas de higiene brônquica, foram elencadas a vibrocompressão, percussão, 
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bag squeezing, compressão e descompressão, drenagem postural, aspiração de vias aéreas e 

estímulo de tosse. 

Na sequência serão apresentados, detalhadamente, os itens acima descritos, 

seguindo um roteiro didático de exposição dos dados da avaliação do profissional 

fisioterapeuta e dos procedimentos de intervenção da Fisioterapia respiratória em UTIP. 

 

AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA UTIP 

 
1 Revisão do prontuário 

 A revisão do prontuário é extremamente importante para o início da avaliação 

fisioterapêutica, visto que é nele que se encontra toda a informação relativa ao paciente. O 

prontuário é evoluído por toda a equipe atuante, abordando a história médica da criança, o 

curso clínico atual, procedimentos anteriormente realizados, níveis de dosagem de 

medicamentos e qualquer tratamento a ser proposto. A revisão do prontuário subsidia 

informações sobre o estado geral do paciente, além de relatar intercorrências ocorridas 

anteriormente e guiar o plano de tratamento global (TECKLIN, 2002). 

   

2 Exames de imagem  

 Segundo Irwin & Tecklin (2003), o fisioterapeuta utiliza o exame de imagem para 

direcionar e modificar o programa de tratamento a ser realizado com o paciente. O mais 

comum para problemas respiratórios é a radiografia torácica, envolvendo a avaliação dos 

ossos, tecido mole, estruturas cardíacas, diafragma e pulmões como um todo. É examinada 

também a posição da traquéia, do coração, curvatura anatômica das costelas e integridade 

pulmonar. Em geral, o exame radiográfico do pulmão deve ser preto nas regiões das 

cúpulas torácicas, indicando presença de ar no local. Estrias esbranquiçadas ou porções 

onde a coloração foge desse padrão indicam algum problema como secreção, atelectasia ou 

tumor. 

 

3 Exames laboratoriais 

O paciente internado na UTI faz diariamente uma bateria de exames para que a 

equipe multiprofissional tenha parâmetros concretos sobre o seu estado hemodinâmico. 

Para a fisioterapia, a gasometria arterial é um importante exame para detectar alterações 

intracorpóreas e também direcionar o tipo de tratamento a ser realizado. Mede as 
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concentrações de oxigênio, a ventilação e o estado ácido-básico. (GUYTON; HALL, 

2006). 

 

4 Sinais Vitais 

 A medição dos sinais vitais é de extrema importância para o conhecimento atual do 

paciente. Os sinais vitais dizem sobre temperatura, freqüência cardíaca e respiratória, além 

da pressão arterial e saturação de oxigênio. O acompanhamento destes sinais deve ser feito 

durante o atendimento para que o fisioterapeuta tenha noção do direcionamento a ser 

tomado e como o paciente está respondendo ao tratamento proposto. É comum que 

pacientes que estejam internados em UTI tenham esses valores aferidos por aparelhos 

específicos, com sensores que monitoram as variações constantemente (PIANUCCI, 2002). 

 

5 Ausculta pulmonar 

 A ausculta pulmonar em uma criança é feita com um estetoscópio de menor 

tamanho que o usado para adultos. Pela fina parede do tórax da criança e a superfície mais 

alta das vias aéreas, a ausculta torna-se mais fácil, permitindo que os sons provenientes do 

interior do tórax tenham uma percepção melhor pelo fisioterapeuta. É importante que o 

fisioterapeuta realize a ausculta por todo o campo pulmonar, sendo sensível ao murmúrio 

vesicular e possíveis ruídos adventícios, descritos a seguir (TECKLIN, 2002).  

Murmúrio vesicular é definido como ruído respiratório normal produzido pela 

vibração da passagem de ar pelo sistema tubular e alveolar dos pulmões. (POSTIAUX, 

2004). É descrito também como som sussurrante semelhante a uma brisa suave nas folhas 

de uma árvore (IRWIN; TECKLIN, 2003). 

Abaixo são listados ruídos adventícios que podem ser auscultados em caso de 

sintomas instalados provenientes de patologias respiratórias. Roncos e sibilos são sons 

secos, enquanto estertores crepitantes e estertores bolhosos são sons úmidos. 

 

5.1 Roncos 

 São secos e graves, audíveis predominantemente na fase inspiratória, indicativos de 

presença de secreção espessa e aderida à parede brônquica, reduzindo sua luz. Geralmente 

são acompanhados de tosse. Podem ser ouvidos mesmo sem estetoscópio. O aspecto da 

secreção é esbranquiçada, mucóide e viscoelástica (TARANTINO, 2002).  
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5.2 Sibilos  

 São ruídos secos e agudos que ocorrem através da rápida passagem do ar pelos 

bronquíolos de pequeno calibre que possuem sua luz diminuída, pela presença de secreção 

e/ou edema de processos inflamatórios. Quando auscultados na fase inspiratória indicam 

presença de secreção das vias aéreas. Quando presentes na fase expiratória indicam 

broncoespasmo. A secreção é espessa, viscosa e mais aderida (PARSONS & HEFFNER, 

2000). 

 

5.3 Estertores Crepitantes 

São preferencialmente audíveis no final da inspiração. A ausculta desses ruídos 

adventícios presume que esteja instalado um quadro de colapso alveolar devido à 

infiltração de líquidos no espaço intra-alveolar. Possui aspecto de secreção serosa 

(O´SULLIVAN & SCHIMITZ, 2004). 

 

5.4 Estertores Bolhosos 

 São ruídos adventícios resultantes da mobilização de secreção presente na árvore 

brônquica ou na luz dos alvéolos. O som produzido pela passagem do ar corrente nesta 

secreção solta é de tom mais baixo, do tipo borbulhante e tende a ser audível no início da 

inspiração ou na expiração (O´SULLIVAN & SCHIMITZ, 2004; TARANTINO, 2002). 

 

6 Inspeção geral e exame físico 

 O aspecto geral do paciente é avaliado através da observação do paciente pelo 

fisioterapeuta. O fisioterapeuta deve observar o estado de consciência da criança, o 

posicionamento no leito, a existência ou não de deformidades gerais, a coloração do 

paciente (principalmente lábios e porções distais dos membros), baqueteamento digital, 

equipamentos utilizados pelo paciente e medicamentos administrados. A coloração 

cianótica que pode se fazer presente nos dedos é indicativo de baixa perfusão. O 

fisioterapeuta ainda precisa identificar a presença de tiragens subcostal, intercostal e 

supraesternal no tórax e batimento de asa de nariz que indicam esforço respiratório. 

Quando o esforço é excessivo, alguns bebês realizam extensão de pescoço, buscando maior 

fornecimento de ar. Além disso, deve verificar se o bebê responde a estímulos de tosse e se 

é reativo a estímulos gerais. Observa-se ainda a expansibilidade torácica, o tipo de tórax, o 
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ritmo da respiração e o uso correto do diafragma e musculatura acessória (IRWIN & 

TECKLIN, 2003; TECKLIN, 2002). 

 

PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DA UTIP 

 
 Dentre as manobras de higiene brônquica ressaltamos a vibrocompressão, 

percussão, bag squeezing, compressão e descompressão, drenagem postural, aspiração de 

vias aéreas e estímulo de tosse, visto que a seleção da técnica a ser utilizada baseia-se na 

experiência pessoal, na condição clínica do paciente e na disposição e capacidade do 

paciente em cooperar. A faixa etária, as limitações impostas pela gravidade da doença e a 

disponibilidade de aparelhos e equipamentos também influenciam na escolha. Desta forma, 

as decisões sobre técnicas, frequência e duração do tratamento são individualizadas para 

cada paciente (TARTARI, 2003). 

 A vibrocompressão, de acordo com Tartari (2003), consiste em contração 

isométrica dos músculos do braço e antebraço, que é transmitida pelas mãos ou pontas dos 

dedos para o tórax do paciente, em sentido craniocaudal e lateromedial, ou seja, “para 

baixo e para o meio”. A frequência fornecida durante a aplicação da técnica varia entre 20 

e 80 Hz, tendo maior eficácia se associada a outras técnicas como o Bag Squeezing, a 

compressão e descompressão e o posicionamento.  

 Liebano, Et al (2009) afirmam que a compressão e oscilação aplicadas durante a 

vibração produzem alguns mecanismos fisiológicos, tais como: aumento do pico 

expiratório; aumento expiratório do fluxo aéreo, carregando o fluxo de muco para a 

orofaringe; aumento do transporte de muco pelo mecanismo de diminuição da viscosidade 

da secreção, utilizando como ideal uma freqüência entre 3-17 Hz; e a otimização do 

mecanismo da tosse via estimulação mecânica das vias aéreas. Os autores afirmam que a 

técnica deve ser empregada preferencialmente na fase expiratória, até momentos antes da 

inspiração, devido ao aumento do diâmetro transversal durante a inspiração, que 

movimenta o gradil costal para cima e para fora. Haddad, Et al (2006) afirmam que a 

vibrocompressão tem como objetivo deslocar as secreções pulmonares previamente soltas, 

conduzindo-as para os brônquios de maior calibre, traquéia e finalmente para fora do 

sistema respiratório. É indicada para pacientes com hipersecreção, bem como contra-

indicada para bebês que apresentam aumento do desconforto respiratório e irritabilidade 

durante o procedimento e, Tecklin (2002) também inclui condições cutâneas precárias, 
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coagulopatia, osteoporose ou raquitismo, arritmias cardíacas, apnéia e bradcardia, enfisema 

subcutâneo ou hemorragia intraventricular.  

 De acordo com Liebano, Et al (2009), as percussões pulmonares proporcionam 

ondas de energia mecânica que são aplicadas na parede torácica e transmitidas aos 

pulmões. Caracterizam-se pela manobra de percutir com as mãos em forma de concha ou 

ventosa, obtida mediante uma concavidade palmar para baixo e os dedos aduzidos. É 

realizada simultaneamente, com os dedos e a região metacarpiana sobre a zona que 

apresenta acúmulo de secreção. Deve haver grande mobilidade articular, no sentido de 

flexo-extensão do punho, pouca amplitude de movimento de cotovelo e mínimo 

movimento de ombro. Para maior eficácia, é necessário que a mão em concha esteja 

perfeitamente acoplada ao tórax do paciente, na fase de contato com a pele, e não se 

distancie muito na fase em que a mão se afasta do tórax.  

 O objetivo da percussão é mobilizar a secreção pulmonar viscosa, facilitando sua 

condução para uma região superior da árvore brônquica, promovendo a eliminação. A 

secreção é despregada devido à ação das ondas mecânicas produzidas pela mão percussora. 

As contra-indicações se assemelham às da vibrocompressão, ressaltando a não utilização 

da técnica em neonatos devido à estrutura frágil que não suportaria tal manobra, afirma 

Tecklin (2002). Nicolau; Lahóz (2007) relata que a percussão possui efetividade se seguida 

de vibrocompressão, pois a primeira descola a secreção da parede torácica, enquanto a 

segunda realiza o transporte desta. 

 Bag Squeezing ou Bagging, segundo Lobo (2010), tem como objetivo aumentar a 

ventilação alveolar, mobilizar secreções brônquicas, reverter áreas colapsadas, além de 

melhorar a complacência estática. A manobra é realizada com hiperinsuflações manuais 

rítmicas (3/1; 2/1; 1/1), com uma bolsa ventilatória acoplada a um fluxômetro de oxigênio 

(O2), variando de 5 à 10 l/min. Os padrões respiratórios são alternados com 

vibrocompressão durante a expiração. Cunha, et al (2008) afirma que a técnica consiste em 

uma série de excursões respiratórias amplas, profundas, com uma pausa inspiratória de 3 

segundos, seguida de rápida expiração para simular a tosse, sendo que a melhora atribuída 

ao Bag Squeezing é devido à higiene brônquica promovida. 

 A compressão e descompressão, de acordo com Liebano, et al (2009), consiste em 

deprimir passivamente o gradil costal do paciente, em decúbito dorsal, durante uma 

expiração forçada, sobretudo na fase final da expiração. É realizada com a execução de 

uma pressão contínua, proveniente dos ombros e braços, com os dedos abduzidos e as 
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mãos espalmadas no tórax do paciente, os punhos e cotovelos mantém-se fixos e 

acompanha-se o fluxo normal da respiração. O objetivo principal é desinsuflar os pulmões, 

causando uma diminuição do espaço morto e, consequentemente, do volume residual 

(VR); aumento do volume corrente (VC) e maior ventilação pulmonar, que, por sua vez, 

oxigenará melhor o sangue, sendo que o aumento da mobilidade da caixa torácica também 

é observado. Costa (2004) afirma que a compressão e descompressão também pode ser 

empregada em decúbito lateral, sendo que a pressão é feita no mesmo sentido, com apenas 

uma das mãos, enquanto a outra deverá dar sustentação. 

 A drenagem postural, segundo Tecklin (2002), é o posicionamento do paciente para 

drenar áreas do pulmão nas quais as secreções são encontradas na avaliação, utilizando a 

força da gravidade como aliada principal na realização e eficácia da técnica. Tartari (2003) 

afirma que o posicionamento difere da drenagem postural clássica por não utilizar a 

gravidade como “principal” efetor de desobstrução. O posicionamento do tórax e seu efeito 

fisiológico remete à otimização do transporte de oxigênio através da melhora da relação 

entre a ventilação e a perfusão pulmonar e ao aumento dos volumes pulmonares. A 

drenagem postural ou o posicionamento, associados à manobras de vibrocompressão e de 

compressão e descompressão otimizam a higienização brônquica, com a vantagem de não 

consumir tempo adicional de execução. 

 A aspiração é fundamental para a melhora do volume corrente expiratório e para a 

complacência e resistência pulmonar, sendo necessária, sobretudo, em crianças submetidas 

à ventilação mecânica ou com tosse ineficaz, afirma Tecklin (2002). Tartari (2003) relata 

que a técnica permite não apenas a retirada de secreção das vias aéreas superiores, mas 

também estimula a tosse com a saída de secreção da árvore traqueobrônquica, não sendo 

obrigatória na fisioterapia respiratória. É uma técnica invasiva que utiliza sonda conectada 

ao vácuo, podendo ser facilitada com a utilização de soro fisiológico. Geralmente é 

realizada após as demais técnicas de desobstrução brônquica. 

 Segundo Costa (1999), a tosse é um mecanismo importante de eliminação de 

secreção, pois no processo ocorre diminuição do calibre das vias aéreas, proporcionando 

assim grande vantagem mecânica para que o ar atinja grandes velocidades. Em crianças 

que não compreendem ou não conseguem tossir voluntariamente e adequadamente, a 

estimulação traqueal mecânica é efetiva, e acontece realizando-se um movimento circular 

ou vibratório dos dedos contra a traquéia, afirma Tecklin (2002), e pode ser empregada 

após as manobras de descolamento e transporte de secreção. 
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CONCLUSÃO 

 
 Com o presente estudo retrospectivo verificou-se a importância do fisioterapeuta na 

UTIP, e que sua inserção, na equipe profissional, tem sido progressiva. Conclui-se também 

que o processo de avaliação fisioterapeutica do paciente pediátrico deve ser criteriosa e 

adequada ao perfil do paciente. Deve ainda direcionar a conduta clínica do fisioterapeuta, 

ressaltando que tais condutas devem ser constantemente atualizadas com a revisão da 

literatura, ou seja, uma prática baseada em evidências. Ressaltando ainda que uma 

avaliação bem direcionada e uma prática terapêutica monitorada geram dados para 

produção de novos conhecimentos na área da Fisioterapia respiratória aplicada à pediatria. 
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RESUMO 
 
  Na história do Brasil, a educação especial, durante anos, apresentou-se segregada e 
focada no atendimento clínico dos deficientes. A partir de reformas no sistema de ensino, a 
educação passou a ser democratizada e vista como um direito inerente ao indivíduo, 
independentemente se este possui déficits físicos ou cognitivos. Apesar da existência de 
leis e diretrizes que apóiem esta reforma, geralmente a inclusão do deficiente ocorre de 
maneira inapropriada devido à falta de recursos das instituições de ensino regular que o 
acolhem. Os professores não possuem capacitação para trabalhar com turmas que 
apresentam diversidade física e cognitiva. Poucas instituições são dotadas de instalações e 
materiais adequados. Além disto, não há uma equipe multidisciplinar voltada para o 
atendimento especializado requisitado por estes alunos. Baseado nesta realidade, este 
estudo tem como objetivo, a partir da observação de uma criança Síndrome de Down (SD) 
incluída em uma classe regular no Município de Matinhos no Paraná, estudar como o 
fisioterapeuta, como parte de uma equipe multidisciplinar, pode auxiliar o processo de 
inclusão desta criança utilizando o espaço curricular das aulas de educação física para 
exercer suas funções em conjunto com o professor de educação física, de modo que a 
intervenção não tenha apenas um foco terapêutico. Objetiva-se também estudar a 
possibilidade de um atendimento profissional, em conjunto com o professor, voltado para a 
prevenção de maiores complicações devido a atrasos do desenvolvimento neuro-psico-
motor, proporcionando assim, melhores condições de aprendizagem deste aluno.  A partir 
das observações realizadas junto à turma e a professora de educação física, percebeu-se 
que o processo de inclusão se dá de maneira ineficaz, devido à falta de capacitação dos 
professores da rede municipal e falta de apoio do próprio município, além da demanda 
latente por uma equipe especializada capaz de dar suporte ao aluno SD e ao professor 
responsável pelas aulas de educação física.  
 

Palavras – chave: Síndrome de Down, Inclusão escolar, Fisioterapia, Educação física.  

THE ROLE OF PHYSICAL THERAPY AND PHYSICAL EDUCATION IN 
SCHOOL INCLUSION: A CASE STUDY  

 
ABSTRACT 
 

During many years, special education in Brazil was segregated and focused on 
clinical care for disabled people. After some changes on the Brazilian educational system, 
education has been democratized and has been seen as an inherent right of the individuals 
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whether they present physical or cognitive deficits or not. Despite the existence of laws 
and guidelines supporting those changes, usually the inclusion of disable people occurs 
inappropriately due to a lack of resources that should be provided by the regular 
educational institutions that enroll these students. In general, teachers have no much 
experience in working with groups presenting diverse physical and cognitive feature. Few 
institutions are equipped with facilities and specialized materials. Moreover, there is not a 
multidisciplinary team of professionals prepared to provide special care required by those 
students. Bearing these challenges in mind, this study aims at investigating how the 
physical therapist, as part of a multidisciplinary team, can assist a disabled child during his 
inclusion process during physical education classes together with the physical education 
teacher. In order to do so, the researcher observed a Down Syndrome (DS) child enrolled 
in a regular class in the city of Matinhos in Paraná. Based on a survey made with the class 
and the teacher, it became evident that the inclusion process is ineffective due to a lack of 
qualified teachers and lack of support from the city government. Besides, this case study 
also indicated that there is a lack of a specialized team of professionals able to support the 
DS student and the teacher responsible for the physical education classes. 
 
Key-words: Down syndrome, School inclusion, physical therapy, physical education  

 

1. INTRODUÇÃO 

No contexto histórico brasileiro a escola (instituição) mostrou-se seletiva e 

exclusiva, ou seja, apenas um grupo privilegiado tinha acesso à educação, sendo legitimada 

nas políticas e práticas educacionais reprodutoras da ordem social. A partir do processo de 

democratização da educação estabeleceu-se um paradoxo inclusão/exclusão, onde o 

sistema de ensino foi universalizado, mas em contrapartida indivíduos que não se 

enquadravam nos padrões de normalidade, sejam físicos ou intelectuais, não estariam 

sendo beneficiados (MEC/SEESP, 2008, p. 6).  

Pode ser observado que durante anos a educação especial apresentou-se segregada 

e focada no atendimento clínico como principal instrumento, contendo um caráter de 

exclusão. Dentro dos centros voltados para atendimento às pessoas deficientes, as práticas 

de ensino eram pautadas fortemente com base em testes psicométricos, sendo o ensino um 

fator secundário a achados terapêuticos. Em contrapartida, vem a educação inclusiva 

preconizando que toda criança tem direito à educação, mesmo aqueles que possuem algum 

tipo de condição física ou cognitiva que possam afetar a sua aprendizagem (MEC/SEESP, 

2008).  

O atendimento às pessoas portadoras de deficiência teve seu início, no Brasil na 

época do Império com a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos em 1854, hoje 

chamado Instituto Benjamin Constans (IBC), e o Instituto dos Surdos Mudos em 1857, 
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atual Instituto Nacional da Educação dos Surdos (INES). Em 1926 foi criado o Instituto 

Pestalozzi, instituição particular especializada em atendimentos às pessoas com déficit 

cognitivo e, em 1945, Helena Antipoff criou um atendimento especializado para 

superdotação na sociedade Pestalozzi. Em 1954, foi fundada a primeira Associação de Pais 

e Amigos do Excepcional (APAE) (MEC/SEESP, 2008).  Em 1973, foi criado o Centro 

Nacional de Educação Especial (CENESP) que foi transformado na Secretaria de 

Educação Especial (SEESP) no ano de 1986. A partir deste acontecimento a Educação 

Especial foi introduzida no planejamento das políticas públicas educacionais (GLAT et al, 

2006; MEC/SEESP, 2008).    

O início formal da inclusão no Brasil teve a influência de dois eventos. O primeiro 

evento, a Conferência Mundial de Educação para Todos, ocorreu na Tailândia em 1990. O 

segundo evento, a Conferência de Salamanca, ocorreu na Espanha em 1994, gerando a 

Declaração de Salamanca. A partir da declaração de Salamanca, a educação inclusiva 

ganhou força indicando que “toda criança tem direito fundamental à educação e deve ser 

dada a oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem, tendo em vista 

que cada uma possui características, interesses, habilidades e necessidades de 

aprendizagem que são únicas (...). Aqueles com necessidades educacionais especiais 

devem ter acesso à escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia 

centrada na criança, capaz de satisfazer a tais necessidades” (UNESCO, 1994, p 1). Consta 

ainda neste documento que cada criança tem o direito inerente de ter acesso à educação, 

citado na Declaração Universal de Direitos Humanos e confirmado na Declaração Mundial 

sobre Educação para Todos (UNESCO, 1994, p.1).   

No Brasil, em setembro de 2007 foi apresentada a versão preliminar da Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, sendo efetivada em 

janeiro de 2008, tendo como objetivo: 

Assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, 

orientando os sistemas de ensino para garantir: acesso ao ensino 

regular, com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis 

mais elevados do ensino; transversalidade da modalidade de 

educação especial desde a educação infantil até a educação 

superior; oferta do atendimento educacional especializado; 

formação de professores para o atendimento educacional 
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especializado e demais profissionais da educação para a inclusão; 

participação da família e da comunidade; acessibilidade 

arquitetônica, nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações e 

informação; e articulação intersetorial na implementação das 

políticas públicas (MEC/SEESP, 2008, p. 14). 

É importante ressaltar que muitas vezes o termo inclusão é tomado por integração. 

Existem diferenças entre integrar um aluno portador de necessidades especiais no ensino 

regular, e o incluir efetivamente. A integração refere-se à inserção parcial e condicionada 

às possibilidades e habilidades de cada pessoa, tendo o aluno, independentemente de suas 

necessidades que se adaptar à escola (ANHÃO, 2009). Por outro lado, a inclusão remete à 

inserção total e incondicional desta pessoa, exigindo transformação na escola, adaptação 

ao aluno e rompimento com o modelo tradicional de ensino.  

Para que a inclusão escolar ocorra de maneira eficiente é necessário que os 

professores e os alunos da rede regular de ensino tenham preparação prévia para receber os 

alunos portadores de deficiência. São necessárias adaptações do currículo, para que se 

adéqüe a todos os alunos que se encontram em sala, sendo propostas no projeto político-

pedagógico ações que favoreçam a inclusão e práticas de ensino diferenciadas. Dentro da 

escola inclusiva a diversidade deve ser acolhida e valorizada (GLAT  et al, 2006).  

As adaptações do currículo se referem à eliminação das barreiras arquitetônicas, 

reformulação do material e melhora da comunicação, como a inserção da Língua Brasileira 

de Sinais (LIBRAS), garantindo, desta forma, a autonomia do aluno portador de 

necessidades especiais. Contudo, os professores não trabalhariam sozinhos, a educação 

inclusiva não elimina o atendimento especializado para alunos que estejam enfrentando 

dificuldades em acompanhar a classe regular. Dentro da escola inclusiva deve/deveria 

existir uma equipe multidiciplinar com profissionais da área de saúde e educação atuando 

conjuntamente (GLAT et al, 2006 ; BERNARDI, 2007). 

Considerando os desafios que a educação inclusiva vem enfrentando, ao longo de 

sua trajetória, este estudo traz um relato de caso realizado em uma escola de ensino 

regular, no município de Matinhos no Paraná, onde está ocorrendo a inclusão de uma 

criança portadora de síndrome de Down (SD), em uma classe regular. Matinhos localiza-se 

no litoral paranaense, possui população estimada de 23.925 habitantes (CENSO 2009). 

Dentre os habitantes, 7.779 encontram-se na faixa etária escolar (infância e adolescência). 

Os alunos de inclusão escolar são em torno de setenta e cinco englobando crianças 
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portadoras de síndrome de Down, autismo, paralisia cerebral, transtorno bipolar, transtorno 

de ansiedade e hiperatividade. Dentro das escolas de ensino regular, na época deste estudo 

existiam duas crianças SD, sendo que uma delas mudar-se-ia para outra cidade.  

A partir do acompanhamento feito pela pesquisadora de um aluno SD de uma 

turma de ensino fundamental nas aulas regulares e de educação física, este estudo tem 

como objetivo estudar como o profissional fisioterapeuta poderia atuar dentro da escola 

inclusiva sem que o atendimento seja puramente clínico. Além disso, este estudo de caso 

objetiva estudar a possibilidade de um atendimento profissional, em conjunto com o 

professor, voltado para a prevenção de maiores complicações devido a atrasos do 

desenvolvimento neuro-psico-motor (DNPM), proporcionando, assim, melhores condições 

de aprendizagem deste aluno.  

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Dentre as deficiências que podem ser encontradas nas escolas, tanto as que 

englobam déficits físicos como intelectuais, escolheu-se estudar sobre a Síndrome de 

Down (SD) devido às particularidades desta população.   

A SD é caracterizada como uma condição genética com uma série de 

características peculiares e de fácil identificação. O cariótipo apresenta trissomia do 

cromossomo 21, ou seja, um cromossomo extra, ocasionando a síndrome. De forma geral, 

a criança portadora da SD apresenta ausência do reflexo de Moro, hipotonia muscular, 

baixa estatura, olhos com fendas palpebrais oblíquas, língua grande, protrusa e sulcada, 

braquicefalia, face e ponte nasal plana, occipital achatado, orelhas displásicas, pescoço 

curto, prega única nas palmas das mãos, hiperelasticidade articular, pelve displásica, 

clinodactilia do quinto dedo da mão e espaço aumentado entre o primeiro e o segundo 

artelho. (MANCINNI et al 2003; ANHÃO 2009).  

Os bebês SD geralmente apresentam hipotonia muscular significativa, que influi 

na capacidade de sugar, sustentar a cabeça e os membros. Esta alteração contribui para que 

o desenvolvimento motor seja atrasado. Enquanto uma criança com desenvolvimento 

normal senta sem apoio em torno dos 6 meses (5-9 meses),  a criança SD senta sozinha por 

volta dos 9 meses (6-19 meses). No desenvolvimento típico o bebê fica em pé com apoio 

por volta dos oito meses e dá os primeiros passos com 12 meses.  Já o bebê SD fica em pé 

com auxilio em torno dos 15 meses e anda aos 19 meses. O desenvolvimento social e 
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emocional mostra-se menos comprometido, com um mês de atraso em relação à criança 

dita normal  

Por conta dos atrasos motores, a criança SD limita-se nas atividades ligadas à 

exploração do meio em que está inserida, apresentando dificuldades na manipulação de 

objetos e deslocamento para outros locais. Desta forma, o processo de aquisição cognitiva 

é defasado e lentificado, o que torna a criança SD menos autônoma, do que uma criança 

com desenvolvimento típico. A motricidade grossa e fina são prejudicadas devido ao 

controle e força muscular deficitários. É importante lembrar que o desenvolvimento motor 

do ser humano se dá devido à maturação neural e aos estímulos externos recebidos 

(PAPALIA; OLDS, 2009; ANHÃO, 2009).   

 Quanto à aprendizagem, uma criança SD apresenta a necessidade de realizar a 

mesma atividade várias vezes para aprender. Uma criança SD também possui dificuldade 

em manter habilidades que não são praticadas regularmente. Além disto, o tempo de 

resposta é mais lento e possui um repertório de respostas mais limitado. Quando se torna 

estudante, geralmente apresenta: memória curta auditiva; dificuldade com linguagem e 

fala; dificuldade sensorial com a audição e visão; dificuldade de processamento auditivo; e 

possuem menos habilidade para entender conceitos abstratos.  Apesar destes déficits, uma 

criança SD passa por todas as fases do período sensório-motor (aprendizado relacionado ao 

explorar o ambiente através de experimentações), porém de forma mais lenta. Não é 

possível quantificar o nível do aprendizado cognitivo na criança SD, pois este também é 

influenciado pelas experiências e incentivos vindos do meio externo (TECKLIN, 2002). 

Segundo Bernardi (2007, p. 9) 

A percepção de estímulos sensitivos visuais, táteis, auditivos, 

olfativos, gustativos, o esquema corporal, noções de espaço e 

tempo associados à aquisição de coordenação motora global e fina 

vem se construindo em nosso sistema nervoso, e vão 

vagarosamente nos dando condições de autonomia dentro do 

espaço / ambiente em que vivemos. Não é diferente no ambiente 

escolar. 

Ao entrar na escola, a criança SD tem a possibilidade de adquirir novas 

habilidades sociais. A inclusão escolar deveria permitir que alunos, independentemente se 

são portadores de deficiências físicas e/ou intelectuais ou crianças ditas normais, possam 

ter as mesmas oportunidades de usufruir do conhecimento, que é transmitido durante as 
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aulas e nas trocas de experiência. A partir do momento em que uma criança portadora de 

necessidade especial é inserida em uma classe de ensino regular, pode enfrentar 

dificuldades e preconceitos. 

Segundo Buckley e Bird (1998, apud Anhão, 2009), no processo de inclusão, não 

só as crianças deficientes se beneficiam com a inclusão, mas também as outras, que passam 

a conviver com as diferenças, tornando-se humanos mais preparados para as adversidades 

da vida. Dentro da sala de aula, uma criança SD necessita estar inserida em todas as 

atividades que os demais realizam, para que esteja efetivamente incluída na classe tanto na 

realização das atividades, como nas relações interpessoais, caso contrário estará apenas 

integrada ao grupo. 

É necessário que a escola esteja preparada para acolher esta criança SD, através de 

modificações em sua estrutura física e também na capacitação dos professores. Muitas 

instituições enfrentam um grande problema: já existem alunos portadores de necessidades 

especiais dentro das classes regulares, mas o professor não possui conhecimentos e 

experiências necessárias para incluir efetivamente estes alunos nas atividades propostas. 

Além dos professores capacitados, é necessário que dentro da escola exista uma equipe 

multidisciplinar. Salienta-se que o atendimento especializado ao aluno SD não é excluído, 

mas deve vir em auxílio às dificuldades que este apresenta. Dentro desta equipe 

multidisciplinar encontra-se o profissional fisioterapeuta, que entra como ponto de 

facilitação no processo de inclusão. O seu fazer deve estar pautado em identificar 

defasagens no desenvolvimento da criança SD, propor mudanças e inovações dentro do 

ambiente em que esta está inserida, orientar o professor baseando-se nas necessidades 

deste aluno e, desta forma, possibilitar melhores condições de aprendizagem (BERNARDI, 

2007; TAGLIARI et al, 2006; GLAT et al, 2006).  

Segundo Rodrigues (2003), o espaço curricular da aula de educação física favorece 

o processo de inclusão, visto que há mais liberdade na organização dos conteúdos 

ministrados nas aulas. Mesmo que os alunos apresentem graus diferentes de aptidão, a 

educação física seria capaz de trabalhar a diversidade de maneira satisfatória. O 

fisioterapeuta poderia atuar em conjunto com este professor, realizando atividades 

terapêuticas com cunho lúdico, e através destas promover a inclusão do aluno SD e os 

demais alunos. Dentro de instituições de ensino, a prática de atividade física tem como 

objetivo desenvolver o aprendizado do movimento através do movimento. Além dos 
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aspectos fisiológicos, a prática auxilia a sociabilização dos participantes durante as 

atividades.  

A criança SD possui as mesmas necessidades afetivas que as outras crianças. Ou 

seja, precisa ser aceita pelo o que é e respeitada por isso, como contribuinte no espaço em 

que está inserida. A criança SD necessita de experiências motoras desafiadoras para que se 

torne, de maneira gradual, independente através de encorajamento por parte do educador e 

colegas (GALLAHUE, DONNELLY, 2008).  

De maneira geral, as características motoras são um grande limitante nas 

interações da criança SD, não conseguindo acompanhar o ritmo das demais crianças, 

deixando de participar das brincadeiras. A partir do momento em que os déficits forem 

identificados, o fisioterapeuta e o educador físico poderão formular as atividades que serão 

utilizadas e seus objetivos, sem perder a ludicidade. O maior instrumento utilizado pelo 

professor em conjunto com o fisioterapeuta é o movimento. O fisioterapeuta pode auxiliar 

no ganho das habilidades e no refinamento destas. O educador físico poderá utilizar destas 

habilidades para integrar o aluno ao meio onde está inserido (GALLAHUE, DONNELLY, 

2008; BERNARDI, 2007; TECKLIN, 2002).  

 Para a realização de atividades em grupo é importante que o professor e o 

fisioterapeuta incentivem o aluno na realização das tarefas, parabenizando-o quando estas 

foram cumpridas. Desta maneira, o aluno SD seria encorajado e instigado a realizar tarefas 

diferentes, que desafiem a sua capacidade motora. Não apenas o aluno SD será beneficiado 

com estas práticas, mas também todos os participantes terão de utilizar das suas aptidões 

físicas, criatividade e capacidade de trabalhar em grupo (CASTANHEIRA 2008; DIEHL, 

2008).    

Como demonstra Diehl (2008), devido ao atraso cognitivo de crianças SD, os 

jogos/brincadeiras propostas nas aulas de educação física devem ser facilitados, contendo 

regras de simples entendimento para todos: crianças SD e os demais colegas. A explicação 

deve ser realizada de maneira calma, sendo dado um comando de cada vez. Após a 

explicação, deve-se demonstrar a excussão do jogo/brincadeira, e, se necessário, repetir 

para que a atividade seja assimilada. Além disso, deve-se utilizar comandos de voz simples 

como: “ande para frente”. Pode-se trabalhar também o conceito de direita e esquerda, 

como: “vire-se para a esquerda”, “pule com o pé direito”. Através destas atividades serão 

estabelecidos objetivos terapêuticos como o treino de lateralidade, equilíbrio, noção 

espacial, de profundidade, aceleração e desaceleração e consciência corporal. Assim o 
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fisioterapeuta poderá, através de sua visão global (o ser humano como um todo) e seus 

conhecimentos sobre o desenvolvimento neuropsicomotor, facilitar o aprimoramento e 

aquisição de habilidades motoras do aluno SD. O fisioterapeuta poderá também realizar 

orientações quanto ao posicionamento adequado para execução das tarefas, aos 

movimentos que devem ser priorizados e quanto aos benefícios que estes trarão 

(BERNARDI, 2007; GALLAHUE, DONNELLY, 2008).  

As atividades realizadas nas práticas de educação física necessitam seguir o 

raciocínio de que o controle motor ocorre no sentido céfalo-caudal e próximo-distal. As 

atividades inicialmente devem trabalhar movimentos grandes e amplos, que exijam 

controle de tronco e motricidade grossa. Quando a criança tiver controle de seus 

movimentos e souber direcionar para onde vai correr ou arremessar objetos sem perder o 

foco do porquê que está realizando esta ação, poderão então ser introduzidas atividades que 

requerem mais atenção e motricidade fina como manipular objetos pequenos, realizar 

movimentos menores e mais precisos. Se a criança SD é capaz de segurar e arremessar 

uma bola, e compreende o que está fazendo, então poderá participar das práticas com as 

demais crianças (COOK, WOOLLACOTT, 2003). Através de ações simples e planejadas a 

criança SD poderá ser efetivamente incluída em todas as atividades realizadas, dentro e 

fora da sala de aula. 

 

3. METODOLOGIA  

 

Este trabalho é um relato de experiência, que foi desenvolvido a partir de 

observações realizadas na Escola Municipal Wallace Tadeu de Mello, no Município de 

Matinhos – PR, onde o processo de inclusão escolar está sendo implementado. Este estudo 

acompanhou uma criança SD, chamada neste estudo de L.A, 9 anos, sexo masculino, 

inserido na 2ª série do ensino fundamental em uma classe regular. Após identificar a 

instituição, entrou-se em contato com a diretora a fim de apresentar este estudo e os 

objetivos e obter permissão para acompanhamentos em sala de aula e durante as práticas de 

educação física. A turma era composta por doze crianças, sendo onze crianças ditas 

normais e uma SD. É importante ressaltar que havia duas professoras em contato com a 

turma: uma responsável pela turma e outra responsável pelas aulas de educação física. 

Após a explanação dos objetivos deste estudo para professora da turma, as observações 

iniciaram. 
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Foram realizados oito encontros com os alunos, sendo cinco em sala de aula com 

a professora da turma e três durante as práticas de educação física com a professora 

responsável por esta atividade. Os encontros foram realizados de abril a junho de 2009. 

Os primeiros cinco encontros com os alunos foram com a professora da turma que 

desenvolveu diversas atividades de diferentes matérias. Devido  a dificuldade do aluno 

L.A. em acompanhar as atividades propostas para os outros alunos da turma, a professora 

utilizava diferentes materiais para a turma e para o aluno L.A. O material utilizado pelo 

aluno L.A. foi disponibilizado para que a pesquisadora pudesse entender a dinâmica 

adotada pela professora. Este material era composto por pequenos textos e/ou palavras para 

que o aluno L.A. copiasse e/ou escrevesse sobre a letra pontilhada.  

É importante ressaltar que a professora não recebeu capacitação prévia por parte 

do município, sendo esta uma das dificuldades encontradas para que o aluno fosse 

efetivamente incluído em sala de aula, e não apenas inserido. Dentro da sala de aula as 

atividades para o aluno SD eram diferenciadas, pois, segundo a professora da turma, ele 

não conseguia acompanhar os demais ao copiar as lições do quadro e durante as leituras. 

Muitas vezes os colegas terminavam suas tarefas e o auxiliavam. Nas atividades de artes 

todas auxiliavam o L.A., sendo que os comandos para a realização das atividades eram de 

simples entendimento.  

O sexto encontro foi realizado na aula de educação física com outra professora. 

Nesta aula foi percebido que não havia interação entre a professora e o aluno L.A. bem 

como entre o aluno L.A. e o restante da turma. O aluno L.A. não compreendia os 

comandos da professora e dos colegas durante as brincadeiras, e sua coordenação motora 

não auxiliava durante a execução dos movimentos. Devido a isto, o aluno se mantinha 

excluído das atividades. A professora de educação física também não recebeu preparação 

prévia para trabalhar com crianças portadoras de necessidades. Foi a partir desta 

observação, que o objetivo deste trabalho foi estabelecido. Desta forma, os dois encontros 

seguintes foram realizados somente nas aulas de educação física. 

No encontro seguinte (sétimo encontro), houve apenas observações sobre o 

comportamento do aluno L.A. e as demais crianças, e a maneira como a professora 

conduzia a aula. O L.A. mostrava-se desinteressado e agitado.  

O oitavo e último encontro também realizado na aula de educação física 

desenvolveu-se em dois momentos distintos. No primeiro momento a professora de 

educação física contou uma história infantil. Depois ela mostrou algumas figuras sobre a 
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história para que os alunos identificassem a qual parte da história se referia. Após, cada 

criança recebeu um pedaço de papel medindo 10x10 cm para executar uma dobradura 

referente à história. O aluno L.A não prestou atenção na história e não conseguiu realizar a 

dobradura devido ao tamanho reduzido do papel. A pesquisadora pediu para a professora 

um pedaço de papel maior (17x17 cm) para facilitar a realização dos movimentos do aluno 

L.A. Além disso, a voz de comando dada pela pesquisadora foi simplificada, de modo que 

o L.A. compreendeu e realizou a atividade, com auxilio de outro colega. 

No segundo momento, todos os alunos se dirigiram á quadra esportiva para uma 

atividade em grupo. A sala foi separada em quatro grupos, cada um recebendo o nome de 

um animal. A professora seria “o caçador”, mantendo-se no centro da quadra. Quando o 

caçador falava o nome de um animal, o grupo deveria se deslocar para o outro lado, sem se 

deixar ser pego pela professora. O L.A. não compreendeu as regras do jogo, então não 

participou da atividade, mesmo tendo incentivo da professora e dos colegas.  

Enquanto a professora permaneceu com a turma, a pesquisadora desenhou um 

jogo de amarelinha no chão, com quadrados grandes e bem marcados. O L.A. foi 

convidado a brincar, sendo que as regras forma explicadas de maneira sucinta: “onde 

houvesse um quadrado deveria pular com um pé só, e onde houvesse dois quadrados um pé 

deveria permanecer em cada quadrado”. Após a explicação a pesquisadora demonstrou a 

atividade. Como os comandos de voz foram simplificados e a atividade adaptada á 

condição do aluno, esta tornou-se interessante e divertida para a criança L.A. Devido a 

relevância dos acontecimentos do oitavo e último encontro, decidiu-se embasar a discussão 

no primeiro e no segundo momento deste encontro. 

 

4. DISCUSSÃO E RESULTADOS   

 

No oitavo encontro foram percebidas dificuldades que o L.A. apresentou na 

execução das tarefas propostas pela professora de educação física. No primeiro momento, 

durante a leitura da história, a professora de educação física necessitou pedir a atenção do 

L.A., que não participou da atividade. Pode ser notado que o aluno L.A. não se interessou 

pela leitura devido à dificuldade em manter a concentração em atividades de cunho 

abstrato e mais monótonas. 

Segundo Tecklin (2002), crianças SD possuem maior dificuldade em atividades que 

necessitem utilizar conceitos abstratos. Nesta pesquisa, o aluno L.A não conseguiu associar 
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as figuras do livro, com os trechos correspondentes. O objetivo da atividade, que se referia 

a interpretação do texto através de suas figuras, não foi atingido pelo aluno L.A. Cabe 

ressaltar que professora não recebeu capacitação prévia, por parte do município, para 

ministrar aulas em turmas de inclusão. Este fato pode ter contribuído para que a 

metodologia usada pela professora não fosse eficiente. Para que a inclusão ocorra de fato 

dentro das aulas de educação física e nas demais, é necessário que a metodologia seja 

diferenciada, abrangendo as necessidades de todas as crianças que participarão das 

atividades. Gallahue e Donnelly (2008) ressaltam a importância da capacitação do 

professor de educação física, para que este consiga incluir efetivamente à criança SD nas 

práticas realizadas.  

O material fornecido pela professora de educação física para atividade de 

dobradura foi inadequado às aptidões do aluno L.A., pois um papel com as dimensões 

10x10cm não permitiam a movimentação livre das mãos, limitando-o a um movimento 

pequeno e inadequado. Cabe lembrar que este aluno possui dificuldades com a motricidade 

fina que é característica da patologia que possui, de acordo com Papalia e Oldsx (2009) e 

Anhão (2009). A partir do momento que a pesquisadora pediu um papel maior (com 

dimensões de 17x17 cm), que os comandos de voz foram simplificados e que o colega de 

turma demonstrou como realizar os movimentos da dobradura, a atividade foi realizada 

satisfatoriamente pelo L.A.. Desta forma, ele teve incentivo verbal e visual. Assim, houve 

a adaptação da tarefa ao indivíduo, segundo suas especificidades motoras e cognitivas, 

conforme preconiza Diehl (2008).   

O segundo momento do oitavo encontro ocorreu na quadra esportiva, onde as 

crianças e professora realizaram um jogo em todos deveriam participar. O L.A. não 

compreendeu o que deveria ser realizado, então se retirou para outro lugar longe dos 

demais, apesar dos convites feitos pelos colegas para participar. Uma criança relatou que o 

L.A nunca participava das aulas de educação física. Rodrigues (2003) preconiza que o 

espaço das aulas de educação física é propício à inclusão, pois os conteúdos a serem 

trabalhados permitem maior flexibilidade e podem ser programados de acordo com as 

necessidades dos alunos, priorizando o trabalho em conjunto.  

O jogo de amarelinha, proposto pela pesquisadora ao aluno L.A. enquanto ele se 

afastava do grupo, foi utilizado como um meio para a aproximação, visto que o aluno 

apresentou interesse quando o jogo foi explicado e demonstrado de maneira simples pela 

pesquisadora. O modo como o jogo foi desenhado também contribuiu para o interesse do 
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aluno L.A., pois os quadrados eram coloridos, com tracejado forte e com dimensões 

grandes, permitindo boa visualização do trajeto a ser percorrido. Nesta simples atividade, o 

equilíbrio e a noção corporal e espacial foram explorados, contendo caráter lúdico e 

terapêutico. Conforme preconiza Tecklin (2002), as atividades realizadas com crianças SD 

necessitam de um cunho mais lúdico para que a criança seja envolvida no processo de 

reabilitação. Diehl (2008) e Gallahue, Donnelly (2008) trazem a importância de se iniciar 

atividades que envolvam o movimento através de etapa, iniciando com jogos básicos que 

trabalhem padrões motores simples como correr, saltar e arremessar; evoluindo para a 

combinação destas ações (combinação de movimentos associados a regras básicas), até a 

criança ter habilidades para atuar em jogos com regras oficiais como futebol e handebol.  

Foi visto que não existe uma capacitação prévia ou suficiente dos professores 

desta escola por parte do município. Os professores não sabem qual metodologia mais 

eficaz para ser usada e como realizar a inclusão do aluno SD em classe regular de maneira 

que este esteja sendo beneficiado no processo, e os outros alunos não sejam prejudicados 

durante a transmissão de conhecimentos. A falta de uma equipe multidisciplinar para 

auxiliar no atendimento especializado desta criança SD é outro ponto a ser ponderado, pois 

o aluno apresenta déficits que poderiam ser trabalhados e minimizados, com profissionais 

de áreas especificas de maneira a potencializar suas capacidades cognitivas, motoras e 

afetivas. É provável que a inclusão do L.A. não esteja ocorrendo de modo adequado devido 

às ausências destes recursos na instituição. Glat et al (2006) ressaltam a importância de 

uma equipe multidisciplinar junto ao educador e aluno para melhor suporte no 

enfrentamento das adversidades, criando um ambiente mais favorável a inclusão. 

  

5. CONCLUSÃO 

 

Concluiu-se neste trabalho que a inclusão escolar de um aluno SD em uma escola 

regular do município de Matinhos ocorre de maneira deficitária. Isto se dá devido à falta de 

preparação dos professores da rede de ensino regular, que não receberam capacitação 

prévia para atender esta população e, conseqüentemente por falha do município que não dá 

o suporte adequado os educadores. Sugere-se, com base na literatura, que exista um 

trabalho prévio com os professores sobre as características e as dificuldades que os alunos 

especiais possuem, e sobre a melhor metodologia a ser adotada durante as aulas, sejam 

dentro da sala de aula regular ou nas práticas de educação física.  
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Além do preparo prévio dos professores da rede de ensino regular, dentro da escola 

estudada nesta pesquisa deveria existir uma equipe multidisciplinar para atender às 

necessidades especificas dos alunos portadores de deficiência. De forma geral, o fazer do 

fisioterapeuta continua limitado no atendimento clínico, individualizado e isolado da 

escola, perdendo-se a oportunidade de auxiliar no processo de inclusão através do seu 

conhecimento técnico.  

Durante esta pesquisa, foram identificadas algumas limitações. Uma delas foi 

quanto ao número de sujeitos, pois quando as observações foram iniciadas existia apenas 

uma criança portadora da Síndrome de Down no processo de inclusão em uma sala de 

ensino regular dentre as escolas públicas de Matinhos que foram contatadas. Outra 

limitação foi o número reduzido de encontros observados nas aulas de educação física. 

Foram realizados apenas três encontros, desta forma as observações foram restringidas 

apenas a algumas atividades realizadas pela turma. Outra limitação foi a não realização de 

entrevistas com os professores para saber as maiores dificuldades que encontraram quando 

o aluno SD desta pesquisa ingressou na classe regular.  Sugere-se que futuras pesquisas 

observem um número maior de alunos especiais e que investiguem mais profundamente a 

importância do fisioterapeuta trabalhando em conjunto com o professor de educação física 

dentro da escola no processo de inclusão de uma criança SD no ensino regular.  
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RESUMO  
 
 A abordagem terapêutica através dos recursos manuais nos dias de hoje tem seu 

desenvolvimento permeado por diversas teorias e práticas desde o início. Atualmente ela é 
amplamente utilizada por diversos Fisioterapeutas e profissionais da área da saúde, tanto 
no Brasil como no mundo. Com o objetivo de analisar os aspectos que envolvem o ensino 
das técnicas de Terapia Manual ensinadas em cursos de graduação em Fisioterapia, nas 
Instituições de Ensino Superior (IES) no Estado do Paraná. Foi realizado uma pesquisa 
através de um questionário qualiquantitavo eletrônico. Das 31 IES presentes no cadastro do 
Ministério da Educação e Cultural (até 01/11/2010), foram obtidos 12 questionários 
respondidos. Foi feita análise quantitativa e qualitativa dos dados e discutidos com base na 
instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Fisioterapia 
(RESOLUÇÃO CNE/CES 4, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002) e outras obras que 
abordam o tema. Assim, observou-se que apesar de não fazer parte do currículo mínimo, a 
terapia manual, pela sua importância prática e histórica, persiste nos currículos atuais, 
sendo peça fundamental para o embasamento de outras técnicas fisioterapêuticas, ao longo 
de todo o curso.  Sugere-se que outros estudos sejam desenvolvidos, abordando esta 
temática, importante para a reflexão e construção dos currículos dos cursos de graduação 
em fisioterapia. 
 
 
Palavras chave: Currículo, fisioterapia, legislação. 
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ABSTRACT  
 

 The therapeutic approach through manual techniques today has its development 
based on many different theories and practices since its beginning.  
Nowadays they´re widely used by many Physical Therapists and health professionals in 
Brazil and around the world. With the objective to analyze the aspects of the teaching of 
Manual Therapy techniques though in graduation courses of Physical Therapy at Higher 
Education Institutes in the state of Paraná, a research with an electronic 
qualitative/quantitative questionnaire was conducted. Of the 31 Higher Education Institutes 
present on the registration of the Ministry of Education and Culture (until 01/11/2010), 12 
returned answered questionnaires. The data was statistically analyzed and results were 
related with Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Fisioterapia 
(RESOLUÇÃO CNE/CES 4, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002) along with other papers 
that approach the theme.  It was observed that even though Manual Therapy is no longer a 
part of the minimum curriculum, its importance and history still persists in today´s 
curriculums as being a fundamental tool in subsiding resources for other Physical Therapy 
techniques, through the entire course. It´s suggested that other studies be developed along 
this theme because of the importance of reflection and construction of curriculum in 
graduation courses in Physical Therapy. 
 
Keywords: Curriculum. Physical Therapy. Legislation. 
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INTRODUÇÃO 

A palavra “terapia”, termo derivada da palavra grega therapéia, pode ser definida 

como: cuidar, tratar, curar ou ainda por tipo de tratamento que tem certo princípio, meio ou 

fundamento. (FERREIRA, 2004). “Manual” é um termo que possui origem no termo latino 

manuale, que pode ser definido como referente à mão, que se faz com as mãos ou ainda 

ofício no qual se trabalha especificamente com as mãos (HOUAISS, 2001). A terapia 

manual é entendida então como todo e qualquer tratamento em que se utilizam diretamente 

as mãos, quer seja na prevenção, tratamento ou cura, que segue determinados princípios ou 

fundamentos.  

As técnicas manuais terapêuticas são tão antigas quanto a ciência e os sistemas de 

saúde e já foram utilizadas por diversos povos em diferentes tempos para tratar uma ampla 

gama de afecções. Registros históricos de mais de 4000 anos indicam que os tailandeses já 

faziam uso de massagens e mobilizações articulares (GREENMAN, 2001). O mesmo 

ocorreu na China há 2000 anos, com o desenvolvimento do Tuiná (massagem chinesa) que 

até os dias de hoje é utilizado pelos chineses e outros povos em todo o mundo 

(CHANGYE, 1992). 

Da mesma forma, no ocidente, os “endireitadores de ossos” (bonesetters1) 

ganharam muita popularidade na Inglaterra e nos Estados Unidos da América durante o 

século XIX com suas práticas não ortodoxas (GREENMAN, 2001). Hipócrates, 

considerado o pai da medicina, também já utilizava princípios da terapia manual em seus 

tratamentos. De acordo com seus pensamentos, saúde e doença dependiam de perfeita 

integração mente/corpo/meio-ambiente. Com o advento da ciência e o crescimento da 

cultura ocidental, uma nova forma de pensamento aflorou: o paradigma mecanicista 

cartesiano passou a ser adotado para explicar o processo saúde-doença. Segundo este 

paradigma, o corpo é composto por partes e visto como uma máquina, ou seja, todas suas 

funções dependem do funcionamento independente de cada órgão (TROVO et.al., 2003). 

 

 
1 Os bonesetters são os precursores das manipulações articulares. Seu trabalho incluia manipulações 

vertebrais, redução de luxações e redução de fraturas. 
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No século XX, com as teorias de Albert Einstein, surgiu um novo horizonte: a 

matéria é vista como uma manifestação de energia e o ser humano também formado de 

matéria, passou a ser considerado como um ser energético constituído de vários sistemas 

que interagem entre si e com o meio, formando uma unidade. Volta-se assim à antiga 

concepção hipocrática, porém, acrescentando ao espírito, a tríade mente/corpo/meio 

ambiente (TROVO et.al., 2003). 

As transformações decorrentes destas mudanças de paradigmas influenciaram 

diretamente a compreensão destas teorias e no ensino das técnicas manuais através dos 

tempos. Esta abordagem terapêutica que descende de muitas teorias e práticas diferentes 

desde seu início é amplamente utilizada por diversos profissionais da área da saúde e 

fisioterapeutas, tanto no Brasil como no mundo. Na fisioterapia, os recursos terapêuticos 

manuais formam um pilar de conhecimentos necessários à atuação profissional, sendo 

imprescindíveis para outros saberes terapêuticos.  

Para contextualizar o estado da arte atual de seu ensino, é preciso analisar as 

diretrizes modernas que norteiam a construção das matrizes curriculares dos cursos de 

graduação em Fisioterapia, as quais regulamentam a formação básica de profissionais 

fisioterapeutas. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), no inciso II do art. 43, estabelece 

que uma das finalidades da educação superior é formar diplomados nas diferentes áreas de 

conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira. Outra finalidade, prevista no inciso VI do mesmo 

artigo da LDB, é a de estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular os nacionais e regionais, de prestar serviços especializados à comunidade e de 

estabelecer com esta uma relação de reciprocidade entre os profissionais e a sociedade. 

Já o artigo 53 da LDB trata da autonomia das universidades. Preconiza que cabe às 

instituições, no exercício de sua autonomia, fixar os currículos dos seus cursos e 

programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes (art. 53, II). Assim como, a Lei nº 

9.131/95 define competência à Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 

Educação (CES/CNE) para deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo 

Ministério da Educação, para os cursos de graduação.  

Ao aprovar as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação, o 

CNE buscou garantir a flexibilidade, criatividade e responsabilidade das instituições de 



61 

 

ensino superior na elaboração de suas propostas curriculares, em consonância com a Lei nº 

10.172/2001 (Plano Nacional de Educação). 

Portanto, a elaboração das Diretrizes Curriculares, a implantação de processos de 

supervisão e avaliação de cursos e instituições, os ciclos de recredenciamento, apontaram 

para uma modificação do perfil dos cursos de graduação.   

Com processos de reformulações progressivas nos cursos de formação superior, 

foram desenvolvidas as Diretrizes Curriculares em substituição aos Currículos Mínimos. 

Elas substituíram esse elenco de disciplinas obrigatórias apresentado pelos Currículos 

Mínimos, por habilidades e competências a serem desenvolvidas durante o curso, alterando 

substancialmente o modo de contextualizar o ensino superior. Notam-se transformações 

decorrentes destas mudanças principalmente na elaboração do conteúdo curricular do curso 

de Fisioterapia (CONEF). Um dos argumentos para a extinção do Currículo Mínimo foi de 

que a sua eliminação daria maior flexibilidade para as instituições comporem os currículos 

dos seus cursos, que seriam elaborados respeitando diretrizes gerais pertinentes. As 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação da área de saúde foram 

elaboradas e aprovadas pela CES/CNE, em sua maioria, entre 2001 e 2002. Nelas, buscou-

se direcionar a formação do profissional de saúde de forma a contemplar o sistema de 

saúde vigente no país, o trabalho em equipe e a atenção integral à saúde. 

Dentro destas considerações e do fato de que existe uma ampla gama de técnicas, 

tratamentos e conceitos em terapia manual, aumenta-se ainda mais a variação dos 

conteúdos ensinados na graduação acadêmica de Fisioterapia contemporânea.  

Dessa maneira, buscou- se saber quais e como as técnicas de terapia manual são 

ministradas nos diferentes cursos de graduação das faculdades e universidades no Estado 

do Paraná, atualmente. A partir da análise das diferentes características que circundam o 

ensino sobre este módulo⁄disciplina, esperou- se contribuir para o conhecimento acerca do 

ensino da terapia manual em universidades paranaenses, a fim de que se possa ter início 

uma análise sobre as matrizes curriculares brasileiras e a sua relação com a formação 

profissional.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Este estudo caracteriza-se por ser observacional transversal (BEAGLEHOLE et. 

al.,2003).  
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 Inicialmente realizou-se uma pesquisa para levantar os documentos que norteiam os 

procedimentos educacionais envolvidos na formação acadêmica do curso de Fisioterapia 

das universidade/faculdades paranaenses. Após análise e discussão das informações 

contidas nas diretrizes de ensino, foi elaborado um questionário eletrônico semi estruturado 

para explorar informações relativas à existência do módulo/disciplina da área de terapia 

manual contido nos cursos de fisioterapia de universidades e faculdades públicas e 

privadas do Estado do Paraná. Inicialmente foram identificadas as Instituições de Ensino 

Superior (IES) que ministram o curso de graduação em Fisioterapia na localidade 

delimitada no site eletrônico do Ministério da Educação e Cultura (emec.mec.org.br). 

  Por conta da abrangência da pesquisa se dar em âmbito estadual, não seria viável o 

contato pessoal e tampouco a entrega de questionário impresso. Sendo assim, a forma 

encontrada, eletrônica (via e-mail), foi a mais viável encontrada e pôde atingir toda a 

amostra. Estabeleceu-se um vínculo de comunicação entre os coordenadores do curso de 

Fisioterapia ou responsáveis pelo módulo/disciplina de terapia manual através do e-mail, 

telefone ou contato disponível no site do Ministério da Educação e do site particular das 

instituições. Em seguida foi enviada, eletronicamente, uma carta de apresentação da 

pesquisa e em anexo o questionário eletrônico na extensão eletrônica “doc”. Após o 

período de duas semanas foram reenviados os questionários para aquelas instituições que 

não manifestaram resposta.  

  Foram utilizadas as dependências, o telefone e conexão de internet do Setor Litoral 

da Universidade Federal do Paraná para a comunicação com os coordenadores e 

responsáveis da disciplina. 

  Após o recebimento dos questionários, iniciou-se a tabulação dos dados obtidos em 

uma planilha para a análise quantitativa. As respostas de cada questão foram agrupadas e 

analisadas no programa Excell®, no sistema operacional Windows 7®.  

Posteriormente, discutiu-se sobre a relevância no desenvolvimento da disciplina, 

suas implicações no ensino e conformidades com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(2002) do curso de graduação em Fisioterapia.  

 

RESULTADOS  

 

Das 31 IES que ministram o curso de graduação em Fisioterapia presentes no 

cadastro eletrônico do MEC, 12 participaram deste estudo. Sendo classificadas nas letras 
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de “a” à “l”, para melhor disposição dos dados e análise. Abaixo estão descritos os 

resultados relativos a cada questão do questionário, notando que as questões 4, 5, 6 ,7 ,8 e 

14 possibilitaram aos participantes acrescentarem outros dados sob o item “outros”.  

 

1. Tempo de existência do curso de Fisioterapia nas universidades/faculdades 

paranaenses 

  Verificou-se que a média do tempo de existência do curso de Fisioterapia nas 

instituições que responderam o questionário é de 8 anos ± 5 (Gráfico 1). 

 

 Grafico 1 - Tempo de existencia do curso de Fisioterapia nas universidades/faculdades 

paranaenses 

 

2. Carga horária disponível para a matéria/módulo de terapia manual 

  A média da carga horária reservada para a matéria/módulo de Terapia Manual foi 

de 91h (±42h). Demonstrando no Gráfico 2, o tempo em horas/aula reservado por cada 

instituição. 

  

 Gráfico 2 - Carga horária disponível para a matéria/módulo de Terapia Manual 

 

3. Carga horária (horas/aula) reservado para a prática e teoria 
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  De acordo com o tempo reservado para a prática verificou-se que a média é de 

51(h/aula) ± 31(h/aula) e a média de tempo reservado para a teoria foi de 39 (h/aula) ± 

(14h/aula). 

 

Gráfico 3 – Carga horária (horas/aula) reservado para a prática e teoria  

 

4. Técnicas abordadas no módulo/disciplina de terapia manual 

As técnicas mais abordadas dentro dos módulos/disciplinas nas universidades e 

faculdades entrevistadas foram: 91% Massoterapia, 33% em Acupressão, 74% em 

Mobilização Passiva, 33% em Alongamento Passivo, 41% em Manipulação c/ Thurst, 66% 

em Alongamento Miofascial, 66%  em Mobilização Neural, 16%  em Terapia Crânio-

Sacral, 41% em Energia Muscular, 66%  em Drenagem Linfática, 74% em Tração Manual 

Vertebral, 8% em Manobras de Mobilização Respiratória, 16% em Facilitação 

Neuromuscular Proprioceptiva (FNP). Na categoria aberta como opção de “Outros” foram 

observadas 16% incidências em Pompage, 8% em Noções de Maintland, 16% em 

Mulligan, 8% em Mackenzie, 8% em Osteopatia, 8% em Shiatsu, 8% em Quick Massage, 

8% em Massagem do Tecido Conjuntivo, 8% em Reflexologia, 8% em Estabilização 

Segmentar Terapêutica, 8% em Manipulação Intra Articular, 8% em Terapia Posicional 

(PRT) e 8% em Quiropraxia. O Gráfico 4 mostra a incidência das diferentes técnicas 

abordadas durante a matéria/módulo, sendo a mais frequente a Massoterapia. 
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Gráfico 4 - Técnicas abordadas no módulo/disciplina de terapia manual 

 

 

5. Manobras abordadas na técnica de Massoterapia 

A incidência de respostas se dispôs de 91% em Digitopressão, 66% em 

Deslizamento Paralelo, 83% em Massagem Transversa, 83% em Percussão Tapotagem, 

91% em Pinçamento, 83% em Deslizamento Suave, 83% em Deslizamento Profundo, 83% 

em Amassamento, 66% em Rolamento Metacarpafalângico, 83% em Rolamento, 58% em 

Fricção Aquecedora, 66% em Vibração Agitação e 83% em Compressão (Gráfico 5).  
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Gráfico 5 - Manobras abordadas na técnica de Massoterapia 

 

6. Recursos multimeios utilizados para ministrar aulas  

Neste quesito de recursos empregados no ensino durante as aulas, notou-se a 

freqüência de recursos mais utilizados durante as aulas. Sendo o quadro negro, o mais 

usado, mencionado em 74%, de retroprojetor com 24% das respostas, multimídia em 

100%, somente práticas em 8%, laboratórios para aulas práticas em 16% e peças 

anatômicas Artificiais como em 8% (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6 - Recursos multimeios utilizados durante as aulas 

 

7. Responsáveis por ministrar aulas 

Esta questão refere-se à variedade de pessoas que ministram as aulas. Observa-se 

que a incidência de respostas foi de 66% para professores únicos, 24% para diversos 

professores, 58% para convidados, 0% para Alunos, 8% para monitores e 0% para outros 
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(Gráfico 7). 

 

 Gráfico 7 - Responsáveis por ministrar/participar das aulas 

 

8. Formação específica dos professores da disciplina/módulo nas técnicas ministradas 

Verificou-se que a incidência de respostas foi de 58% para Pós Graduação Strictu 

Senso, 58% em Pós Graduação Latu Senso, 24% em Cursos Livres, 0% em Curso Técnico, 

0% em Certificado em Osteopatia, 8% em Aperfeiçoamento na Técnica e 8% em Cursos 

de Extensão.  

 

 Gráfico 8 - Formação específica dos professores do módulo nas técnicas ministradas 

 

9. Alteração no tempo de horas/aula reservadas à disciplina/módulo de terapia 

manual nos últimos 3 anos 

Observa-se no Gráfico 9, que em 33% das faculdades/universidades houve 

alterações na carga horária reservada à matéria/módulo de Terapia Manual nos últimos 3 

anos, ao passo que em 58% não tiveram mudanças e 8% não souberam informar. 
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Gráfico 9 - Alteração no tempo de horas/aula reservadas à matéria/módulo de 

Terapia Manual nos últimos 3 anos 

 

10. Alteração quanto às técnicas ministradas nos últimos 3 anos  

Em relação à alteração das técnicas ministradas nos últimos 3 anos, constatou-se 

que em 66% faculdades/universidades houve alteração, em 24% não e 8% não souberam 

informar. 

 

Gráfico 10 - Alteração quanto às técnicas ministradas nos últimos 3 anos 

 

11. Existência de estudos científicos suficientes na área da terapia manual.  

Já o Gráfico 11 demonstra que 74% faculdades/universidades acreditam que faltam 

estudos na área de Terapia Manual, 16% acreditam que são suficientes e 8% não opinaram. 
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Gráfico 11 - Estudos científicos suficientes nesta área 

 

12. Dificuldade na busca de referências bibliográficas na área  

Em relação à busca de referências bibliográfica, 66% das faculdades/universidades 

apontaram que sentem dificuldades na busca por referências relativas à terapia manual e 

24% afirmaram que não encontram dificuldades (Gráfico 12). 

  

Gráfico 12 - Dificuldade em buscar referências bibliográficas na área 

 

13. Fonte de consulta mais utilizada para estudo/pesquisa. 

A fonte de consulta mais utilizada são os livros, sendo assinalados por 58% 

faculdades/universidades e a menos utilizada foram as apostilas, sendo apontadas por 24% 

das universidades. Outros itens descritos no questionário, livros e artigos, não 

apresentaram incidência considerável. No Gráfico 13 são demonstrados apenas os itens 

mais utilizados e os menos utilizados. 
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Gráfico 13 - Fonte de consulta mais utilizada para estudo/pesquisa 

 

14. Conceitos ou teorias abordados no módulo/disciplina  

Em relação à abordagem de conceitos/teorias específicas, 58% das 

faculdades/universidades abordam Mulligan, 33% Mackenzie, 16% Kabat, 49% 

Quiropraxia, 74% Ostepoatia 33% Medicina Tradicional Chinesa (MTC), 16% Medicina 

Ayurvédica, 66% Maintland, 24% Rolfing e 8% Estabilização Segmentar (Gráfico 14). 

 

Gráfico 14 - Conceitos ou teorias abordados no módulo/disciplina 

 

15. Utilização exclusiva das técnicas de terapia manual pela Fisioterapia  

Em relação à utilização das técnicas que envolvem a terapia manual, 74% 

faculdades/universidades acreditam que deveria ser uma especialidade exclusiva da 

Fisioterapia e 33% discordam. 
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 Gráfico 15 - Utilização exclusiva das técnicas de Terapia Manual pela Fisioterapia 

 

DISCUSSÃO 

 

As Diretrizes Nacionais dos Cursos de Graduação em Fisioterapia (RESOLUÇÃO 

CNE/CES 4, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002), que estabelecem os objetivos formativos 

dentro dos cursos já deixa de mencionar o currículo mínimo e não citam nem estabelecem 

normas diretas sobre o ensino específico tanto dos recursos terapêuticos manuais como o 

de outras disciplinas. As Diretrizes Curriculares abriram a possibilidade das Instituições de 

Ensino Superior (IES) definirem diferentes perfis de seus egressos e os adaptarem às 

transformações das ciências contemporâneas e às necessidades sócio-político-econômicas 

da sociedade (ITO et.al., 2006). 

Notou-se que a média de existência do curso de graduação em Fisioterapia entre as 

IES que responderam os questionários coincidiu com a instituição da Resolução do 

CNE/CES de 4, de 19 de fevereiro de 2002 (Diretrizes Nacionais dos Cursos de Graduação 

em Fisioterapia). Sugerindo estar de acordo com os princípios, fundamentos, condições e 

procedimentos de formação acadêmica descritos nelas.  

Percebeu-se que mesmo deixando de ser um módulo/disciplina obrigatório na grade 

curricular, a terapia manual ainda se encontra presente unanimamente nas IES, mesmo nas 

que apenas recentemente passaram a ofertar o curso. O que reforça a importância destas 

técnicas na formação do profissional fisioterapeuta, ressaltando ainda mais sua utilização e 

desenvolvimento. 

Mesmo sendo a massoterapia a técnica manual mais mencionada dentre todas as 
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técnicas utilizadas, já percebe-se uma diferenciação do Currículo Mínimo, como é definido 

no item “e” do Artigo 4º da Resolução Nº4, de 28 fevereiro de 1983, do Conselho Federal 

de Educação, que recursos terapêuticos manuais compreendendo as técnicas de 

massoterapia e manipulação, devem ser tidas como um dos parâmetros mínimos  de 

conteúdo presente nos cursos de Fisioterapia, como ciclo de matérias pré-

profissionalizantes (BRASIL, 1983). Apesar da terapia manual englobar tanto a 

massoterapia como as manipulações, elas já deixaram de ser abordadas por todas IES do 

Paraná, ainda que a primeira técnica apresentou maior incidência (91%), a segunda não 

atingiu nem a metade nos questionários respondidos (41%).  

Dentre as manobras mais empregadas na massoterapia estão a digitopressão, 

deslizamento paralelo, massagem transversa, percussão tapotagem, pinçamento, 

deslizamento suave, deslizamento profundo, amassamento, rolamento metacarpafalângico, 

rolamento, fricção aquecedora, vibração agitação e compressão. Estas manobras 

massoterápicas são empregadas em diferentes níveis de complexidade de atendimento em 

saúde, sugerindo assim a importância delas mesmo após a mudança das diretrizes que 

orientam os currículos. 

Predominaram dentre as 27 técnicas abordadas, a massoterapia, acupressão, 

mobilização passiva, alongamento passivo, manipulações com thrust, alongamento 

miofascial, mobilização neural, energia muscular e drenagem linfática manual. 

Os conceitos ou teorias inseridos na terapia manual contemplaram 

predominantemente Mulligan, Maintland, Quiropraxia e Osteopatia, relatado pelos 

participantes, e que as técnicas manuais deveriam ser de aplicação exclusiva da 

fisioterapia.  Em relação à multiprofissionalidade e interdisciplinariedade dentro deste 

módulo/disciplina é preciso se ter em mente que mesmo tendo o mesmo objeto de 

interesse, os diferentes profissionais possuem  objetivos distintos a serem atingidos com a 

técnica (REBELATTO; BOTOMÉ, 2008).  

Quanto à carga horária reservada à matéria/módulo de terapia manual, demonstrou-

se que não houve mudanças recentes na maioria dos participantes, porém observou-se que 

as técnicas abordadas sofreram substituições, indicando uma constante restruturação no 

conteúdo da grade curricular e no que se julga mais importante a ser abordado. Estas 

alterações podem ser decorrentes tanto de uma adaptação do ensino ao mercado de 

trabalho, como em resposta às novas abordagens terapêuticas.   

Observou-se que na carga horária e na divisão entre teoria e prática na disciplina de 
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terapia manual, existem instituições (25%) que reservam mais horas/aula para a disciplina 

específica e principalmente para prática desta. Isto influencia diretamente na habilidade do 

estudante em aplicar as diversas técnicas abordadas, pois dentro desta área de ensino, 

principalmente, a prática é de suma importância no aprendizado correto para sua aplicação.  

A articulação entre teoria e prática ultrapassa os muros da academia, indicando a 

necessidade da inserção do aluno em realidades concretas, fazendo com que a formação 

seja centrada na prática, numa contínua aproximação do mundo do ensino com o mundo do 

trabalho (FERNANDES et. al., 2005). 

Além disso, notou-se, uma nova forma de abordagem em relação a construção da 

grade curricular integral. Nela o ensino destas técnicas passou a ser diluído em outros 

módulos/disciplinas, tornando esta ferramenta terapêutica cada vez mais próxima de seu 

objeto de trabalho.  

Estas crescentes mudanças nos currículos foram, em sua grande maioria, possíveis 

devido a Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, que no 

exercício de sua competência estabeleceu pela Lei nº 9.131/95, orientações comuns para as 

Diretrizes Curriculares visando garantir esta flexibilidade, criatividade e responsabilidade 

das instituições ao elaborarem suas próprias propostas curriculares. Sendo assim a 

eliminação dos currículos mínimos deu maior autonomia para as instituições elaborarem os 

currículos dos seus cursos, a partir do estabelecimento do perfil do egresso mais adequado 

a atender às demandas regionais, do Brasil e do mundo. 

Algumas áreas do conhecimento, por terem sido desenvolvidas há mais tempo ou 

terem sido objeto (por qualquer motivo) de maior ênfase em seu processo de 

desenvolvimento, possuem quantidade e variedade de informações disponíveis, suficientes 

para uma formação profisional satisfatória. Outras, por motivos contrários, encontram-se 

limitadas em relação às informações que é possível utilizar para a formação de 

profissionais (REBELATTO; BOTOMÉ, 2008). Existe nisso uma percepção atual 

conflitante, pois as terapias manuais que possuem um enorme tempo de desenvolvimento, 

mas não apresentam informações disponíveis suficientes, decorrente do desenvolvimento 

científico insuficiente na área, para uma formação profissional de qualidade, na visão dos 

próprios responsáveis por ministrar as técnicas.  

A limitação perceptível na produção científica, apontada pelos participantes da 

pesquisa, influencia negativamente o emprego da terapia manual pelos futuros 

profissionais. A escassez de qualidade, quantidade e diversificação das informações 
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disponíveis afetam a identificação do objeto de trabalho e a orientação, assim como o 

estabelecimento das indicações e contra-indicações destes procedimentos (REBELATTO; 

BOTOMÉ, 2008). 

A nova LDB assegurou às IES essa autonomia didático-científica, bem como a 

autonomia em fixar os currículos dos seus cursos e programas, o que tornou as 

universidades sem obrigatoriedade em seguir a regulamentação do currículo mínimo (ITO 

et. al., 2006). 

Outra questão a ser considerada é que devido o crescimento desordenado de novos 

cursos de Fisioterapia, com base na regulação de mercado, podendo resultar em 

instituições com baixa qualidade de ensino. Destaca-se, neste cenário, a situação da 

Fisioterapia que, em 1991 possuía 48 cursos e, atualmente, tem registrado 475 cursos de 

graduação, o que representa um crescimento de 890% (De acordo com a página eletrônica 

da Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia - ABENFISIO). 

Uma das alternativas para se examinar o conhecimento existente sobre o objeto de 

trabalho da profissão é verificar o que e de que forma está sendo transmitido os saberes 

relativos à terapia manual pelos professores dos cursos. (REBELATTO; BOTOMÉ, 2008). 

É preciso então manter uma constante avaliação sobre os conteúdos e o que e como são 

ministrados para que não se formem profissionais de com conhecimento insuficiente ou 

defasado, prejudicando uma sociedade que necessita tanto destes serviços.    

 

CONCLUSÃO 

 

A LDB trouxe novas responsabilidades para as Instituições de Ensino Superior, 

docentes, discentes e sociedade, pois permite a formação de diferentes perfis profissionais 

a partir da vocação de cada curso/escola, esperando melhor adaptação ao mercado de 

trabalho, já que as instituições de ensino têm a liberdade para definir parte considerável de 

seus currículos plenos. O ensino de Fisioterapia no país passou por várias fases de 

desenvolvimento ao longo dos anos, tendo como reflexo de cada mudança o contexto 

histórico da Fisioterapia e da sociedade brasileira. Conseqüentemente, o perfil de 

fisioterapeutas apresenta significativas mudanças em decorrência das transformações no 

quadro político-econômico-social da educação e da saúde no Brasil e no mundo. 

Dessa maneira, observou-se que apesar de não fazer parte do currículo mínimo, a 
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terapia manual, pela sua importância prática e histórica, persiste nos currículos atuais, 

sendo peça fundamental para o embasamento de outras técnicas fisioterapêuticas, ao longo 

de todo o curso.   

Os dados observados podem ser utilizados como parâmetro no desenvolvimento da 

matriz curricular, como forma de otimizar a relevância do que é e como é abordada a 

terapia manual, porém são necessários mais estudos com esta perspectiva dentro da 

Fisioterapia. 

 

LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Por não terem sido encontradas análises a respeito da abordagem da terapia manual 

nas disciplinas e módulos que fazem parte de cursos de graduação em Fisioterapia, a 

discussão dos dados limitou-se à análise documental das diretrizes que norteiam o curso 

até o momento. Além disso, o aprimoramento do questionário utilizado como instrumento 

de avaliação é importante para atender às demandas regionais dos cursos de fisioterapia.  
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RESUMO 

Este trabalho resulta de um projeto de extensão desenvolvido com objetivo de intervir em 
criança com deficiência visual estimulando a independência desta na realização de suas 
atividades rotineiras e desenvolver ou aperfeiçoar a percepção corporal e espacial, para que 
os movimentos fossem realizados fluentemente. Participou do estudo uma criança com 
baixa visão sem deficiência cognitiva e/ou mental e/ou afecções músculo-esqueléticas e/ou 
neurológicas frequentadora da Escola Municipal Wallace T. M. Silva em Matinhos/PR. 
Foram aplicados os testes Performance Oriented Mobility Assessment (POMA) – Brasil e 
Askevold para avaliação de equilíbrio, imagem e percepção corporal. Em seguida, foram 
realizadas 12 intervenções com atividades corporais lúdicas baseadas na dança 
contemporânea associadas à eutonia. Terminadas as intervenções, os testes foram 
reaplicados. Inicialmente, a criança obteve escore máximo no teste POMA – Brasil, não 
havendo mudança deste dado na reavaliação. No teste de Askevold a criança marcou 
apenas o ponto do trocânter maior direito levemente afastado, obtendo melhor 
representação no momento da reaplicação. Assim, as atividades propostas foram 
suficientes para atingir os objetivos propostos e para melhorar aspectos como atenção e 
participação da criança em atividades solicitadas no ambiente escolar e domiciliar. O 
estudo ainda possibilitou uma integração entre o conhecimento produzido na Universidade 
e sua aplicação na escola pública, num exercício teórico-prático que contribui para a 
formação profissional dos autores e para a escola no momento em que apresenta uma 
estratégia diferenciada de intervenção, que pode ser estendida aos demais alunos, com ou 
sem deficiências. 

 

Unitermos: Percepção de movimento, dança, criança, baixa visão. 

ABSTRACT 

This work results from an extension program designed to intervene in a child with visual 
deficient to stimulate independence during functional movements, using remaining 
potential to refine the other senses, develop or improve body and space perception for the 
movements were carried out functionally. Participated in the study a child with low vision 
without cognitive and/or mental and/or musculoskeletal and/or neurological impairment 
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frequenter of the Municipal School of Matinhos / PR. Tests POMA - Brazil and Askevold 
were applied for evaluation of balance, body image and body perception. Then, there were 
12 interventions with playful activities based in contemporary dance associated to eutonia. 
Completed the interventions, the tests were reapplied. Initially, the child obtained the 
maximum score on the POMA – Brazil test, with no change in the revaluation of this data. 
On the Askevold test, the child scored just the point of right hip slightly away, getting 
better representation at the time of reapplication. The study also allowed integration 
between the knowledge produced at the University and its application in public school, a 
theoretical and practical exercise that contributes to the training of authors, to school when 
it presents a distinctive strategy of intervention that can be extended to other students, with 
or without disabilities. 

 

Keywords: Motion perception, dance, child, low vision. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ser humano se expressa por meio de comunicação verbal, e não verbal, 

envolvendo percepções psicomotoras de base (manipulação, locomoção, tônus postural) e 

percepções sensitivas (visual, auditiva, gustativa, olfativa e tátil) (NANNI, 2005). A 

coordenação psicomotora se faz presente em todos os movimentos que a criança realiza. 

Dois são os tipos de coordenação que se processam no campo intramuscular e que poderão 

ser exigidos, tanto de forma isolada como conjuntamente, sendo elas: a coordenação fina, 

que envolve pequenos grupos musculares das extremidades, e a coordenação ampla, que 

contempla grupos musculares maiores (FERREIRA, 2000). Deste modo, é necessário 

estimular o uso dos sentidos e a realização de movimentos, para o desenvolvimento da 

percepção.  

Na criança, novas habilidades motoras são adquiridas a partir das informações 

obtidas pela percepção, formando um ciclo, que possibilita gerar a cada ação novas 

informações perceptivas, que, por sua vez, permitirão realizar novas tarefas (HAYWOOD 

& GETCHELL, 2010). Deste modo, salienta-se a relevância do estímulo à prática de 

habilidades motoras com crianças com desenvolvimento típico e com crianças com 

deficiências à medida que todos os sentidos do corpo recebem estímulos sensoriais e 

cinestésicos(HAYWOOD & GETCHELL, 2010).  

Para realização de movimento é necessário ter percepção do corpo, de suas partes e 

dimensões. Percepção corporal é a figuração do corpo em nossa mente, onde os órgãos dos 

sentidos contribuem anatômica e fisiologicamente para formação da imagem do corpo, ou 
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seja, da fixação do corpo em nossa mente. O esquema corporal, determinado tanto pela 

figura visual, quanto pela sensação tátil, contribui para formação da percepção corporal 

(NANNI, 2005).  À medida que se desenvolvem, as crianças passam a denominar e 

designar partes corporais com maior especificidade (HAYWOOD & GETCHELL, 2010).  

A criança com deficiência visual está sujeita a apresentar baixa atividade motora, 

tendo poucas experiências tátil-cinestésicas devido à falta de estímulos provenientes da 

visão. Assim, pode apresentar déficits motores, bem como, alteração na imagem corporal 

(SENA, 2005), o que pode acarretar em diminuição de percepção corporal. Por meio do 

tato e da audição, essas crianças podem reconhecer o meio em que estão inseridas, 

construindo a imagem do mundo por meio do uso dos sentidos remanescentes (tato, 

audição, gustação, propriocepção, cinestesia e olfato) (SENA, 2005).   

O termo deficiência visual engloba conceitos de cegueira e baixa visão, baseado no 

diagnóstico oftalmológico e consiste na medida da acuidade visual, capacidade de 

discriminação de formas, por meio de apresentações de linhas, símbolos ou letras em 

tamanhos diversificados. Baixa visão é definida como significativa alteração da capacidade 

funcional do canal visual, que não pode ser corrigida por tratamentos clínicos e/ou 

correções ópticas convencionais, comprometendo a acuidade visual, entre outros fatores 

(VENTORINI, 2007). 

Entre os sentidos remanescentes utilizados pelo estudo de caso explorados neste 

trabalho estão o tato e a audição. O tato oferece ao cérebro diversas informações dos meios 

internos e externos. Os receptores táteis estão distribuídos ao longo de toda a superfície 

cutânea e estão conectados às vias nervosas que enviam ao córtex cerebral um amplo 

espectro de sinais codificados. Pelo manuseio de objetos de diferentes texturas, tamanhos e 

formas, é possível explorá-los, identificá-los e conhecê-los (VENTORINI, 2007). Deste 

modo, a estimulação tátil estimula a atividade cerebral e permite ao indivíduo o 

conhecimento de seu próprio corpo e do ambiente que o cerca. 

A audição, por meio de seus receptores, é capaz de captar qualquer estímulo vindo 

do ambiente em todas as direções. O cérebro tem a função de filtrar as informações sonoras 

(VENTORINI, 2007). A pessoa com deficiência visual pode desenvolver o sentido da 

audição conforme a estimulação e utilização de informações sonoras disponíveis no 

ambiente, ou seja, a partir da ausculta de sons, a pessoa é capaz de deslocar-se em direção 

á fonte sonora.  



80 

 

A criança com deficiência visual pode permanecer quase imóvel até os cinco meses 

de idade, quando começa a associar suas experiências auditivas com as sensório-motoras. 

Isto pode prejudicar a capacidade do cérebro moldar-se de acordo com as experiências 

motoras, sensitivas, entre outras5. Assim, os atrasos do desenvolvimento motor ocorrem 

por restrição de experiências visuais e não por causa da deficiência (VENTORINI, 2007). 

As consequências motoras da deficiência visual podem ser superadas, caso sejam 

fornecidas as condições para promoção do desenvolvimento das pessoas com deficiência, 

capacitando-as e removendo bloqueios atitudinais(SILVA & BATISTA, 2007).   

Por meio da dança é possível reconhecer o movimento do próprio corpo, se 

apropriando de parâmetros sensório-motores relacionados à marcha, ao equilíbrio, à força e 

à flexibilidade. Para as pessoas cegas e com baixa visão, a prática da dança torna-se 

extremamente relevante pelas interações espaço/temporais e corporais com os processos 

mentais (CAZÉ & OLIVEIRA, 2008). 

A dança se materializa por meio dos movimentos dos corpos, organizados em 

seqüências significativas e de experiências que transcendem o poder das palavras e da 

mímica, proporcionando oportunidades para que a criança possa desenvolver todos os seus 

domínios do comportamento humano. É o resultado sinestésico de uma descarga de 

energia no tempo e espaço, por meio de respostas musculares a estímulos. Sua estrutura 

(inter-relação das partes) e estilo (modelo característico e qualidade de seus elementos) 

podem ser analisados de acordo com tempo, ritmo, dinâmica e uso do corpo (SARAIVA & 

NUNES, 2009). Isso é fundamental para o desenvolvimento de padrões motores e 

reconhecimento do próprio corpo durante a execução de movimentos, e, portanto, aplicável 

como atividade para a criança com baixa visão, uma vez que estimula o desenvolvimento 

de sua percepção auditiva, tátil e sinestésica. 

A dança contemporânea, em particular, ultrapassa os limites de técnicas ou 

movimentos específicos permitindo ao praticante maior autonomia de movimento (CAZÉ 

& OLIVEIRA, 2008).  Busca a exploração de infinitas possibilidades de utilização do 

espaço, e pela alternância e variação de movimentos técnicos e livres (este último, no 

sentido do movimento ser desprendido de regras, e cuja execução remete à espontaneidade 

e naturalidade) que se evidenciam de forma mais expressiva (RONDIN & SAMBUGARI, 

2007). 

Todas as possibilidades expressivas tornam-se material para a o mover-se, assim a 

dança assume uma atitude transdisciplinar, abrindo espaço para diversas possibilidades de 
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atuação e podendo interagir com qualquer área de conhecimento em que qualquer corpo 

pode dançar (TOURINHO & SILVA, 2006). 

Na atualidade, o cruzamento entre dança, técnicas terapêuticas, como fisioterapia e 

técnicas somáticas fornece bases para a construção de um corpo que possui uma percepção 

diferenciada de si e do mundo 11. Dentre as várias práticas somáticas aliadas à dança, a 

eutonia torna-se extremamente relevante ao passo que se trata de técnica para controle e 

equilíbrio do tônus muscular a partir de movimentos que visam estimular o sistema 

proprioceptivo, possibilitando melhor aprendizado a cerca do próprio corpo e suas 

limitações12. 

Criada por Gerda Alexander, a eutonia, educação psicofísica, em que as 

experiências psicológicas e físicas ficam impressas na estrutura e memória do corpo, 

desenvolveu-se como resultado da observação precisa das dificuldades nos movimentos. 

Trata-se de uma técnica de percepção corporal que visa o autoconhecimento e o 

desenvolvimento do senso de percepção (MAEDA, MARTINEZ E NEDER, 2006). Tem 

como objetivo básico capacitar o ser humano a se observar, registrar no cérebro o 

fenômeno corporal no momento em que ocorre, estimular a sensibilidade e incentivar a 

disposição para vivenciar algo novo (MAEDA, MARTINEZ E NEDER, 2006). O trabalho 

com a capacidade humana de mover-se e deslocar-se no espaço não só melhora a qualidade 

do movimento como influi positivamente no individuo como um todo, nos âmbitos 

psicológicos, artísticos, neuromusculares e psicossomáticos (VISHNIVETZ, 1995).  

Então, o presente projeto buscou proporcionar novas experiências corporais, em 

criança com baixa visão freqüentadora de uma Escola Municipal de Matinhos/PR, visando 

estimular independência desta na realização de movimentos funcionais, ou seja, de 

atividades rotineiras, usando potencial remanescente, aperfeiçoando os demais sentidos, 

desenvolver ou aprimorar a percepção corporal e espacial, por meio de atividades corporais 

lúdicas que aliaram conceitos e práticas da dança contemporânea e da eutonia.  

 

MÉTODO 

 

Este estudo é um relato de caso, produto de um projeto de extensão universitária, 

aprovado pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) da Universidade Federal do 

Paraná, protocolo nº 57310. Foram selecionadas seis crianças e incluídas quatro com baixa 

visão com idades entre seis e 12 anos. Não participaram aquelas que apresentaram 
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deficiência cognitiva e/ou mental associada, afecções músculo-esqueléticas e neurológicas.  

Das seis crianças frequentadoras da escola, uma mudou-se de cidade e a outra se 

enquadrava nos critérios de exclusão.  

Na primeira etapa do projeto foram realizadas observações e avaliações a respeito 

do equilíbrio, por meio do POMA – Brasil (GOMES, DIOGO & MAGALHÃES, 2003). O 

teste consiste em duas etapas: avaliação de equilíbrio e da marcha. Os testes funcionais de 

equilíbrio visam reproduzir atividades de vida diária, avaliando o comportamento do 

indivíduo frente às alterações de posição. A avaliação funcional da marcha reflete a 

segurança e a eficiência do deslocamento no ambiente. Cada item tem pontuação de um 

(realização de forma atípica) a três (realização adequada), sendo o resultado final, soma 

das duas etapas, 57 pontos (escore máximo) (GOMES, DIOGO & MAGALHÃES, 2003). 

  A percepção corporal já existente também foi avaliada pelo teste de ASKEVOLD – 

Figura 1 (MARTINS, 2004).  

 

Figura 1 

O teste de Askevold consiste em avaliar a percepção de pontos anatômicos 

específicos (ápice da cabeça, articulações acromioclaviculares direita e esquerda, curva da 

cintura direita e esquerda e trocânter femoral maior direito e esquerdo) utilizando uma 

referência autógena a partir da recordação da imagem corporal no espelho. Para isso, a 

pessoa avaliada deveria marcar no papel, fixado à parede, o ponto solicitado (MARTINS, 

2004).  

Após assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e Autorização 

para uso da imagem (a título gratuito) pelos pais ou responsáveis, foram avaliadas as 

Ápice da cabeça 

Articulação acromioclavicular 

Curva da cintura 

Trocânter femoral maior 
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quatro crianças com baixa visão previamente selecionadas. Posteriormente, foram 

realizadas 12 intervenções, com atividades corporais lúdicas baseadas nos princípios do 

método Laban da dança contemporânea, que utiliza fatores de movimento (peso, espaço, 

tempo e fluência) para construção de movimentos, associadas à eutonia, das quais apenas 

uma das crianças participou, já que as demais desistiram de participar das atividades por 

motivos diversos. As intervenções ocorreram de forma espaçada da seguinte maneira: uma 

no mês de abril, duas no mês de maio, três no mês de junho, duas no mês de agosto, uma 

em setembro e três em outubro. Tanto o procedimento de avaliação quanto de aplicação 

das intervenções foi conduzido pelas acadêmicas de Fisioterapia, autoras deste trabalho.  

Da dança contemporânea foram trabalhados os fatores de movimento peso, espaço, 

tempo e fluência, visando conhecimento das possibilidades de movimento das várias partes 

do corpo e possibilidades de locomoção, movimentos articulares, exercícios para 

percepção e agilidade, aceleração e desaceleração, lateralidade e fluência de movimento.  

A dança livre foi o estímulo mais empregado, em que o aluno foi levado pelos estímulos 

rítmicos, permitindo que a música o conduzisse a evoluir pelo espaço de acordo com o 

comando recebido pelas mediadoras (LABAN, 1990). 

Entre os comandos usados destacaram-se: locomover - se pela sala com diferentes 

partes do corpo em contato com o chão; alterar a velocidade e direção de locomoção; 

locomover-se explorando o ambiente; conduzir um objeto por um determinado trajeto; ter 

seu movimento direcionado pelo comando das condutoras do estudo, devendo imitar o 

movimento proposto, como em um espelho.  

As atividades baseadas na eutonia incluíram: desenvolvimento da imagem corporal; 

percepção e controle dos diversos graus do tônus muscular, tanto em movimento quanto 

em posição estática; alongamentos ativos; domínio da distribuição do peso ao sentar-se, 

ficar em pé e caminhar; movimentos livres relacionados ao espaço, utilizando objetos; as 

atividades foram realizadas individualmente ou em grupo com participação das autoras 

(VISHNIVETZ, 1995).  Para isso, a criança recebia, enquanto executava um movimento ou 

permanecia imóvel deitada em uma superfície, comandos verbais que direcionavam sua 

atenção para determinadas partes do corpo, fazendo com que percebesse se havia uma 

maior tensão em uma das partes destacadas; em caso de posição ereta, a percepção de 

como seus pés tocavam o chão (apoio, suporte de peso), e onde estava localizada cada 

parte de seu corpo (VISHNIVETZ, 1995).  
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Já que as intervenções ocorreram com grande intervalo de tempo, ou seja, não foi 

possível realizá-las de forma contínua, como citado anteriormente, a cada encontro foi 

realizado um feedback do encontro anterior a fim de resgatar o aprendizado e progredir 

gradualmente a intensidade e a dificuldade das atividades, com exceção da primeira e 

segunda intervenções, compostas por apresentação/ familiarização/ avaliação e introdução 

às atividades, respectivamente. 

 Todas as intervenções foram filmadas para posteriormente auxiliar na avaliação 

dos resultados alcançados, por meio da observação das imagens obtidas.  

Após as intervenções e análise dos resultados, foi realizado um encontro com a mãe 

e professora da criança para transmitir o resultado e seriedade das atividades propostas. 

Neste encontro, por meio de uma conversa, foi apresentado o projeto e ilustrada a 

importância da estimulação motora para melhor desenvolvimento infantil de forma geral. 

Também foi salientado o relevante papel da família e da escola nesse processo. 

Atualmente, o projeto está sendo continuado por outra equipe.  

 

RESULTADOS 

  

No teste POMA – Brasil, quando aplicado pela primeira vez, a criança obteve 

escore máximo (57 pontos). No teste de Askevold a criança marcou todos os pontos de 

acordo com modelo proposto, tendo ficado apenas o ponto do trocânter maior direito 

levemente afastado – Figura 2. Na reavaliação, o POMA – Brasil continuou com escore 

máximo. No teste de Askevold o ponto do trocânter maior direito apresentou-se mais 

alinhado não havendo mudança nos demais – Figura 2. Melhor desempenho na execução 

dos movimentos também foi observado a partir da análise das filmagens.   
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Melhor desempenho nas atividades, bem como maior confiança e prontidão na 

realização de movimentos propostos durante as intervenções também foi observada, pois, 

nas intervenções iniciais, a criança tinha dificuldade em desempenhar as tarefas, 

apresentando poucas estratégias para execução do movimento, o que não foi observado ao 

término destas. A criança, apesar de ativa, apresentou timidez nas intervenções iniciais, o 

que pode ter contribuído negativamente para o bom desempenho das atividades. Com o 

desenrolar dos encontros, esta se mostrou desinibida, executando com maior agilidade as 

tarefas propostas.  

Além disso, houve melhoria em aspectos comportamentais, como melhora de 

atenção e participação nas atividades escolares e domiciliares, que embora não avaliados 

como foco deste estudo, foram percebidos pelas autoras, bem como pela fala da professora 

da escola municipal e pela mãe do aluno, através de entrevistas. No início das práticas, a 

criança tinha sua atenção desviada por qualquer estímulo, dificultando a realização das 

atividades sugeridas. Entretanto, ao final das intervenções, ela era capaz de se manter 

atenta à atividade que desempenhava, demonstrando maior atenção para execução das 

tarefas.  

 

DISCUSSÃO 

 

De acordo com o teste POMA – Brasil, com escore máximo também observado na 

reavaliação, as atividades propostas foram capazes de manter condições de equilíbrio e 

marcha, uma vez que a criança já apresentava independência na realização das atividades. 

Figura 2 
Avaliação RReavaliação 
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Neste trabalho, a cada intervenção, a criança era desafiada a desenvolver estratégias para 

atingir as atividades propostas. Foi estimulada a descobrir novas maneiras de se 

movimentar, ampliando seu repertório motor, o que pode ter contribuído para manutenção 

das condições de equilíbrio e marcha, uma vez que o maior conhecimento de suas 

possibilidades motoras desenvolve autoconfiança e auxilia nos ajustes necessários para a 

manutenção do novo padrão de execução. Isso pode ser explicado pelo mecanismo de 

ajuste para assimilação e acomodação das informações, onde a diversificação dos 

estímulos gera experiências de forma a apresentar para criança desafios cada vez mais 

complexos, que ela deve ser capaz de resolver de acordo com as suas habilidades 

(SANTOS, PASSOS & REZENDE, 2007).   

No teste de Askevold, o ponto do trocânter maior direito apresentou-se melhor 

alinhado, o que provavelmente ilustra melhor representação da imagem corporal e, 

consequente, melhora na percepção corporal. Algumas conexões sinápticas dependem da 

estimulação sensorial para refinar e estabilizar os circuitos cerebrais geneticamente 

desenhados, processo conhecido como plasticidade. Novas experiências podem contribuir 

para este processo (PAPALIA, OLDS & FELDMAN, 2009). Uma vez que as atividades 

realizadas com a criança participante deste trabalho contavam com estímulos sensoriais 

táteis e auditivos, sendo associadas a comandos que direcionavam a atenção da para cada 

parte do corpo, repetidas diversas vezes, pode ter contribuído para novas possibilidades de 

movimentos e melhor percepção do seu corpo. Além disso, a adequação na realização das 

atividades funcionais, realizadas de maneira lúdica, pode ter contribuído para o sucesso no 

desempenho da criança. De acordo com a teoria dos sistemas dinâmicos, abordada na 

perspectiva ecológica de desenvolvimento humano, mudanças nas tarefas ou nos objetivos 

destas, para que se tornem apropriadas às características físicas da criança e do ambiente 

que a envolve, podem facilitar o desempenho da criança na realização de atividades que 

antes não exerciam (DARRAH et al, 2011; NEWELL, LIU & MAYER-KRESS, 2003).  

Melhor desempenho na execução dos movimentos também foi observado a partir 

da análise das filmagens. A modificação do padrão de movimento corporal que resulta de 

percepções e movimentos provindos de uma intervenção amplia suas possibilidades 

(percepções e movimentos), proporcionando inovadoras alternativas para o indivíduo 

durante o processo de vida (TOURINHO & SILVA, 2006).  

As crianças com baixa visão devem ser submetidas a diversas formas de 

estimulação, tanto na escola como no ambiente familiar, que auxilie na ampliação do 
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repertório de experiências corporais. Variações nas características da tarefa a ser 

executada, bem como de seu contexto, permite ao aprendiz executar com sucesso uma 

nova tarefa, uma vez que este deverá construir um conjunto de regras para produzir e 

avaliar a nova habilidade no momento da execução, proporcionando aumento do repertório 

motor (JUNIOR, TANI & MANOEL, 2001). 

Melhora de atenção e maior participação nas atividades escolares e domiciliares, 

relatada pela mãe e professora da criança, através de entrevista, pode ser explicada pelo 

fato de o movimento, além de abranger atos motores, assumir uma dimensão social, visto 

que os movimentos expressivos do corpo e as suas reações tônicas possibilitam à criança 

tanto exercitar a autonomia de tentar entrar em contato com os outros, como desperta o 

interesse do outro de se aproximar e buscar uma interação maior (SANTOS, PASSOS & 

REZENDE, 2007). Desta forma, a interação entre as crianças com baixa visão em 

situações de brincadeira proporciona um ambiente favorável às múltiplas elaborações 

cognitivas das crianças (SANTOS, PASSOS & REZENDE, 2007).  

Durante a prática das atividades lúdicas a criança foi levada a exercitar e ampliar 

sua autonomia pelas tomadas de decisão solicitadas nas tarefas. A atenção direcionada para 

resolver cada novo desafio estimulou sua atividade cognitiva de forma a colaborar com o 

desenvolvimento de uma maior independência tanto motora quanto intelectual. Uma vez 

que a autonomia é relevante para a sua vida familiar e social, as atividades propostas neste 

estudo podem ter colaborado para melhora na atenção para execução de atividades 

escolares e domésticas. 

 

CONCLUSÃO 

 

Com os resultados obtidos na aplicação e reaplicação dos testes POMA – Brasil e 

Askevold, conclui-se que as atividades propostas foram suficientes tanto para atingir os 

objetivos propostos, quanto para melhorar aspectos como atenção e participação da criança 

em atividades solicitadas no ambiente escolar e domiciliar. 

O estudo possibilitou uma integração entre o conhecimento produzido na 

Universidade e sua aplicação na escola pública, num exercício teórico-prático que 

contribuiu para a formação profissional das autoras. Além disso, proporcionou à escola e, 

principalmente ao aluno, compreensão sobre novas possibilidades de intervenção para 

estimulação, desenvolvimento e aperfeiçoamento da aquisição motora.  
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Para influenciar na aquisição das habilidades indispensáveis ao êxito escolar, se faz 

necessário usar novos recursos para auxiliar de forma direta ou indireta no 

desenvolvimento da coordenação psicomotora. Assim, este trabalho contribui para a escola 

no momento em que apresenta uma estratégia diferenciada de intervenção, que pode ser 

estendida aos demais alunos, com ou sem deficiências. 
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ANEXO 1 

Versão: POMA – BRASIL (GOMES, DIOGO & MAGALHÃES, 2003). 

Avaliação do Equilíbrio Orientada pelo Desempenho 

1. Equilíbrio sentado 

    * Normal (3): Estável, firme. 

    * Adaptativa (2): Segura-se na cadeira para se manter ereto. 

    * Anormal (1): Inclina-se, escorrega-se na cadeira. 

2. Levantando-se da cadeira 

    * Normal (3): Capaz de se levantar da cadeira em um só movimento, sem usar os braços. 

    * Adaptativa (2): Usa os braços (na cadeira ou no dispositivo de auxílio à deambulação) 

para se empurrar ou puxar e/ou move-se para a borda do assento antes de tentar levantar. 

    * Anormal (1): Várias tentativas são necessárias ou não consegue se levantar sem ajuda 

de alguém. 

3. Equilíbrio de pé, imediato (primeiros 3 a 5 segundos) 

    * Normal (3): Estável sem se segurar em dispositivo de auxílio à deambulação ou em 

qualquer objeto como forma de apoio. 

    * Adaptativa (2): Estável, mas usa o dispositivo de auxílio à deambulação ou outro 

objeto para se apoiar, mas sem se agarrar. 

    * Anormal (1): Algum sinal de instabilidade + positivo 

4. Equilíbrio de pé 

    * Normal (3): Estável, capaz de ficar de pé com os pés juntos, sem se apoiar em objetos. 

    * Adaptativa (2): Estável mas não consegue manter os pés juntos. 

    * Anormal (1): Qualquer sinal de instabilidade, independente de apoio oi de segurar em 

algum objeto. 

5. Equilíbrio com os olhos fechados (com os pés o mais próximo possível) 

    * Normal (3): Estável, sem se segurar em nenhum objeto e com os pés juntos. 

    * Adaptativa (2): Estável, com os pés separados. 

    * Anormal (1): Qualquer sinal de instabilidade ou necessita de segurar em algum objeto. 

6. Equilíbrio ao girar (360º) 

    * Normal (3): Sem se agarra em nada ou cambalear; os passos são contínuos (o giro é 

feito em um movimento contínuo e suave). 

    * Adaptativa (2): Passos são descontínuos (paciente apóia um pé totalmente no solo 

antes de levantar o outro). 
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    * Anormal (1): Qualquer sinal de instabilidade ou se segura em qualquer objeto. 

7. “Nudge test” O (paciente de pé com os pés o mais próximo possível, o examinador 

aplica 3 (três) vezes, uma pressão leve e uniforme no esterno do paciente; (a manobra 

demonstra a capacidade de resistir ao deslocamento) 

    * Normal (3): Estável, capaz de resistir à pressão. 

    * Adaptativa (2): Necessita mover os pés, mas é capaz de manter o equilíbrio. 

    * Anormal (1): Começa a cair ou o examinador tem que ajudar a equilibrar-se. 

8. Virar o pescoço (pede-se ao paciente para virar a cabeça de um lado para o outro e olhar 

para cima – de pé, com os pés o mais próximo possível) 

    * Normal (3): Capaz de virar a cabeça pelo menos metade da ADM de um lado para o 

outro, e capaz de inclinar a cabeça para trás para olhar o teto; sem cambalear ou se segurar 

ou sem sintomas de tontura leve, instabilidade ou dor. 

    * Adaptativa (2): Capacidade diminuída de virar a cabeça de um lado para o outro ou 

estender o pescoço, mas sem se segurar, cambalear ou apresentar sintomas de tontura leve, 

instabilidade ou dor. 

    * Anormal (1): Qualquer sinal ou sintoma de instabilidade quando vira a cabeça ou 

estende o pescoço.9. Equilíbrio em apoio unipodal 

    * Normal (3): Capaz de manter o apoio unipodal por 5 segundos sem apoio. 

    * Adaptativa (2): Capaz de manter apoio unipodal por 2 segundos sem apoio. 

    * Anormal (1): Incapaz de manter apoio unipodal. 

10. Extensão da coluna (pede-se ao paciente para se inclinar para trás na maior amplitude 

possível, sem se segurar em objetos; se possível) 

    * Normal (3): Boa amplitude, sem se apoiar ou cambalear. 

    * Adaptativa (2): Tenta estender, mas o faz com a ADM diminuída, quando comparado 

com pacientes de mesma idade, ou necessita de apoio para realizar a extensão. 

    * Anormal (1): Não tenta ou não se observa nenhuma extensão, ou cambaleia ao tentar. 

11. Alcançar para cima (paciente é solicitado a retirar um objeto de uma prateleira alta o 

suficiente que exija alongamento ou ficar na ponta dos pés) 

    * Normal (3): Capaz de retirar o objeto sem se apoiar e sem se desequilibrar. 

    * Adaptativa (2): Capaz de retirar o objeto, mas necessita de apoio para se estabilizar. 

    * Anormal (1): Incapaz ou instável. 

12.Inclinar para frente (o paciente é solicitado a pegar um pequeno objeto do chão, por 

exemplo uma caneta) 
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    * Normal (3): Capaz de inclinar e pegar o objeto; é capaz de retornar à posição ereta em 

uma única tentativa sem precisar usar os braços. 

    * Adaptativa (2): Capaz de inclinar e pegar o objeto; é capaz de retornar à posição ereta 

em uma única tentativa, mas necessita do apoio dos braços ou de algum objeto. 

    * Anormal (1): Incapaz de se inclinar ou de se erguer depois de ter se inclinado, ou faz 

múltiplas tentativas para se erguer. 

13. Sentar 

    * Normal (3): Capaz de sentar-se em um único movimento suave. 

    * Adaptativa (2): Necessita usar os braços para se sentar ou o movimento não é suave. 

    * Anormal (1): Deixa-se cair na cadeira, ou não calcula bem a distância (senta fora do 

centro). 

Somatória (máximo 39 pontos): 

Avaliação da Marcha Orientada pelo Desempenho 

14. Iniciação da Marcha (paciente é solicitado a começar a andar em um trajeto 

determinado) 

    * Normal (2): Começa a andar imediatamente sem hesitação visível; o movimento de 

iniciação da marcha é suave e uniforme. 

    * Anormal (1): Hesita; várias tentativas; Iniciação da marcha não é um movimento 

suave. 

15. Altura do passo (comece observando após os primeiros passos: observe um pé, depois 

do outro; observe de lado) 

    * Normal (2): O pé do membro em balanço desprende-se do chão completamente, 

porém, numa altura de 2,5 cm a 5 cm. 

    * Anormal (1): O pé do membro em balanço não se desprende completamente do chão, 

pode ouvir-se o arrastar ou o pé é muito elevado do solo (< 2,5 > 5 cm). (A) 

16: Comprimento do passo (observe a distância entre o hálux do pé de apoio e o calcanhar 

do pé elevado; observe de lado; não julgue pelos primeiros ou últimos passos; observe um 

lado de cada vez) 

    * Normal (2): Pelo menos o comprimento do pé do indivíduo medido pelo hálux do 

membro de apoio e o calcanhar do membro de balanço comprimento do passo geralmente 

maior mas comprimento do pé oferece base para observação. 

    * Anormal (1): Comprimento do passo menor que o descrito para as condições normais. 

(A) 
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17. Simetria do passo (observe a porção central do trajeto e não os passos iniciais ou finais; 

observe de lado; observe a distância entre o calcanhar de cada membro do balanço e o 

hálux de cada membro durante o apoio) 

    * Normal (2): Comprimento do passo igual ou quase igual dos dois lados para a maioria 

dos ciclos da marcha. 

    * Anormal (1): Comprimento do passo varia de um lado para outro; ou paciente avança 

com o mesmo pé a cada passo. 

18. Continuidade do passo 

    * Normal (2): Começa elevando o calcanhar de um dos pé (hálux fora do chão) quando o 

calcanhar do outro pé toca o chão (choque de calcanhar); nenhuma interrupção durante a 

passada; comprimento dos passos igual na maioria dos ciclos da marcha. 

    * Anormal (1): Coloca o pé inteiro (calcanhar e hálux) no chão antes de começar a 

desprender o outro; ou pára completamente entre os passos; ou pára completamente entre 

os passos; ou comprimento dos passos varia entre os ciclos. (B) 

19. Desvio da linha média (observe de trás; observe um pé durante várias passadas; 

observe em relação a um ponto de referência do chão, por exemplo, junção da cerâmica, se 

possível; difícil avaliar se o paciente usa andador) 

    * Normal (2): Pé segue o próximo a uma linha reta, à medida que o paciente avança. 

    * Anormal (1): Pé desvia de um lado para o outro ou em uma direção. 

20. Estabilidade de Tronco (observe de trás; movimento lateral de tronco pode ser padrão 

de marcha normal, precisa ser diferenciado da instabilidade) 

    * Normal (2): Tronco não oscila; joelhos e coluna não são fletidos; braços não são 

abduzidos no esforço de manter a estabilidade. 

    * Anormal (1): Presença de qualquer uma das características descritas anteriormente. (C) 

21. Sustentação durante a marcha (observe de trás) 

    * Normal (2): Os pés devem quase se tocar quando um passa pelo outro. 

    * Anormal (1): Pés separados durante os passos (base alargada). 

22. Virando durante a marcha 

    * Normal (2): Não cambaleia, vira-se continuamente enquanto anda; e passos são 

contínuos enquanto vira. 

    * Anormal (1): Cambaleia; pára antes de iniciar a virada; ou passos são descontínuos. 

Somatória (máximo 18 pontos): Escore Total (1ª e 2ª escalas, máximo 57 pontos): 

Observações: 
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    * A: O paciente fica em pé com o examinador no final do trajeto determinado (sem 

obstáculos). Paciente usa seu dispositivo de auxílio à deambulação usual. 

    * O examinador solicita ao paciente para andar por meio do trajeto no seu passo usual. O 

examinador  

observa um componente (tarefa) da marcha por vez. Para alguns componentes, o 

examinador caminha  

atrás do paciente; para outros, o examinador anda próximo ao paciente. Pode requerer 

várias tentativas para completar o teste. 

    * Peça também ao paciente para andar com “passos mais rápidos que o usual” e observe 

se os dispositivos da marcha são utilizados corretamente. 

    * B: Um sinal de marcha anormal pode refletir problema inicial, neurológico ou 

músculoesquelético, diretamente relacionado ao achado ou refletir uma manobra 

compensatória de outro problema mais antigo. 

    * C: Anormalidades podem ser corrigidas por um dispositivo de auxílio à deambulação 

como uma bengala; observe com e sem o dispositivo, se possível. 

    * Achado anormal é usualmente uma manobra compensatória, além de um problema 

primário. 
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RESUMO 

A Síndrome do Impacto subacromial é uma das mais freqüentes patologias que 
afeta o ombro, manifestando-se por dor e limitação funcional. Objetivo: Avaliar o efeito de 
um protocolo de exercícios terapêuticos no tratamento de mulheres com Síndrome do 
Impacto subacromial. Métodos: Foram selecionados 07 indivíduos submetidos ao 
tratamento conservador da Síndrome do Impacto que se encontravam na fila de espera da 
Clínica Escola de Fisioterapia da UFPR-Litoral, Matinhos (PR). Foram realizados os testes 
especiais de Neer, Jobe, Gerber, Hawkins e Speed para auxiliar no diagnóstico da 
patologia. O protocolo constituiu-se em um programa de exercícios pendulares de 
Codmann para decoaptação da articulação, utilizando-se um halter de 1,0 kg, sendo 
realizada 3 séries de 10 repetições; exercícios de alongamento, sendo realizada 3 séries de 
30 segundos; exercícios resistidos, sendo utilizada a theraband  amarela da 1ª a 2ª semana, 
e verde da 3ª a 4ª semana. Para os exercícios resistidos com halter, foi realizado o teste das 
10 Resistência Máxima (RM) para medir a força muscular, no qual foi utilizado 50% da 
carga máxima em 3 séries de dez repetições da 1ª a 2ª semana e 100% da carga máxima da 
3ª a 4ª semana. Todos os resultados foram avaliados antes e após 4 semanas do início do 
tratamento. Foram analisadas as seguintes variáveis: amplitude de movimento (ADM) por 
meio da fleximetria, a força através da Escala de Graduação Muscular e a análise funcional 
do ombro foi realizada por meio da escala de Disabilities of the arm, shouder and hand 
(DASH) e a análise da dor através da Escala Visual Analógica (EVA). Para comparação do 
pré e pós tratamento foi usado o teste t pareado (p<0,05). Resultados: Após o tratamento 
houve diminuição do quadro álgico (4.71 ± 3.72 vs 0.14 ± 0.38, p=0.02) e melhora da 
função de membros superiores (64 ± 23.66 vs 22.92 ±19.63, p= 0.01). A amplitude de 
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movimento foi satisfatória para o movimento de rotação externa (62.14 ± 19,76 vs 85 ± 
8.75, p= 0.01). Na força muscular os resultados positivos encontrados foram para extensão 
(4.14 ± 0.37 vs 4.71 ± 0.48, p= 0.03) e abdução horizontal (3.85 ± 0.37 vs 4.57 ± 0.53, p = 
0.05). Conclusão: O programa proposto, realizado apenas 3x/semana durante 4 semanas, 
foi efetivo para aumentar a ADM de rotação externa, melhorar a funcionalidade, diminuir 
o quadro álgico, e aumentar força muscular de extensão e abdução do ombro das mulheres 
com Síndrome do Impacto subacromial. 

Descritores: fisioterapia, protocolo, reabilitação, ombro, exercícios. 

ABSTRACT 

The subacromial impingement syndrome is one of the most frequent diseases that 
affect the shoulder, manifested by pain and functional limitation. Objective: To evaluate 
the effect of a protocol of a therapeutic exercise with a treatment on women that have 
Subacromial Impingement Syndrome. Methods: We selected 07 patients who were on a 
conservative treatment of impingement syndrome who waiting for assistance at the 
Clinical School of Physiotherapy-UFPR Litoral, Matinhos (PR). It war realized the special 
tests of Neer, Jobe, Gerber, Hawkins and Speed to diagnose the pathology. The protocol 
consisted in an program of  pendullum exercises of Codmann to provide traction in the 
joint’s interior, using a 1.0 kg dumbbell, which was performed 3 sets of 10 repetitions of 
stretching exercises, being realized 3 sets of 30 seconds; resistance exercises, using the 
yellow Theraband from 1st to 2nd week, and green from 3rd to 4th week. For the resistance 
exercises with a dumbbell, testing was performed with 10 RM to measure muscle strength, 
which was used 50% of the maximum load in three sets of ten repetitions of the 1st to 2nd 
weeks and 100% of the maximum load of 3rd to 4th week. All results were evaluated before 
and after the 4 weeks of the treatment start. We analyzed the following variables: range of 
motion (ROM) through fleximetry, strength through muscular Rating Scale and the 
functional analysis of the shoulder were performed by the Disabilities of the arm scale,  
shouder hand (DASH) and analysis of pain through visual analog scale (VAS). For 
comparison of pre and post treatment was used the paired t test (p <0.05). Results: After 
treatment, the pain was reduced (4.71 ± 3.72 vs 0:14 ± 0.38, p = 0.02) and improved the 
upper limbs function (64 ± 23.66 vs 22.92 ± 19.63, p = 0.01). The motion range was 
satisfactory to the external rotation movement (62.14 ± 19.76 vs 85 ± 8.75, p = 0.01). On 
muscle strength the positive results were found for length (4.14 ± 4.71 ± 0.48 vs. 12:37, p 
= 0.03) and horizontal abduction (3.85 ± 0:37 vs 4:57 ± 0.53, p = 0.05). Conclusion: The 
proposed program, used only 3 times / week for weeks, was effective in improving external 
rotation ROM, improve functionality, reduce his pain, increase strength and muscle 
extension and abduction of women with shoulder subacromial impingement syndrome. 

Key words: physical therapy, protocol, rehabilitation, shoulder exercises 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ombro é uma das articulações mais complexas do corpo humano e a que possui 

maior mobilidade. É formada por quatro articulações separadas trabalhando 

sincronicamente, essa interação dos ossos, cartilagens, ligamentos e unidades 
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musculotendíneas, permitem que o ombro desempenhe uma grande variedade de 

movimentos com boa estabilidade funcional. A lesão ocorre quando são ultrapassadas as 

barreiras da movimentação do ombro ou mais freqüentemente, quando as estruturas 

individuais são sobrecarregadas, tornando esta articulação sede freqüente de lesões21. 

Segundo Lech et al., (2000)13 e Souza, (2001)20 a síndrome do impacto é o termo geral 

designativo de variadas alterações do ombro que se manifestam por dor e limitação 

funcional, sobretudo na realização de atividades acima da cabeça, podendo ocorrer em 

várias situações: à noite, interferindo no sono; em repouso, interferindo nas atividades de 

vida diária; aos esforços e contínua, prejudicando seriamente a qualidade de vida do 

paciente. É considerada a afecção mais freqüente da cintura escapular, no qual acomete 

principalmente mulheres entre a quarta e quinta década de vida, sendo eventualmente 

bilateral.  

O termo impingement foi introduzido por Neer apud Souza20, pois, segundo o autor, os 

tendões do manguito rotador, sobretudo o tendão do músculo supra-espinhal, a goteira 

bicipital e a bursa subacromial, localizam-se diante do arco coracoacromial com o ombro 

na posição neutra. Tal disposição faz essas estruturas passarem por baixo do arco 

coracoacromial durante o movimento de flexão/abdução do ombro, podendo sofrer 

compressão contra a porção ântero-inferior do acrômio e o ligamento coracoacromial. 

Para Lech et al., (2000)13 e Souza, (2001)20, a etiologia dessas lesões pode ser dividida 

em impacto primário e secundário. O impacto primário é produzido por uma compressão 

mecânica do manguito rotador sob a porção ântero-inferior do acrômio, sendo descrito em 

três estágios: Estágio I – Edema e hemorragia. Ocorre com maior freqüência em jovens 

com idade inferior a 25 anos, porém pode acometer pessoas com mais idade. Normalmente 

decorre de sobrecarga em atividades esportivas e laborais, sendo o tratamento conservador 

o mais adequado; Estágio II – Fibrose e tendinite. Menos comum, ocorre em pessoas entre 

25 e 40 anos. Sendo relacionado com esforços repetitivos, que podem gerar inflamação 

crônica, de origem mecânica sobre as estruturas subacromiais, tornando a bursa fibrótica e 

espessada. O tratamento conservador costuma ser eficiente nos primeiros episódios 

dolorosos; Estágio III – Ruptura completa do manguito rotador. Raramente ocorre em 

pessoas abaixo dos 40 anos, sendo caracterizada pelo aparecimento de osteófitos no 

acrômio, articulação acromiocavicular e tubérculo maior do úmero, ruptura do manguito 

rotador e ruptura do bíceps. O tratamento consiste em indicação cirúrgica, levando em 

conta a viabilidade em relação às condições gerais do paciente, sua adaptabilidade e 
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expectativa funcional. O impacto secundário é caracterizado pela relativa redução do 

espaço subacromial em razão da instabilidade funcional glenoumeral ou escapulotorácica. 

O déficit dos estabilizadores estáticos ou dinâmicos pode levar ao impacto subacromial, 

pela incapacidade de manter a cabeça do úmero centralizada durante os movimentos do 

membro superior, o que resulta em sua ascensão em direção ao arco coracoacromial.  

Para o tratamento da Síndrome do Impacto, se faz necessário identificar o local e 

origem da dor, conhecer a biomecânica articular e suas possíveis alterações, entender a 

sinergia muscular daqueles que estabilizam toda a articulação do ombro evitando traumas 

de repetição16. 

Para Millett et al., (2007)17, o impacto e as rupturas de espessura parcial do manguito 

rotador são habitualmente tratadas de forma não cirúrgica. Segundo Metzker (2010)16, as 

rupturas completas do manguito rotador podem ser tratadas de forma conservadora mesmo 

em idosos e sedentários, sendo o reparo cirúrgico indicado nos casos de dor e fraqueza 

muscular persistentes. 

Em 1934, Codman elaborou uma série de exercícios com finalidade terapêutica para 

aliviar quadros dolorosos restritos ao ombro. Os exercícios de Codman, também 

denominados exercícios pendulares, difundiram-se rapidamente e são utilizados até hoje 

em programas de reabilitação do ombro. Podem ser realizados com ou sem utilização de 

equipamentos como pesos ou halteres na mão do paciente. A utilização de um peso durante 

os exercícios pendulares para a articulação do ombro aumenta a força de tração sobre a 

região, restabelecendo sua função normal6. 

 Os objetivos de reabilitação conservadora incluem restabelecer a ADM completa, 

sincronizando o disparo do manguito rotador e dos músculos periescapulares e 

restabelecendo a cinemática normal da glenoumeral e escapulotorácica. Este programa 

deve ser executado em posições que evitem tanto o impacto dos tendões do manguito 

rotador no arco coracoacromial, quanto à tensão adicional no manguito rotador. A 

eliminação das contraturas capsulares posteriores diminui a translação ântero-superior 

obrigatória do ombro, no qual minimiza o contato entre o manguito rotador e o acrômio. O 

fortalecimento apropriado do infra-espinhal, redondo menor e subescapular permite que os 

músculos do manguito rotador funcionem de maneira coordenada para se oporem à 

translação superior da cabeça umeral e para potencialmente reduzir o impacto 

subacromial17. 
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Para Camargo et al., (2009)4, não há consenso na literatura para as estratégias de 

reabilitação utilizada no tratamento de pacientes com Síndrome do Impacto. Uma recente 

revisão sistemática aborda alguns exercícios terapêuticos sobre outros procedimentos de 

tratamento como; laser e ultra-som para pacientes como Síndrome do Impacto (Michener; 

Wals Worth e Brunet apud 4). 

Camargo et al., (2009)4 observaram em estudos anteriores, que os exercícios tem 

efeitos positivos na melhora da dor e funcionalidade do indivíduo, após o tratamento para 

Síndrome do Impacto. 

O objetivo deste projeto foi avaliar os efeitos de um protocolo de tratamento 

conservador constituído de exercícios pendulares de Codmann, exercícios de alongamento 

e exercícios resistidos, com o intuito de diminuir o quadro álgico, manter ou aumentar arco 

de movimento e fortalecer o complexo do ombro em mulheres com síndrome do impacto 

subacromial. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 A pesquisa com uma abordagem quantitativa de nível exploratório definiu-se como 

quase- experimental, pois não contou com o grupo controle, envolveu sete casos de 

mulheres com o diagnóstico de síndrome do impacto subacromial, os quais se encontravam 

na lista de espera para atendimento fisioterápico na Clínica Escola de Fisioterapia da 

Universidade Federal do Paraná – Setor Litoral.  

A pesquisa teve início após a aprovação ao Comitê de Ética e pesquisa da UFPR, 

seguidos os requisitos éticos que envolvem pesquisa com seres humanos de acordo com a 

Resolução 196/96 (Brasil, 1996). Cada sujeito da pesquisa antes de iniciar a tratamento 

assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

Foram excluídos do estudo pacientes que já passaram por tratamento cirúrgico para 

a síndrome do impacto. 

Foi utilizado como instrumento para o protocolo de tratamento: 1. Anamnese - 

constituído de questões como nome, idade, gênero, ocupação, lado acometido, tempo de 

sintomatologia, história da doença atual, história da doença pregressa. 2. Inspeção – 

constituído de sinais vitais, freqüência cardíaca e freqüência respiratória. 3. Palpação- 

Constituído de palpação das regiões: clavícula e articulações esternoclavicular e 

acromioclavicular; bolsa subcacromial (subdeltóidea); manguito rotador (supra-espinhal, 
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infra-espinhal e redondo menor); sulco intertubercular; músculos bíceps braquial e 

deltóide; escápula e músculo trapézio5. 4. Exame físico- foi utilizada à escala visual 

analógica EVA, no início e término de cada atendimento; Questionário de funcionalidade 

DASH19 durante avaliação e reavaliação; para exame de ADM (mobilidade ativa) foi 

utilizado o flexímetro, sendo verificado os movimentos de flexão, extensão, abdução, 

abdução horizontal, adução horizontal, rotação interna e rotação externa, durante avaliação 

e reavaliação; teste de força muscular sendo mensurado flexão, extensão, abdução, 

abdução horizontal, adução horizontal, rotação interna e rotação externa, utilizando a 

Escala de Graduação Muscular adotada pela Academia Americana de Cirurgiões 

Ortopédicos5 durante avaliação e reavaliação; testes especiais de Neer, Jobe, Gerber, 

Hawkins e Speed4 durante a avaliação e reavaliação para auxiliar no diagnóstico. A 

avaliação e reavaliação foram realizadas pelo mesmo avaliador (avaliador cego). 

O grupo do estudo foi atendido três vezes por semana (segundas, quartas e sextas) 

com duração de 50 minutos para cada atendimento, durante 4 semanas. Os atendimentos 

foram realizados na Clínica Escola de Fisioterapia da UFPR-Litoral. 

Os objetivos do tratamento foram: diminuir o quadro álgico, manter ou aumentar 

arco de movimento e fortalecer o complexo do ombro. Para isso foram realizadas as 

seguintes condutas: exercícios pendulares de Codman para decoaptação da articulação, 

utilizando-se um halter de 1,0 kg no qual foram realizados movimentos de flexão, 

extensão, abdução e adução horizontal e circundação, sendo realizada 3 séries de 10 

repetições para cada movimento14; exercícios de alongamento para flexão e adução 

horizontal, rotação lateral e rotação medial, sendo realizada 3 séries de 30 segundos12,20; 

exercícios de fortalecimento para rotação interna, rotação externa, abdução e adução, sendo 

utilizada a theraband  amarela da 1ª a 2ª semana, e verde da 3ª a 4ª semana4. Para 

fortalecimento de abdução do ombro e elevação no plano subescapular, flexão e extensão, 

foi realizado o teste das 10 RM para medir a força muscular, no qual foi utilizado 50% da 

carga máxima em 3 séries de dez repetições da 1ª a 2ª semana e 100% da carga máxima da 

3ª a 4ª semana2. 

Na análise estatística utilizou-se o programa Microsoft ® Excel ® com o uso do 

teste t, cauda dupla, para análise dos diferentes grupos (Pré intervenção e Pós Intervenção) 

para verificar se existe diferença entre as médias de dor, funcionalidade, força e ADM 

medida em graus antes e após o protocolo de exercícios propostos. Considerou-se o valor p 

significativo quando menor ou igual a 0,05.  
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RESULTADOS 

 

 Para análise da dor foi utilizada a Escala Visual Analógica (EVA)14, houve uma 

melhora do quadro álgico sendo (4.71 ± 3.72 vs 0.14 ± 0.38, p=0.02), o que mostra um 

resultado satisfatório, apresentado na tabela 1.  

Para análise de funcionalidade dos indivíduos foi utilizado o questionário 

Disabilities of the arm, shouder and hand (DASH)19, que analisou melhora da função de 

membros superiores, (64 ± 23.66 vs 22.92 ± 19.63, p=0.01) sendo significativo para a 

melhora da funcionalidade, apresentado na tabela 2.  

Para análise da flexibilidade foi utilizado o flexímetro, o qual se observou resultado 

significativo apenas para rotação externa (62.14 ± 19,76 vs 85 ± 8.75, p= 0.01) descrito na 

tabela 3.  

Para a mensuração da força muscular foi utilizado a Escala de Graduação Muscular 

adotada pela Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos5, o qual se observou melhora 

na força de extensão, sendo (4.14 ± 0.37 vs 4.71 ± 0.48, p= 0.03). Para força de abdução 

horizontal (3.85 ± 0.37 vs 4.57 ± 0.53, p = 0.05). Por tanto estes valores foram positivos 

em relação à melhora da força muscular descritos na tabela 4. 

 

Tabela 1. Escala Visual Analógica ( EVA) 

EVA Pré intervenção Pós Intervenção Valor  P 

 

   4.71 ± 3.72 0.14± 0.38 0.02 

Os resultados são médias ± desvio padrão e valor de P (teste t pareado). 
Sendo (0= sem dor, 10=maxima dor). 
 
Tabela 2. Disabilities of the arm, shouder and hand  (DASH) 
 
DASH Pré intervenção Pós intervenção Valor P 

 

  64 ± 23.66 22.92 ± 19.63 0.01 

Os resultados são médias ± desvio padrão e valor de P (teste t pareado). 
Excelente (< 20 pontos), Bom (20 a 39 pontos), Regular (40 a 60 pontos) e Mau (> 60 
pontos).  
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Tabela 3. Flexibilidade 
Fleximetro 
 

Pré Intervenção Pós Intervenção Valor de P 

( Teste T) 

Rotação externa 

 

62.14 ±19.76   85± 8.75   P=0.01 

Os resultados são médias ± desvio padrão e valor de P (teste t pareado). 
Amplitude de movimento normal: 90º. 
 
Tabela 4. Força Muscular  
Força Muscular 
 

Pré intervenção Pós Intervenção Valor de P 
( Teste T) 

Extensão 
 

4.14 ± 0.37   4.71 ± 0.48   0.03 
 

Abdução 
horizontal 
 

3.85 ± 0.37 4.57 ± 0.53   0.05 
 

Os resultados são médias ± desvio padrão e valor de P (teste t pareado). 

5 (Amplitude completa de movimento contra gravidade com resistência total); 4 

(Amplitude completa de movimento contra gravidade com alguma resistência); 3 

(Amplitude completa de movimento contra gravidade); 2 (Amplitude completa de 

movimento com eliminação da gravidade (movimento em plano horizontal); 1 

(Evidência de contratilidade leve); 0 (Nenhuma evidência de contratilidade). 

 

DISCUSSÃO 

 

O presente estudo consistiu de sete casos estudados sob forma de ensaio clínico. 

Apesar de evidências estatisticamente significantes, os dados devem ser interpretados com 

cautela. Futuros estudos devem ser realizados com maior tamanho amostral para 

confirmação das tendências aqui observadas. 

 É consenso na literatura recente de que um tratamento efetivo para Síndrome do 

Impacto apresenta efeitos positivos na diminuição do quadro álgico e melhora na 

funcionalidade do indivíduo4. Porém, ainda não há um modelo ideal de programa no que se 

refere à duração e freqüência do tratamento proposto.  

Segundo Camargo et al., (2009)4, estudos anteriores, assim como os resultados 

encontrados em seu trabalho apresentaram efeitos positivos semelhantes aos exercícios 
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para a melhora da dor e funcionalidade do indivíduo, após o tratamento para Síndrome do 

Impacto.  

Estudos têm mostrado que indivíduos com ruptura do manguito rotador ou 

síndrome do impacto, freqüentemente tem envolvimento contralateral, embora possa ser 

assintomática4. 

Segundo Thilo et al., (2010)22, exercícios, como uma forma bastante simples no 

tratamento fisioterapêutico, tem se mostrado tão eficaz quanto outras intervenções 

fisioterápicas liderada na síndrome do impacto e são, portanto, freqüentemente 

recomendada. Entretanto na maioria das intervenções fisioterapêuticas investigadas em seu 

estudo, foram aplicados protocolos padrão, sem considerar as necessidades individuais e, 

portanto, pode ser limitada em seus efeitos. 

  Lima et al., (2007)14 utilizaram em seu estudo a Escala Visual Analógica – EVA e 

a Escala Funcional da “University of California at Los Angeles” – UCLA, como 

parâmetros para análise da dor e da funcionalidade dos indivíduos. O protocolo constiui-se 

de crioterapia, molibização passiva e ativa do ombro e exercícios de fortalecimento. Os 

dados deste estudo indicaram que após 16 sessões de tratamento, houve melhora da dor e 

funcionalidade avaliada pela UCLA, sendo (14,57 ± 5,62 vs 28,00 ± 1,29, p= 0,001). 

 Através desses estudos é possível observar a eficácia de tratamentos conservadores 

para a Síndrome do Impacto, no qual visam à melhora do quadro álgico e da 

funcionalidade dos indivíduos, através de exercícios para aumento da amplitude de 

movimento e fortalecimento muscular. 

O objetivo deste estudo foi analisar os efeitos de um protocolo de tratamento 

conservador constituído de exercícios pendulares, de alongamento e resistido para o 

complexo do ombro, em mulheres com síndrome do impacto subacromial. Tendo como 

objetivos específicos para o estudo, avaliar a dor, analisar a funcionalidade do membro 

superior, mensurar a amplitude de movimento e aferir a força muscular. 

As participantes apresentaram aumento da amplitude de movimento da rotação externa 

do ombro, umas das principais amplitudes de movimento acometidas na síndrome do 

impacto, sendo atingido através dos exercícios. Todos os pacientes apresentaram aumento 

da amplitude de movimento, sendo que da amostra de 07, apenas 02 não alcançaram a 

amplitude de movimento normal 90º. Os pacientes também apresentaram aumento de força 

muscular para extensão e abdução horizontal. Os dados do presente estudo indicaram que 

após 12 sessões, houve melhora da funcionalidade e dor dos indivíduos resultando 
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positivamente as condições anteriores à intervenção fisioterapêutica. A melhora da 

funcionalidade pode estar relacionada a uma melhora da dor. Uma explicação é que 

quando há limitação no desempenho das atividades, os pacientes com dor no ombro 

encontram formas de adaptação, que podem levar a um melhor resultado em termos de 

atividade funcional23.  

Uma das principais limitações deste estudo é a ausência de um grupo controle, devido 

ao pequeno número de indivíduos que encontravam-se na fila de espera da Clínica Escola 

de Fisioterapia da UFPR - Litoral.  

 

CONCLUSÃO 

 

A partir dos resultados obtidos neste estudo, pode-se concluir que o protocolo de 

exercícios terapêuticos proposto, com duração de 50 minutos, durante quatro semanas, foi 

eficaz para indivíduos portadores de Síndrome do Impacto, que apresentam dor, déficit de 

função, restrição da amplitude de movimento e diminuição de força muscular. 
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RESUMO  

Os objetivos do estudo foram identificar o perfil físico funcional de mulheres após 
o período gestacional; investigar a prevalência de lombalgia; analisar a existência de 
cinesiofobia e estudar a qualidade de vida de um grupo de mulheres pós gestação do 
município de Matinhos/PR. Foram incluídas mulheres participantes do Programa da 
Pesagem e do Leite de uma Unidade Básica de Saúde que tiveram a sua última gestação 
entre 6 meses e 3 anos, com idade entre 21 e 40 anos. As mulheres responderam um 
questionário semi-estruturado e as que afirmaram sentir dor na coluna responderam mais 
três questionários (Roland Morris, Escala Tampa de Cinesiofobia e Questionário SF-36). 
Foram abordadas 50 mulheres, destas 7 foram excluídas por não se enquadrarem na faixa 
etária delimitada pelo estudo. Foi encontrado que 91% das mulheres sentem ou já sentiram 
dor e destas, 69% relatam sentir dor atualmente. A pontuação media do questionário 
Roland Morris foi de 7,6. A pontuação da Escala Tampa de Cinesiofobia  foi de 38,7. O 
SF-36 tem 8 domínios e a pontuação varia de 0 a 100.  Os domínios que apresentaram 
menor pontuação foram vitalidade, aspectos emocionais, limitação por aspectos físicos e 
dor. A partir dos resultados conclui-se que a dor está presente predominantemente nas 
mulheres após o período gestacional participantes do estudo e estas apresentam 
cinesiofobia, contudo não apresentam limitação físico-funcional associada à lombalgia. 
Fica evidente que a dor traz implicações negativas na qualidade de vida dessas mulheres e, 
portanto programas de prevenção e reabilitação devem ser direcionados a essa população.  
Palavras chaves: Lombalgia. Saúde Pública. Gestação. Atividades Cotidianas. Qualidade 
de Vida. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A lombalgia é um sintoma que afeta a área entre a parte mais baixa do dorso e a 

prega glútea, podendo irradiar-se para os membros inferiores. Pode apresentar-se de três 

formas: dor na coluna lombar, dor no quadril e dor combinada1,2. Durante a gestação a 

lombalgia é um sintoma que causa um grande incômodo e, dependendo do nível de dor, 

gera déficits na capacidade motora, prejudicando as atividades diárias, além de causar 

preocupação com o cuidado do bebê após seu nascimento3.  



108 

 

A maioria dos estudos é focada especificamente nos sintomas físicos durante o 

puerpério. Dor lombar e outros sintomas como incontinência urinária e fecal podem 

diminuir com o tempo, porém em determinadas mulheres perdurarão4.  

Alguns desconfortos da lombalgia podem permanecer por um período de até três 

anos após o parto e mulheres com alta intensidade de dor durante a gestação têm mais 

riscos de continuar com a lombalgia após a gestação. Com isso, a limitação funcional para 

as atividades da vida diária (vestir-se, alimentar-se, higiene pessoal) e instrumentais 

(cuidar da casa, fazer compras, usar transporte pessoal ou público) também pode ser 

prejudicada durante a gestação e após o parto5,6. Todavia a maioria das mulheres não 

procura ajuda de um profissional de saúde4.  

Existem evidências sobre a ligação entre dor lombar crônica e fatores psicossociais, 

um destes é a cinesiofobia, o medo da dor associada ao movimento. As pessoas que 

apresentam a cinesiofobia acreditam que o movimento e as atividades são as principais 

causas da piora da dor, assim apresentam um maior grau de incapacidade e de cronicidade 

da dor, pois evitam realizar atividades com medo do surgimento da dor7,8.  

Assim, este trabalho teve como objetivo investigar a presença ou não de dor lombar 

das mulheres pós gestação do município de Matinhos-PR, de modo a investigar a 

prevalência de lombalgia; avaliar a existência de limitação funcional; investigar a presença 

de cinesiofobia relacionada com dor lombar e analisar a qualidade de vida das mulheres 

após o período gestacional do município de Matinhos/PR. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo transversal9, o qual foi realizado em uma Unidade Básica de 

Saúde do município de Matinhos PR, a partir da aprovação do Comitê de Ética da 

Universidade Federal do Paraná - 784.119.09.08. As mulheres foram convidadas a 

participar do projeto no Programa da Pesagem e do Leite, onde 50 delas aceitaram 

participar, as quais assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido após 

explicação dos objetivos e métodos do estudo. 

Foram incluídas no estudo mulheres que tiveram sua última gestação entre 6 meses 

e 3 anos e que tinham entre 21 e 40 anos de idade.  Os critérios de exclusão foram não 

estar dentro da faixa etária delimitada no estudo e ter a última gestação a menos de 6 meses 

ou mais de 3 anos.  
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Primeiramente foi aplicado um questionário semi-estruturado (elaborado pelos 

autores) e, para as mulheres que afirmavam sentir atualmente dor na coluna vertebral 

foram aplicados: questionário Roland Morris, Escala Tampa de Cinesiofobia  e 

questionário SF-36. 

Instrumentos 

O questionário semi-estruturado(Apêndice 1) contempla dados pessoais; número de 

filhos, tipo de parto; histórico de dor antes, durante e após a gestação; mensuração da dor 

por meio da Escala Analógica Visual10; descrição e mapeamento da dor pelo mapa da dor; 

prática de atividade física; dificuldades em realizar atividades de vida diária. 

O questionário Roland Morris (Anexo 1) avalia a incapacidade funcional das 

mulheres que participaram do estudo. Este questionário contém 24 afirmativas inerentes ao 

desempenho das atividades que apontam as incapacidades de pessoas com lombalgia. As 

participantes responderam sim ou não no caso de presença ou ausência de dificuldade de 

realização das atividades. O escore final do questionário foi obtido pela soma das respostas 

“sim” sendo que quanto maior o escore, maior é o grau de incapacidade da participante. O 

escore máximo é 24, sendo que escore igual ou maior que 14 indica disfunção 

significante11.    

Para avaliação do grau de cinesiofobia das participantes a Escala Tampa de 

Cinesiofobia (Anexo 2) foi utilizada onde a resposta “discordo totalmente” equivale a um 

ponto, “discordo parcialmente”, a dois pontos, “concordo parcialmente”, a três pontos, 

“concordo totalmente”, a quatro pontos. Para obtenção da pontuação final foi associada a 

soma das respostas adquiridas associada à inversão da pontuação das questões 4, 8, 12, 16. 

Quanto maior a pontuação do questionário, maior é considerado o grau de cinesiofobia7,8. 

A qualidade de vida foi avaliada por meio do questionário SF 36 (Anexo 3). É um 

questionário multidimensional formado por 36 questões, englobados em oito escalas ou 

componentes: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral da saúde, vitalidade, 

aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental. Apresenta uma pontuação final de 0 

a 100, no qual 0 indica pior estado geral de saúde e 100 melhor estado de saúde12. 

A análise estatística foi descritiva sendo utilizados média, desvio padrão e 

porcentagem. 
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RESULTADOS 

 

O estudo entrevistou 43  mulheres, com idade média de 28,1±5 anos sendo a média 

de filhos 2,4±1. Em relação ao grau de instrução 46,5% mulheres, não completaram o 

ensino fundamental. Quanto à profissão 30% das mulheres são donas de casa e 39% não 

responderam. No que diz respeito a renda familiar 30% tem renda familiar mensal de um 

salário mínimo e 39% não responderam.                                                                     

Do total da amostra 9% nunca sentiu dor na coluna vertebral, 91% sente ou já 

sentiu dor, e destas mulheres 69% sente dor atualmente.  

Das mulheres que sentem dor atualmente 61% tiveram parto normal, 34% 

realizaram parto cesariana e 7% tiveram partos normal e cesariana. 

Em relação à dor que sentiram ou sentem na coluna 32% das mulheres sentiram no 

período antes, durante e depois da gestação (Figura 1).  

 

Figura 1: Ilustra o período em que as mulheres sentiram ou sentem dor. 

     FONTE: Os autores (2011) 

Em relação à presença de dor e o número de gestações 49% sentem dor atualmente 

e são multíparas (Figura 2).  
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Figura 2: Relação de dor e número de gestações. 

     FONTE: Os autores (2011) 

Das mulheres que afirmaram sentir dor antes da gestação 53% relataram que 

durante a gestação a dor aumentou, 40% afirmaram que a dor continuou a mesma e 7% 

afirmaram que diminuiu. No que diz respeito à dor que sentiam após a gestação comparada 

com a dor que sentiam durante a gestação 28% das mulheres afirmaram que aumentou, 

48% afirmaram que continuou a mesma e 24% afirmaram que diminuiu.  

Em relação as informações recebidas com intuito de amenizar a dor, 68% das 

mulheres asseguraram que relataram ao médico ou outro profissional da saúde sobre a dor 

durante o pré-natal e destas 65% receberam orientação de como amenizar a dor. As falas 

mais relatadas pelas mulheres foram de que o profissional afirmava que a dor lombar 

durante a gestação é normal, recomendava não fazer esforço físico, não se abaixar e 

praticar exercício físico. Para classificação da dor, foi utilizada a Escala Analógica Visual, 

onde 7% das mulheres indicaram que sentem dor leve, 31% indicaram dor leve a 

moderada, 38% indicaram dor moderada, 24% indicaram dor forte e 3% dor insuportável.  

Dentre as descrições da dor as mais citadas foram agulhadas, queimação, dor 

constante e ardida. No mapeamento da dor foram utilizados dois modelos diferentes 

dividindo o corpo em região anterior e posterior e subdividindo o corpo em diferentes 

áreas3. As áreas mais citadas foram as regiões lombar e sacro ilíaca (Figura 3). Na região 

anterior não houve marcações. 
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Figura 3: Ilustra as regiões apontadas como sendo áreas de dor. 

     FONTE: Os autores (2011) 

Quanto às dificuldades em realizar tarefas e/ou atividades no dia-a-dia por causa da 

dor 62% das participantes responderam que sim, sendo as dificuldades mais encontradas 

foram ao permanecer muito tempo em pé, realizar tarefas domésticas, trocar o bebê e 

erguer peso.  

A média do escore do questionário Roland Morris foi 8 e a média do escore da 

escala Tampa de Cinesiofobia foi 39. 

O questionário SF 36 possui 8 domínios e as notas variam de 0 a 100, onde 0 é o 

pior e 100 é o melhor para cada domínio (Tabela 1).  
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TABELA 1: MÉDIA DE CADA DOMÍNIO DO QUESTIONÁRIO SF-36 

Domínios Média 
Capacidade funcional 64,8 
Vitalidade 43,7 
Aspectos sociais 54,2 
Aspectos emocionais 36,1 
Saúde Mental 47,9 
Limitação por aspectos físicos 47,8 
Dor 45,3 
Estado geral de Saúde 61,1 

FONTE: Os autores (2011) 
 

Em relação à prática de exercícios físicos mais da metade das mulheres que sentem 

ou já sentiram dor expôs que nunca praticaram e o mesmo resultado encontrou-se entre as 

mulheres que nunca sentiram dor. 

 

DISCUSSÃO 

 

Entende-se por lombalgia como sendo a união de manifestações dolorosas que 

atingem a região lombar, lombosacral ou sacroilíaca, as quais podem acarretar diversas 

limitações em diversos aspectos da vida de um indivíduo. Em pessoas que apresentam 

lombalgia é comum verificar a presença de dor, fraqueza e desequilíbrios musculares, 

espasmo muscular, diminuição da flexibilidade muscular, diminuição da mobilidade 

articular dentre outros13.  

É comum o surgimento de algias posturais durante a gestação, principalmente as 

lombalgias. A prevalência das algias lombares e/ou pélvicas posteriores durante este 

período é elevada e pode perdurar até seis anos após o parto3. Há uma regressão lenta da 

dor após o parto, principalmente em mulheres que sofreram dor muito forte durante a 

gestação1,2,3,14. Em um estudo sobre o prognóstico a longo prazo após a analgesia epidural 

versus não epidural durante o parto constatou –se que o número de mulheres que relataram 

dor na região inferior da coluna vertebral foi alto durante a gestação e a longo prazo depois 

do parto15. No presente estudo a maioria das mulheres sente dor no pós parto, corroborando 

com outro estudo, o qual afirma que um número significativo de mulheres não se 

recuperam após o parto, e que a dor lombo-pélvica, especialmente após o parto, pode ser 

uma sério problema para a mulher, sua família e a sociedade16. 
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Investigando a associação entre dor e tipo de parto, foi encontrado no estudo em 

questão  que a maioria das mulheres que sente dor atualmente teve parto normal. Em um 

estudo realizado na Suécia não houve diferença estatística no nível de dor lombopélvica 

durante ou após a gravidez em mulheres que realizaram parto normal ou cesariana. 

Entretanto, o autor acredita que a cesariana pode estar associada com maior risco de 

desenvolver dor lombopélvica persistente após a gestação, pois durante a anestesia, local 

ou geral, a paciente não sente sintomas de posturas desfavoráveis nas regiões lombar e 

pélvica, assim, estas posturas não podem ser retificadas no decorrer do processo cirúrgico. 

A imobilização resultante da anestesia durante o parto, a curto ou a longo prazo, pode 

provocar agravos em estruturas articulares, musculares e ligamentares, prejudicando o 

prognóstico já afetado pela dor lombopélvica durante a gravidez6.  

Sobre a experiência de dor lombar foi encontrado predominância de dor em três 

períodos (antes, durante e depois da gestação) e em dois períodos (durante e depois). 

Resultado similar foi observado em um estudo  onde 45% das mulheres asseguraram que a 

dor inicou antes da gestação6. No atual estudo mais da metade das mulheres que 

asseguraram sentir dor antes da gestação afirmaram que esta aumentou durante este 

período e das participantes que garantiram ter sentido dor durante o período gestacional 

apenas uma pequena porcentagem relatou que a mesma diminuiu.  

Em uma pesquisa sobre efeitos de técnicas fisioterapêuticas nos desconfortos 

músculo-esqueléticos durante a gestação os autores encontraram que a maioria das 

gestantes teve predomínio do desconforto na região lombo-sacra17, corroborando com os 

resultados obtidos neste estudo, onde a maior parte das mulheres também relatou dor nesta 

mesma região, porém no período após a gestação. Investigando a percepção da dor, 

limitação das atividades e auto-estima em mulheres pós parto com dor na coluna outros 

autores encontraram, também, o predomínio de dor na região mais inferior da coluna 

vertebral e encontrou também correlação entre a dor nesta área e a capacidade para 

suportar atividades diárias3. 

A lombalgia pode causar incapacidade motora, insônia e depressão o que torna 

mais difícil a mulher levar uma vida sem limitações. As algias posturais podem causar 

limitações funcionais e interferir na rotina diária e prática e na qualidade de vida dessas 

mulheres 2,3,18,16. Na presente pesquisa mais da metade das mulheres relata dificuldade para 

desenvolver as atividades diárias como permanecer muito tempo em pé, realizar tarefas 
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domésticas, trocar o bebê e erguer peso, fazendo com que a dor esteja muito presente no 

dia-a-dia dessas mulheres. 

Na aplicação do questionário Roland Morris, com o intuito de avaliar a 

incapacidade das mulheres em realizar atividades diárias como caminhar, realizar trabalhos 

domésticos, subir escadas, vestir-se, virar-se na cama, entre outros e não foi encontrada 

limitação físico-funcional associada à lombalgia. Um estudo que avaliou o grau de 

incapacidade em pacientes com dor lombar crônica, em uma população não específica, 

encontrou uma média de 10,10 e concluiu que, de modo geral, os indivíduos não 

apresentaram incapacidade8. Por outro lado, outros autores aplicaram o questionário 

Roland Morris ao avaliar a influência da hipertrofia mamária sobre as dores na coluna e o 

quanto poderão comprometer as atividades habituais das pacientes e encontraram uma 

média de 10,54, considerando esse escore como sendo indicativo de disfunção moderada. 

Conforme citação dos autores, escore com pontuação 11 já é indicativo de alterações 

incapacitantes, apontando que além das transformações sofridas na região do ventre da 

mulher durante a gestação o aumento das mamas também pode induzir a prejuízos na 

integridade da coluna lombar no período após o parto19.  

No mesmo estudo citado anteriormente, foi encontrado na Escala Tampa de 

Cinesiofobia escore similar ao encontrado no presente estudo, constatando-se a presença de 

cinesiofobia19. A idéia de que o medo da dor e da lesão podem ser mais incapacitantes do 

que a própria dor contraria a idéia de que a redução da capacidade para realizar tarefas da 

vida diária em pacientes com dor crônica é simples consequência da intensidade da dor. 

Considerando esse processo, a avaliação dos aspectos psicológicos e culturais, na dor 

lombar crônica, é tão importante quanto a avaliação dos aspectos físicos e biológicos20,21.  

No presente estudo não é possível relacionar a presença da dor com a não prática de 

exercícios físicos, pois, mesmo as mulheres que relataram ter praticado ou praticar 

exercícios físicos, estes não eram realizados de maneira regular. Quando a atividade física 

é realizada de maneira regular, moderada e controlada desde o início do período 

gestacional, promove diversos benefícios, entre eles prevenção e redução de lombalgia, e 

fortalecimento da musculatura pélvica22.   

Mesmo não existindo um consenso sobre a etiologia da lombalgia na gestação, os 

eventos fisiológicos destas decorrentes das alterações biomecânicas, hormonais e 

vasculares são tidos como as prováveis causas deste incômodo. Um dos hormônios é a 

relaxina que ocasiona o relaxamento das articulações fazendo com que o quadril se torne 
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mais instável. Essas alterações ocasionam uma hiperlordose, sobrecarregando os músculos 

lombares e posteriores da coxa, causando dor. Devido à alteração do centro de gravidade 

da gestante, ela precisa adaptar sua postura para manutenção do equilíbrio corporal, o 

centro de gravidade se altera à medida que a gestação evolui, aumentando a curvatura da 

região lombar com o crescimento uterino frontal. Este processo é diferente em cada mulher 

dependendo de fatores como força muscular, flexibilidade da articulação, fadiga e hábitos 

posturais. Porém, a gestação não é a principal responsável pelo desenvolvimento da 

lombalgia, em algumas mulheres a lombalgia se manifesta antes mesmo do início da 

gestação1,2.  

Sendo a musculatura abdominal um importantíssimo fator no processo de 

recuperação da mulher no pós-parto, a alteração destes em comprimento e força afetam 

também a integridade e funcionalidade da coluna lombar23,24. A diástase abdominal, que 

apresenta menor incidência em mulheres com bom tônus muscular, tem como um dos 

fatores predisponentes a multiparidade e que diminui no pós-parto, no entanto, não 

retrocede completamente até um ano depois do parto23. Como na presente pesquisa 

observou-se que a maioria das mulheres que sente dor é multípara e não pratica atividade 

física, destaca-se a necessidade de implantação de um programa específico para essa 

população o qual prepare a mulher para a gestação e dê assistência na recuperação física no 

pós-parto. No entanto, um estudo que descreveu a prevalência dos sintomas físicos 

descritos pelas mulheres, dois meses e um ano depois do parto, no qual 44% da população 

eram primíparas e 79% tiveram parto normal, concluiu que a dor lombar foi um dos 

sintomas que aumentou sua predominância um ano após o parto comparado há dois meses, 

tanto nas primíparas quanto nas multíparas. O autor acredita que parte desse aumento se 

deva as exigências da puericultura (cuidados com o bebê, tais como: banho, amamentação, 

troca de roupas)4.  

O questionário SF 36 utilizado para avaliar a qualidade de vida, indicou que a dor 

influencia negativamente na qualidade de vida das mulheres no pós parto. Os conceitos de 

saúde e qualidade de vida se interpõem, sendo estes considerados como satisfação e bem 

estar nos âmbitos físico, psíquico, socioeconômico e cultural, de modo que a prioridade no 

tratamento de qualquer doença tem sido cada vez mais em busca pela saúde e melhora da 

qualidade de vida25. A dor é o mais importante indicador das dimensões avaliadas, pois ela 

influencia em aspectos sociais, saúde mental, vitalidade e saúde em geral.  A melhora da 

qualidade de vida associa-se com aspectos sociais e psicológicos de qualidade de vida, 
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assemelhando-se com os resultados encontrados no presente estudo, no qual obtiveram 

menor pontuação os aspectos emocionais, vitalidade, dor, limitação por aspectos físicos e 

saúde mental, respectivamente26. Portanto fica evidente que medidas eficazes para aliviar a 

dor e evitar uma condição crônica torna-se uma questão imprescindível para todos os 

envolvidos com a saúde de mulheres16. 

 

CONCLUSÃO 

  

A partir dos resultados deste estudo conclui-se que a dor está presente na maioria das 

mulheres após o período gestacional, e essas mulheres apresentam cinesiofobia, contudo, 

não apresentam limitação físico-funcional associada à lombalgia. Assim, a partir dessas 

informações a dor no pré, per e pós parto é um campo de atuação que o fisioterapeuta deve 

atuar para minimizar os efeitos negativos da dor na vida das mulheres. Além disso, 

programas de prevenção e reabilitação em saúde também devem ser direcionados a esta 

população.  

A escassez de estudos com esta população pode ser um fator contribuinte para a 

falta de programas de saúde que assistam esta fase da vida da mulher. É sabido da 

existência de muitos programas de atenção à gestante, ao recém nascido e à criança, porém 

a mulher no pós parto necessita tanto de cuidados quanto no período gestacional, já que, a 

recuperação física da mulher não se dá no momento do nascimento da criança, ela perdura 

variavelmente de mulher para mulher e nessa fase ela sofre diferentes exigências em 

relação à amamentação e aos cuidados com o bebê. 

Considerações finais 

O objetivo inicial do presente estudo era traçar um perfil físico funcional das 

mulheres após o período gestacional do município de Matinhos PR. Para isso além dos 

questionários que foram aplicados seriam realizados testes físicos para investigação da dor. 

Porém não houve adesão das mulheres nessa segunda fase do projeto, apesar de muitas 

tentativas. 

Como a presença de dor foi encontrada em grande parte das mulheres, foram 

criados duas cartilhas na tentativa de minimizar os efeitos negativos da dor na qualidade de 

vida destas após o período gestacional. Nos folders constam informações sobre dicas e 

cuidados com a coluna vertebral nas atividades do dia-a-dia e exercícios que podem ser 

realizados diariamente. Essas cartilhas foram entregues na Unidade Básica de Saúde onde 
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o projeto foi desenvolvido, para serem distribuídas às mulheres participantes do Programa 

da Pesagem e do Leite. 

STUDY OF LOW BACK PAIN, KINESIOPHOBIA, FUNCTIONAL CAPACITY AND 

QUALITY OF LIFE IN WOMEN POST PREGNANCY 

 

ABSTRACT  
 

The study objectives were to identify the physical profile functional women after 
pregnancy and to investigate the prevalence of low back pain; kinesiophobia analyze the 
existence and study the quality of life of a group of pregnant women after the city of 
Matinhos / PR. Included were women participating in the Program of Weight and Milk of a 
Basic Health Unit who had their last pregnancy between 6 months and 3 years, aged 
between 21 and 40 years. The women answered a semistructured questionnaire and those 
who reported feeling back pain responded more three questionnaires (Roland Morris Scale 
Tampa kinesiophobia and Questionnaire SF-36). 50 women were approached, of these 7 
were excluded because it falls in the age range defined by the study. It was found that 91% 
of women feel or have felt pain and of these, 69% report feeling pain today. The average 
score of the Roland Morris questionnaire was 7.6. The Tampa Scale score was 38.7 
kinesiophobia. The SF-36 has eight domains and the score ranges from 0 to 100. The areas 
that showed low scores were vitality, emotional role limitations due to physical and pain. 
From the results it is concluded that pain is present predominantly in women after 
pregnancy study participants and those present kinesiophobia, yet have no physical 
functional limitation associated with low back pain. It is evident that the pain brings 
negative implications for quality of life for these women and therefore prevention and 
rehabilitation programs should be directed to this population.   
Keywords: Low back pain. Public Health. Pregnancy. Daily Activities. Quality of Life. 
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APÊNDICE 1 

Questionário Semi estruturado 

Nome: ____________________________________________________ 

Idade:_______ Data de nascimento:___/___/____ 

Nível socioeconômico:_________________________ 

Escolaridade: ________________________________  Profissão:_______________ 

Endereço:___________________________________ Telefone:_______________ 

Questionário 

1 – Quantos filhos? Ano do parto, tipo do parto: Normal (N), Cesariana (C) 

(    ) 1 ______ (    ) (    ) 2 ______ (    ) (    ) 3 ______ (    ) (    ) 4  ______ (    ) 

              ______ (    )            ______ (    )  ______ (    ) 

                 ______  (    )  ______ (    ) 

          ______ (    ) 

2 – Sente / sentiu dor nas costas? 

(    ) sim  (    ) não 

Se sim: 

(    ) antes da gestação (    ) durante a gestação (    ) depois da gestação 

tempo(sem):_________ tempo(sem):____________ tempo(sem):__________ 

3 - Se sentia dor antes da gestação a dor durante a gestação, se presente: 

(    ) diminuiu     (    ) aumentou (    ) continuou a mesma   (   ) não se aplica 

4 - Relatou ao médico ou outro profissional da saúde (enfermeiro, fisioterapeuta) sobre a 
dor durante o pré-natal? 

(    ) sim  (    ) não  (    ) não fez pré-natal       

Se sim, recebeu alguma orientação de como amenizar a dor nas costas?  

(    ) sim  (    ) não 

Se sim, qual: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________ 
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5 – Se sentia dor após a gestação, em relação à dor que sentia durante a gestação, se 
presente: 

(    ) diminuiu     (    ) aumentou (    ) continuou a mesma   (   ) não se aplica 

 

6 – Atualmente você sente dor nas costas? 

(    ) sim  (    ) não 

Se sim, a sua dor pode ser classificada como: 

  

7 – Descreva a dor atual: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________ 
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Indique a área que você sente dor: 

 

8 – Pratica / praticou algum exercício físico? 

(    ) sim  (    ) não 

Se sim, quanto tempo (meses) praticou exercício físico: 

Antes da gestação: ____________________ 

Durante a gestação: ___________________ 

Após a gestação: _____________________ 

8.1 -  Que (quais) modalidade(s): 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

8.2 -  Freqüência semanal: 

(    ) 1X    (    ) 2X    (    ) 3X    (    ) 4X    (    ) 5X    (    ) 6X    (    ) 7X  

9– No seu dia-a-dia apresenta dificuldades em realizar tarefas e/ou atividades por causa da 
dor? 

(    ) sim  (    ) não 
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Se sim, 
quais?____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________ 
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ANEXO 1 

Questionário Roland-Morris 

Instruções: 

Quando suas costas doem, você pode encontrar dificuldade em fazer algumas coisas que 
normalmente faz. Essa lista possui algumas frases que as pessoas têm utilizado para se 
descrever quando sentem dores nas costas. Quando você ouvir estas frases, pode notar que 
algumas se destacam por descrever você hoje. Ao ouvir a lista, pense em você hoje. 
Quando você ouvir uma frase que descreve você hoje, responda “sim”. Se a frase não 
descreve você, então responda “não” e siga para a próxima frase. Lembre-se: responda 
“sim” apenas à frase que tiver certeza que descreve você hoje. 

Frases: 

1. [   ] Fico em casa a maior parte do tempo por causa de minhas costas. 
2. [   ] Mudo de posição frequentemente tentando deixar minhas costas confortáveis. 
3. [   ] Ando mais devagar que o habitual por causa de minhas costas. 
4. [   ] Por causa de minhas costas eu não estou fazendo nenhum dos meus             

trabalhos que geralmente faço em casa. 
5. [   ] Por causa de minhas costas, eu uso o corrimão para subir escadas. 
6. [   ] Por causa de minhas costas, eu me deito para descansar frequentemente. 
7. [   ] Por causa das minhas costas, eu tenho que me apoiar em alguma coisa para me   

levantar de uma cadeira normal. 
8. [   ] Por causa das minhas costas, tento conseguir que outras pessoas façam as coisas 

por mim. 
9. [   ] Eu me visto mais lentamente que o habitual por causa de minhas costas. 
10. [   ] Eu somente fico em pé por períodos curtos de tempo por causa de minhas costas. 
11. [   ] Por causa de minhas costas evito me abaixar ou me ajoelhar. 
12. [   ] Encontro dificuldades em me levantar de uma cadeira por causa de minhas costas. 
13. [   ] As minhas costas doem praticamente o tempo todo. 
14. [   ] Tenho dificuldade em me virar na cama por causa das minhas costas. 
15. [   ] Meu apetite não e muito bom por causa das dores em minhas costas. 
16. [   ] Tenho problemas para colocar minhas meias (ou meia calça) por causa das dores 

em minhas costas. 
17. [   ] Caminho apenas curta distancia por causa das dores em minhas costas. 
18. [   ] Não durmo tão bem por causa das minhas costas. 
19. [   ] Por causa das minhas dores nas costas, eu me visto com ajuda de outras pessoas. 
20. [   ] Fico sentado a maior parte do dia por causa de minhas costas. 
21. [   ] Evito trabalhos pesados, em casa, por causa de minhas costas. 
22. [   ] Por causa das dores em minhas costas, fico mais irritado e mal humorado, com as 

pessoas, do que o habitual. 
23. [   ] Por causa de minhas costas, eu subo escadas mais vagarosamente do que o 

habitual. 
24. [   ] Fico na cama a maior parte do tempo por causa das minhas costas. 
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ANEXO 2 
 

Escala Tampa para Cinesiofobia  

Aqui estão algumas das coisas que outros pacientes nos contaram sobre suas dores. Para cada 
afirmativa, por favor, indique um número de 1 a 4, caso você concorde ou discorde da 
afirmativa. Primeiro você vai pensar se concorda ou discorda e, a partir daí, se totalmente ou 
parcialmente. 

 

 Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

1. Tenho medo de me machucar, se eu 
fizer exercícios. 

1 2 3 4 

2. Se eu tentasse superar esse medo, minha 
dor aumentaria. 

1 2 3 4 

3. Meu corpo está dizendo que alguma 
coisa muito errada está acontecendo 
comigo. 

1 2 3 4 

4. Minha dor provavelmente seria aliviada 
se eu fizesse exercício. 

1 2 3 4 

5. As pessoas não estão levando minha 
condição médica a serio. 

1 2 3 4 

6. A lesão colocou meu corpo em risco 
para o resto da minha vida. 

1 2 3 4 

7. A dor sempre significa que meu corpo 
está machucado. 

1 2 3 4 

8. Só porque alguma coisa piora a minha 
dor, não significa que minha dor é 
perigosa. 

1 2 3 4 

9. Tenho medo de que eu possa me 
machucar acidentalmente. 

1 2 3 4 

10. A atitude mais segura que posso tomar 
para prevenir minha dor é, simplesmente 
ser cuidadoso para não fazer nenhum 
movimento desnecessário.  

1 2 3 4 

11. Eu não teria tanta dor se algo 
realmente perigoso não estivesse 
acontecendo no meu corpo. 

1 2 3 4 
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12. Embora eu sinta dor, estaria melhor se 
estivesse ativo fisicamente. 

1 2 3 4 

13. A dor me avisa quando devo parar o 
exercício para eu não me machucar. 

1 2 3 4 

14. Não é realmente seguro para uma 
pessoa, com problemas iguais aos meus, 
ser ativo fisicamente. 

1 2 3 4 

15. Não posso fazer todas as coisas que as 
pessoas normais fazem, pois me machuco 
facilmente. 

1 2 3 4 

16. Embora alguma coisa me provoque 
muita dor, eu não acho que seja, de fato, 
perigoso. 

1 2 3 4 

17. Ninguém deveria fazer exercícios, 
quando está com dor. 

1 2 3 4 
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ANEXO 3 
 
SF-36 
 
1- Em geral você diria que sua saúde é:  

 

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 

 2- Comparada há um ano atrás, como você classificaria sua saúde em geral, agora? 

Muito Melhor Um Pouco Melhor Quase a Mesma Um Pouco Pior Muito Pior 

1 2 3 4 5 

3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um 
dia comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades? Neste 
caso, quando?  
 

Atividades 
Sim, dificulta 

muito 
Sim, dificulta 

um pouco 

Não, não 
dificulta de 

modo algum 
a) Atividades Rigorosas, que exigem 
muito esforço, tais como correr, 
levantar objetos pesados, participar em 
esportes árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais como 
mover uma mesa, passar aspirador de 
pó, jogar bola, varrer a casa. 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 
d) Subir vários lances de escada 1 2 3 
e) Subir um lance de escada 1 2 3 
f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 1 2 3 
g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 
h) Andar vários quarteirões 1 2 3 
i) Andar um quarteirão 1 2 3 
j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 
4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu 
trabalho ou com alguma atividade regular, como consequência de sua saúde física?   
 Sim Não 
a) Você diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 
trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 
c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras atividades. 1 2 
d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (p. 
ex. necessitou de um esforço extra).   

1 2 
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5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu 
trabalho ou outra atividade regular diária, como consequência de algum problema 
emocional (como se sentir deprimido ou ansioso)?  
 Sim Não 
a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 
trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 
c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto cuidado 
como geralmente faz. 

1 2 

 
6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas 
emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, amigos 
ou em grupo? 
 

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 
7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  
 

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 
1 2 3 4 5 6 

 
8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal 
(incluindo o trabalho dentro de casa)? 
 
De maneira alguma Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 
9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você 
durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta que mais se 
aproxime de maneira como você se sente, em relação às últimas 4 semanas.  
 
 

Todo 
Tempo 

A maior 
parte do 
tempo 

Uma boa 
parte do 
tempo 

Alguma 
parte do 
tempo 

Uma 
pequena 
parte do 
tempo 

Nunca 

a) Quanto tempo você 
tem se sentindo cheio de 
vigor, de vontade, de 
força?  

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo você 
tem se sentido uma 
pessoa muito nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo você 
tem se sentido tão 

1 2 3 4 5 6 
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deprimido que nada 
pode animá-lo? 
d) Quanto tempo você 
tem se sentido calmo ou 
tranqüilo? 

1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo você 
tem se sentido com 
muita energia? 

1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo você 
tem se sentido 
desanimado ou abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo você 
tem se sentido 
esgotado? 

1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo você 
tem se sentido uma 
pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo você 
tem se sentido cansado?  

1 2 3 4 5 6 

 
10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou problemas 
emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, 
etc)?  
 

Todo 
Tempo 

A maior parte do 
tempo 

Alguma parte do 
tempo 

Uma pequena 
parte do tempo 

Nenhuma parte 
do tempo 

1 2 3 4 5 
 
11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?  
 

Definitivamente 
verdadeiro 

A maioria 
das vezes 
verdadeiro 

Não 
sei 

A maioria 
das vezes 

falso 

Definitiva- 
mente falso 

a) Eu costumo obedecer  
um pouco mais 
facilmente que as outras 
pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão saudável 
quanto qualquer pessoa 
que eu conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a minha 
saúde vai piorar 

1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é 
excelente 

1 2 3 4 5 
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RESUMO 
 
 Estudos ressaltam que música pode ocasionar diferentes respostas fisiológicas como: 
alterações na pressão arterial, freqüência cardíaca e freqüência respiratória. Com a música 
os sujeitos criam expectativas baseadas na aprendizagem cultural, pois quando a música 
atende essas expectativas, eles relaxam, mas se não corresponde aos anseios, os sujeitos 
ficam tensos, formando as bases das respostas emocionais à música. O objetivo do presente 
trabalho é estudar a influência da música nos mecanismos fisiológicos no organismo 
humano, em especial, na variável pressão arterial bem como identificar os mecanismos 
neurais do processamento da música. Foi realizada uma revisão da literatura no período de 
março a dezembro de 2010 usando-se as bases de dados PubMed, Medline, Bireme, 
PEDro, Lilacs e Scielo, cujas palavras-chave foram: música, pressão arterial e aspectos 
emocionais em português e seus equivalentes em inglês e espanhol. Foram selecionados 11 
artigos científicos. Os resultados sugerem que a música interfere em alguns aspectos nas 
variáveis fisiológicas, influenciando significativamente o controle da pressão arterial. Os 
autores propõem o mecanismo neurofisiológico envolvido para a regulação da pressão 
arterial pela música. Conclui-se que a música pode ter um papel real na regulação de níveis 
pressóricos, podendo ser utilizada na prática clínica no controle da pressão arterial. 
 
Palavras-chave: Pressão arterial, música, aspectos emocionais. 

 

1-INTRODUÇÃO 

  

Atualmente estudos vêm sendo realizados para verificar a influência da música em 

diferentes condições clínicas. Muitos autores vêm ressaltando que a música pode ocasionar 

diferentes respostas fisiológicas, tais como alterações na pressão arterial, freqüência 
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cardíaca, freqüência respiratória, temperatura corporal, respostas galvânicas da pele, 

parâmetros bioquímicos do sistema endócrino e imunológicos e variações emocionais1, 2. 

 Para esta revisão, entendemos a música como todo processo relacionado à 

organização e à estruturação de unidades sonoras, seja em seus aspectos temporais (ritmo), 

seja na sucessão de alturas (melodia) ou na organização vertical harmônica e tímbrica dos 

sons. Ela não resulta apenas da disposição de vibrações sonoras, mas sim da estruturação 

dessas vibrações em padrões temporais organizados de signos, cuja forma, sintaxe e 

métrica constituem-se em um verdadeiro “sistema” independente e complexo, no qual 

significante e significado remetem-se à estrutura da própria música, isto é, à forma e ao 

estilo musicais3. 

 A idéia de que a música tem um efeito sobre a freqüência cardíaca e a pressão 

arterial já existe há algum tempo. Em 1918 Hyde e Scalapino verificaram que a música 

relaxante aumentou os pulsos cardíacos e diminuiu a pressão arterial, enquanto a música 

em ritmo acelerado aumentou a freqüência cardíaca e a pressão arterial4. 

  Foram estudadas as alterações cardiovasculares, cerebrovasculares e respiratórias 

ocasionadas por diferentes tipos de música em músicos e não músicos. Os pesquisadores 

observaram que a música raga (forma melódica de música Indiana) produz um efeito 

relaxante, com redução da pressão arterial, ventilação e a maior depleção na freqüência 

cardíaca. Por outro lado, o aumento da velocidade das pulsações musicais (andamento), 

produziu um efeito excitante, elevando o ritmo da respiração, a pressão arterial e os 

batimentos cardíacos em conseqüência da ativação do sistema nervoso simpático4. 

 Outra fonte de interesse dos estudos científicos reside em explicar como os 

diferentes componentes de processamento emocional da música interagem causalmente. 

Uma das explicações mais conhecidas é a do psicólogo William James, que argumentou 

que ao percebemos um estímulo emocional (uma música ou outro som), há um aumento da 

atividade autonômica simpática e somatomotora5. 

 Não há, até o momento, estudos de revisão de literatura disponíveis nos bancos de 

dados consultados pelos autores que tenham investigado a influência da música na pressão 

arterial. Dessa forma, a questão levantada pelos autores é: a música seria capaz de trazer 

benefícios fisiológicos sobre o organismo humano, em especial, sobre a pressão arterial? A 

hipótese é que a música pode ocasionar alterações na pressão arterial, inclusive no controle 

dessa variável.  
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Assim, esse trabalho teve como objetivo estudar, por meio de revisão de literatura, 

a influência da música nos mecanismos neuro fisiológicos no organismo humano, em 

especial, na variável pressão arterial bem como identificar os mecanismos neurais do 

processamento da música. 

 

2-MÉTODOS 

 

Foi realizada uma revisão da literatura no período de março de 2010 a dezembro de 

2010 usando as bases de dados PubMed, Medline, Bireme, PEDro, Lilacs e Scielo,  cujas 

palavras-chave foram: Música, pressão arterial e aspectos emocionais em português e seus 

equivalentes em inglês e espanhol. Os critérios de inclusão para a revisão foram: relevância 

do estudo e correlação com o tema; estudo epidemiológico (série de casos, transversal, 

caso-controle ou coorte) ou experimental, publicado em inglês, português ou espanhol, 

disponível na íntegra, com informações que contemplem a música e pressão arterial, 

publicados entre 2000 a 2010; estudos realizados em humanos. Os critérios de exclusão 

foram: artigos que não contemplem os critérios de inclusão; estudos com animais e; artigos 

publicados em revistas não indexadas. 

Inicialmente, foram selecionados estudos com base nos títulos, excluindo aqueles 

claramente não relacionados com o tema da revisão. A seguir, todos os títulos selecionados 

tiveram seus resumos analisados para identificar aqueles que atendessem aos critérios de 

inclusão. Os textos completos dos artigos potencialmente relevantes foram recuperados 

para avaliação final, e suas listas de referências foram checadas de forma independente 

para identificar estudos com potencial relevância não encontrados na busca eletrônica 

(Figura 1). Os estudos tiveram sua qualidade metodológica analisada por meio da escala 

PEDro, na qual será detalhada mais adiante. 

Figura 1. Esquema de busca científica ( elaborada pelos autores). 
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2.1-Análise da qualidade metodológica dos estudos 

A qualidade metodológica dos estudos foi avaliada com base na escala PEDro. A 

escala possui 11 questões, na qual apenas dez são pontuadas. Assim a pontuação varia de 

zero a dez. Cada critério é pontuado de acordo com a sua presença ou ausência no estudo 

avaliado. Cada item satisfeito (exceto o primeiro) contribui um ponto para a pontuação 
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total da escala. Os itens não descritos nos estudos são classificados como “não descritos” e 

não recebem pontuação. A pontuação final é obtida pela soma de todas as respostas 

positivas. Os estudos indexados na base de dados PEDro já apresentavam avaliação da 

qualidade metodológica. Os estudos não indexados na base de dados PEDro foram 

avaliados de forma independente6.  

Em estudos de revisão sistemática prévios, avaliando a efetividade de programas de 

intervenção conduzidos em ambientes ocupacionais, verificou-se que para um estudo ser 

classificado como “alta qualidade” ele deveria apresentar uma pontuação superior a 50% 

em relação à sua máxima pontuação possível. Assim, para a presente revisão, todos os 

estudos com pontuação maior ou igual a cinco pontos foram considerados estudos de alta 

qualidade metodológica6.  

 

 3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De um total de 61 artigos obtidos, foram excluídos 20 artigos após a leitura dos 

títulos; 4 artigos foram excluídos após a leitura dos resumos; 10 artigos foram excluídos 

após a leitura do artigo na íntegra; 9 artigos foram excluídos após a aplicação dos critérios 

de inclusão e exclusão e; 7 artigos excluídos por não apresentarem qualidade metodológica 

suficiente seguindo a escala PEDro, resultando 11 artigos para a presente revisão 

bibliográfica (Tabela 1). 

A Tabela 1 apresenta as características dos artigos selecionados, com o autores, 

título, objetivos, metodologia, resultados e escore PEDro. A maioria dos estudos traz 

resultados, inclusive clínicos da música sobre a pressão arterial. 
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Autor Estudo Objetivo Resultados Conclusão Escore 

PEDro 

PugginaI, 

et al, 2009 

33. 

Sinais vitais e 

expressão facial de 

pacientes em estado 

de coma 

Verificar a 

influência da 

música e da 

mensagem oral 

sobre os sinais 

vitais e expressão 

facial dos 

pacientes em coma 

fisiológico ou 

induzido. 

Houve diferenças nos 

sinais vitais (saturação 

de oxigênio e freqüência 

respiratória. Não foram 

encontrados resultados 

significativos quanto a 

pressão arterial. 

A mensagem foi um 

estímulo mais forte do 

que a música em 

relação à capacidade 

de produzir respostas 

fisiológicas sugestivas 

de audição. 

6 

Franco,et 

al. 2009 10. 

A música no alívio 

da dor em pacientes 

oncológicos 

 Avaliar a 

percepção dos 

pacientes 

oncológicos com 

dor crônica quanto 

aos efeitos da 

música no alívio da 

dor. 

Houve redução da 

pressão arterial, 

batimentos cardíacos e 

freqüência respiratória. 

A música influenciou 

na redução dos sinais 

vitais e na intensidade 

da dor. 

6 

Hatem,et 

al. 2006 23. 

Efeito terapêutico 

da música em 

crianças 

em pós-operatório 

de cirurgia cardíaca 

Verificar o efeito 

da música em 

crianças no 

pós-operatório 

imediato de 

cirurgia cardíaca 

em uma Unidade 

de Terapia 

Intensiva. 

Quanto à avaliação 

subjetiva através da 

escala facial de dor e 

objetiva da freqüência 

cardíaca e freqüência 

respiratória, observou-se 

diferença 

estatisticamente 

significante entre os dois 

grupos após a 

intervenção. Já as 

variáveis pressão arterial 

média, temperatura e 

saturação de oxigênio 

não mostraram diferença 

entre os dois grupos. 

Observou-se neste 

estudo uma ação 

benéfica da música em 

crianças no pós-

operatório de cirurgia 

cardíaca, através de 

alguns sinais vitais 

(freqüência cardiaca e 

freqüência 

respiratória), bem 

como, de forma 

subjetiva, na redução 

de dor (escala facial de 

dor). Na pressão 

arterial média, não 

houve alterações 

significativas. 

7 

 Zanini et O Efeito da O objetivo deste Na comparação inicial e A musicoterapia 7 
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al. 2009 2. musicoterapia na 

qualidade de vida e 

na pressão arterial 

do paciente 

hipertenso 

estudo foi avaliar a 

influência da 

musicoterapia no 

tratamento de 

pacientes 

hipertensos com 

relação à sua 

qualidade de vida e 

ao controle da 

pressão arterial. 

final dos pacientes do 

grupo experimental (GE) 

observou-se melhora 

significativa na QV 

(p<0,05) e no controle da 

PA (p<0,05). 

contribuiu para a 

melhora da qualidade 

de vida e do controle 

da pressão arterial, 

sinalizando que essa 

atividade pode 

representar um reforço 

na abordagem 

terapêutica em 

programas de 

atendimento 

multidisciplinar ao 

paciente hipertenso. 

Nakahara 

et al.2009 

21. 

Alterações 

relacionadas com a 

emoção na 

freqüência cardíaca 

e suas 

variabilidades 

durante a execução 

e percepção da 

música. 

Investigar os 

efeitos das 

emoções evocadas 

pela música de 

piano na 

frequência cardíaca 

e na sua 

variabilidade. 

Os resultados sugeriram 

que a música com 

emoção gerou melhores 

respostas do que a 

música sem emoção. 

Não foram encontrados 

significativos quanto à 

pressão arterial. 

A performance musical 

pode proporcionar um 

maior 

efeito de modulação da 

emoção e da 

freqüência cardíaca e 

suas variabilidades de 

percepção musical em 

pianistas. 

6 

Chafin, et 

al.2004 27. 

A música pode 

facilitar a 

recuperação da 

pressão arterial ao 

stress. 

Avaliar se a 

música é capaz de 

diminuir a pressão 

arterial e a 

freqüência cardíaca 

pós stress. 

Durante a tarefa mental a 

freqüência cardíaca e a 

pressão arterial 

aumentaram e com a 

música essas variáveis 

estabilizaram-se próximo 

ao normal. 

O tempo de elevação 

das respostas 

cardiovasculares ao 

estresse pode ser 

reduzido com a 

música. 

8 

Camara, et 

al.2008 32 

O efeito da música 

clássica de piano ao 

vivo nos sinais 

vitais dos pacientes 

submetidos à 

cirurgia 

oftalmológica 

Determinar o 

efeito da música 

clássica de piano 

ao vivo nos sinais 

vitais dos pacientes 

submetidos á 

cirurgia 

oftalmológicos. 

Houve diminuição da 

pressão arterial, 

freqüência cardíaca e 

respiratória na sala de 

operação em comparação 

com os seus sinais vitais 

medidos no 

 no pré-operatório. O 

grupo controle mostrou 

um aumento 

A música ao vivo de 

piano clássico 

diminuiu a pressão 

arterial, freqüência 

cardíaca e freqüência 

respiratória em 

pacientes submetidos à 

cirurgia oftalmológica. 

5 



139 

 

significativo na pressão 

arterial média, na 

freqüência cardíaca e 

respiratória. 

Bernardi, 

et al.2006 4  

Alterações 

cardiovasculares, 

cerebrovascular e 

respiratória 

induzidas por 

diferentes tipos de 

música em músicos 

e não músicos: a 

importância do 

silêncio; 

Investigar as 

respostas para seis 

tipos de música, 

em músicos e não 

músicos; 

Ventilação, pressão 

arterial, freqüência 

cardíaca, fluxo da artéria 

cerebral média e 

barorreflexo diminuíram 

com andamentos mais 

rápidos e estruturas 

rítmicas mais simples em 

comparação com os 

valores normais. Pressão 

arterial diminuiu com a 

pausa. Os músicos 

apresentaram maior 

sensibilidade respiratória 

para o ritmo da música 

que os não-músicos. 

Mesmo com a curta 

exposição, a música 

pode produzir efeitos 

cardiovasculares e 

respiratórios. Pode 

levar a um estado de 

excitação ou de 

concentração. 

6 

 Lewis, et 

al.,2004 34 

O Efeito da 

sincronização 

hemisférica sobre 

analgesia intra-

operatória 

Confirmar se os 

pacientes 

submetidos à 

anestesia geral e 

que foram 

expostos a uma 

gravação musical 

durante a cirurgia, 

tiveram uma um 

menor 

requerimento de 

anestesia durante a 

cirurgia. 

Pacientes que ouviam a 

música necessitaram de 

um terço a menos de 

analgesia do que o grupo 

controle. Não houve 

resultado 

estatisticamente 

significativos nas médias 

da pressão arterial e 

freqüência cardíaca. 

O estudo demonstrou 

que a música pode ser 

um complemento 

inovador intra-

operatório para 

analgesia em cirurgia 

bariátrica. 

8 

Wang, et 

al. 2002 11 

Música e ansiedade 

pré operatória: um 

estudo randomizado 

e controlado 

Verificar se a 

música pode 

influenciar a 

ansiedade de 

pacientes antes de 

cirurgia. 

Após a intervenção, os 

indivíduos do grupo 

musical relataram 

significativamente  

níveis de ansiedade mais 

baixos em comparação 

Pacientes que ouviam 

música antes da 

cirurgia relataram  

menores níveis de 

ansiedade. Os 

resultados fisiológicos  

7 
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com o  grupo controle . 

Medidas fisiológicas 

(pressão arterial, 

freqüência cardíaca) não 

demonstraram 

diferenças. 

não demonstraram 

diferenças entre os 

dois grupos de estudo. 

 

Bittencourt 

et al, 

201018. 

O Efeito da música 

clássica no alívio da 

dor de crianças com 

câncer 

Avaliar o efeito da 

música clássica no 

alívio da dor de 

crianças com 

câncer antes e após 

a musicoterapia. 

O local mais comum de 

dor 

foi à região da cabeça 

(37%) e a freqüência 

cardíaca e pressão 

arterial mantiveram-se 

estáveis pré e pós-

musicoterapia. 

Em relação ao quadro 

álgico, a intensidade da 

dor foi significantemente 

menor após a aplicação 

da música. A dor foi 

frequentemente 

caracterizada como 

chata, cansativa, 

latejante e aborrecida 

pelos grupos cognitivo-

avaliativo, afetivo-

motivacional, sensorial-

discriminativo e no 

grupo misto, 

respectivamente. 

A pressão arterial e a 

frequência cardíaca 

mantiveram-se estáveis 

pré e pós 

musicoterapia. 

8 

Tabela 1. Artigos selecionados para a análise de revisão ( elaborado pelos autores) 

 
 Na presente revisão, foram encontrados apenas dois artigos científicos que 

priorizassem a música e seus efeitos sobre a pressão arterial, tornando-se necessários mais 

estudos que esclareçam o tema. Em cinco estudos, não houve diferença estatisticamente 

significativa relacionadas à pressão arterial. 

 O escore médio obtido através da aplicação da escala PEDro foi de 6,72 ± 1 pontos, 

onde pode-se afirmar que os artigos estão com uma qualidade metodológica  aceitável, mas 

não excelente, já que a máxima pontuação da escala é de 10 pontos. A validade das 
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conclusões de uma revisão sistemática é dependente da qualidade dos estudos incluídos. 

Apesar de essa recomendação ter norteado a seleção dos artigos para esta revisão, a 

maioria dos estudos apresentou limitações metodológicas. As principais limitações foram 

relativas à falta de descrição adequada dos procedimentos e de avaliadores “cegos”, com os 

estudos apresentando uma pontuação média de 4 pontos na escala PEDro, sendo portanto 

excluídos da revisão. 

 Como discutiremos mais a frente, os resultados encontrados na revisão sugerem que 

a música pode influenciar em alguns aspectos nas variáveis fisiológicas, inclusive podendo 

ter grande influência sobre o controle da pressão arterial, pois ela é capaz de liberar 

substancias capazes de atuar no sistema nervoso reduzindo os valores da pressão arterial7. 

A escala PEDro possui limitações metodológicas, como ausência de avaliação da validade 

externa dos estudos de intervenção, não apresentado a magnitude do efeito clínico da 

mesma, dificultando uma avaliação mais segura da qualidade metodológica dos estudos.  

 Dessa maneira, existe a necessidade de estudos clínicos controlados de alta 

qualidade metodológica para estabelecer mais precisamente o efeito da música no controle 

da pressão arterial e em outras variáveis fisiológicas. 

 

3.1-Bases anatomofisiológicas da música 

3.1.1-Neuroanatomia do processamento da música 

 O circuito acústico primário em humanos consiste do nervo auditivo, cérebro, 

tálamo (corpo geniculado medial) e córtex auditivo. O som é coletado pela orelha externa 

que conduz essa energia sonora pelo canal auditivo em direção ao tímpano. Essa 

membrana transmite vibrações aos ossículos no ouvido médio (martelo, bigorna e estribo) 

gerando uma energia mecânica7. 

O estribo empurra a cóclea, que se situa numa cavidade no osso temporal (ouvido 

interno) criando pressão variável sobre o fluido da cóclea. As células ciliadas localizadas 

na cóclea são receptores sensoriais que geram estímulos elétricos. A cóclea separa os sons 

complexos em suas freqüências elementares e cada célula ciliada responde às diferentes 

freqüências de vibração8. 

 O nervo auditivo faz sinapses com os neurônios do núcleo coclear para que as 

informações cheguem até o cérebro. Do núcleo coclear, o sinal segue para o corpo 

geniculado medial (tálamo auditivo) e posteriormente segue até o córtex auditivo7. 
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 O córtex auditivo primário está localizado no giro transverso de Heschl na fissura 

lateral. É topicamente organizado, onde diferentes áreas do cérebro podem ser ativadas por 

diferentes intensidades de sons. Outras áreas corticais envolvidas no processamento do 

som incluem o córtex auditivo secundário, o campo auditivo posterior e o campo auditivo 

anterior7. 

 O córtex auditivo, de forma geral, realiza a análise perceptiva 

da música, extraindo informações mais específicas sobre as suas 

características acústicas, como afinação, timbre, intensidade e rugosidade8. 

As funções musicais são complexas, múltiplas e de localização assimétricas, 

envolvendo o hemisfério direito para altura, timbre e discriminação melódica e o 

hemisfério esquerdo para ritmos, identificação semântica de melodias, senso de 

familiaridade, processamento temporal e seqüencial dos sons. No entanto, a lateralização 

das funções musicais pode ser diferente em músicos, comparado aos indivíduos sem 

treinamento musical, o que sugere um papel da música na chamada plasticidade cerebral3. 

 

3.1.2-Neuroanatomia do processamento emocional da música 

 Ao ouvir uma música os sujeitos criam expectativas baseadas na aprendizagem 

cultural, pois quando a música atende a essas expectativas, eles relaxam, mas se a música 

não corresponde aos anseios, o sujeito fica tenso. É por meio da sucessão de expectativas, 

atendidas e frustradas, e da tensão e relaxamento resultantes que se forma a base das 

respostas emocionais à música, elevando ou normalizando a pressão arterial á níveis 

normais 9. 

Ao chegar ao cérebro, o som atuará no sistema límbico de maneira mais específica 

no complexo amigdalóide. Esse complexo em uma situação de estresse, medo ou tristeza 

envia uma mensagem para o hipotálamo, que ordena a hipófise que libere o hormônio 

adrenocorticotrófico o qual circula na corrente sanguínea até chegar às glândulas 

suprarrenais que, então, liberam o cortisol10. 

A música tem efeitos psicológicos bem estabelecidos, incluindo a indução e a 

alteração de humor e emoções11. Ela é capaz de baixar níveis elevados de estresse. Certos 

tipos de músicas, tais como a música meditativa ou clássica lenta, reduzem os marcadores 

neuro-hormonais de estresse12. 



143 

 

 A percepção musical inclui áreas associativas de confluência cerebral, que unificam 

as várias sensações, incluindo a gustatória, a olfatória, a visual e a proprioceptiva em um 

conjunto de percepções que permitem integrar as várias impressões sensoriais em um 

mesmo instante, como a lembrança de um cheiro ou de uma imagem após ouvir 

determinado som ou determinada música3. 

  

3.1.3-Processamento emocional da música e sistema nervoso autônomo 

O sistema nervoso autônomo, também conhecido como sistema nervoso 

involuntário, está dividido em sistema nervoso simpático e parassimpático. Ele fornece 

inervação para todos os órgãos do corpo humano, bem como para vísceras, glândulas, 

músculos lisos e músculo cardíaco. O sistema nervoso simpático prepara o organismo para 

lutar ou fugir, por meio de alterações fisiológicas na pressão arterial, freqüência cardíaca e 

freqüência respiratória13. 

 A modulação da atividade simpática e parassimpática do sistema nervoso está 

envolvida em pelos menos três arcos reflexos, a saber: 1) arcos reflexos envolvendo os 

pressorreceptores arteriais (alta pressão); 2) arcos reflexos relacionados aos receptores 

cardiopulmonares (baixa pressão) e; 3) arcos reflexos relacionados aos quimiorreceptores 

arteriais. Essas respostas reflexas do simpático e do parassimpático permitem ajustes do 

débito cardíaco e da resistência vascular periférica, contribuindo para a estabilização e 

manutenção da pressão arterial sistêmica durante diferentes situações fisiológicas15.  

A atividade parassimpática ou vagal exerce efeitos inibidores ou depressores, 

traduzidos por bradicardia decorrente da inibição do nó sinusal, depressão da condução 

átrio-ventricular, depressão da excitabilidade das fibras condutoras especializadas e do 

miocárdio, e depressão do ionotropismo. Estes efeitos atribuem relativo equilíbrio 

eletrofisiológico ao coração, constituindo-se em fatores anti-arritmogênicos e 

proporcionando uma estabilização da pressão arterial15. 

Levando-se em conta o aspecto neurobiológico, pode-se estabelecer relação entre o 

funcionamento do sistema nervoso simpático, as emoções e a hipertensão arterial. Áreas 

encefálicas relacionadas com o comportamento emocional ocupam territórios muito 

amplos do telencéfalo e do diencéfalo, nos quais se encontram as estruturas que integram o 

sistema límbico, a área pré frontal e o hipotálamo. Essas áreas por intermédio do sistema 

nervoso autônomo regulam atividades viscerais16. 
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Todos esses fatores relacionados ao sistema nervoso autônomo podem ser 

influenciados pela música, tornando-a um modulador desse sistema, influenciando a 

pressão arterial. Quando a música atende as expectativas do sujeito, eles relaxam por 

intermédio do sistema nervoso simpático e quando a música não atende as expectativas, o 

sujeito fica tenso por meio do sistema nervoso parassimpático. 

 

3.1.4-Mecanismos de regulação da pressão arterial 

 O mecanismo de regulação da pressão arterial compõe uma das funções fisiológicas 

mais complexas, dependendo de ações integradas do sistema cardiovascular, renal, neural e 

endócrino16. Essa regulação é o resultado da atividade de sistemas de retroalimentação que 

operam a curto e longo prazo. O principal mecanismo de controle em curto prazo é 

desempenhado pelos reflexos que são originados nos pressorreceptores arteriais e nos 

receptores de estiramento da região cardiopulmonar13. 

 O reflexo presso-receptor é um sistema de controle que mantém a pressão arterial 

dentro de limiares normais em períodos de segundos a minutos.  O sistema nervoso 

autônomo ajuda na rapidez desse sistema regulatório através de um mecanismo de retro-

alimentação17. É um dos mais importantes mecanismos para o controle da pressão arterial, 

ajustando a freqüência cardíaca e o tônus simpático vascular17. 

A diminuição da atividade simpática está associada a um acréscimo da atividade 

vagal, produzindo bradicardia. A redução da atividade simpática e o aumento da atividade 

vagal tendem a produzir uma diminuição da resistência periférica total e do débito 

cardíaco, contribuindo, assim, para o retorno da pressão arterial aos níveis normais17. 

 Em estudo realizado em 2006 foram investigadas as respostas para seis tipos de 

música (clássica lenta, clássica rápida, dodecafônica, tecno, rap e música raga) em músicos 

e não músicos. Para isso, foram monitorados a freqüência cardíaca, a freqüência 

respiratória, a pressão arterial, o dióxido de carbono, a pressão da artéria cerebral média, a 

velocidade do fluxo arterial e o barroreflexo. Os resultados mostraram que a ventilação, 

pressão arterial, freqüência cardíaca, fluxo da artéria cerebral média e barroreflexo 

diminuíram com andamentos mais rápidos e estruturas rítmicas mais simples em 

comparação com os valores normais. Os valores de normalidade da pressão arterial 

sistólica e diastólica são de 120 mmHg e 80 mmHg, respectivamente, sendo que esses 

valores diminuíram com a pausa4. 
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O sistema cardiovascular é sensível a uma grande variedade de estados psicológicos 

e comportamentais. A pressão arterial tem sido amplamente estudada como variável 

dependente comportamental para alterar os níveis de ansiedade11.  

 Pesquisadores avaliaram o efeito da musicoterapia na qualidade de vida e no 

controle da pressão arterial de pessoas  hipertensas. Realizaram um ensaio clínico 

controlado, no qual aplicaram semanalmente sessões de musicoterapia em pacientes 

hipertensos. Os autores concluíram que a musicoterapia contribuiu para a melhora da 

qualidade de vida e do controle da pressão arterial2. 

 Outro fator que poderia explicar a regulação da pressão arterial por meio da música 

é a diminuição da liberação de catecolaminas18. Ela também pode produzir alguns efeitos 

físicos por meio da indução de produção periférica e liberação de óxido nítrico. Esta 

molécula pode induzir vasodilatação, aquecimento local da pele, e uma diminuição nos 

valores de pressão arterial7.  O benefício é que o óxido nítrico possui importante função 

antibacteriana,  antiviral e imuno-modulador, podendo-se especular que a música pode 

ajudar o organismo a se proteger contra bactérias e infecções virais, aumentando a 

imunidade e a ativação endotelial, controlando a hipertensão arterial20, 7. 

A figura 2 mostra de forma esquemática o processamento da música e seus efeitos 

fisiológicos no organismo 

humano:  
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Figura 2. Processamento e efeitos fisiológicos da música (elaborada pelos autores) 

 

3.1.5-Implicações clínicas 

 A música é um estímulo que promove: a) respostas físicas (sedativas ou 

estimulantes), respostas na pressão arterial, freqüência cardíaca, freqüência respiratória, 

dilatação pupilar, tolerância à dor, dentre outras; b) respostas emocionais que estão 

associadas às respostas fisiológicas, como alterações nos estados de ânimo e na 

afetividade; c) integração social, ao promover oportunidades para experiências comuns, 

que são a base para os relacionamentos; d) comunicação principalmente para idosos que 

têm problemas de comunicação verbal e pela música consegue interagir significativamente 

com as outras pessoas; e) expressão emocional, pois utiliza a comunicação não-verbal, 

facilitando a expressão de emoções; f) diminuição da inatividade, do desconforto e da 

rotina cotidiana, mediante o uso do tempo com atividades envolvendo música; e g) 

associações extra-musicais, com outras épocas, pessoas, lugares, evocando emoções ou 

outras informações sensoriais que estão guardadas na memória9. 

 Diversos estudos vêm demonstrando a influência da música em diversas situações 

clínicas, interferindo em variáveis fisiológicas que incluem a pressão arterial, freqüência 

cardíaca e respiratória, temperatura corporal e respostas galvânicas da pele 2. 

 Vários autores colaboraram para o entendimento da importância da música nas 

unidades de terapia intensiva como forma de acelerar o atendimento aos pacientes por 

meio do alívio da dor, estresse e da redução da atividade do sistema simpático 1. Ela 

também tem uma contribuição importante para o tratamento de crianças após cirurgia 

cardíaca. 

 

4-CONCLUSÃO 

 

 São necessários mais estudos que esclareçam o real papel da música na variável 

pressão arterial. Os resultados encontrados, até o momento, na literatura sugerem que a 

música pode ter um papel real na regulação de níveis pressóricos através de seu 

processamento neural. Por meio da diminuição da atividade simpática associada a um 

aumento da atividade vagal, a música produz bradicardia, tendendo a produzir uma 

diminuição da resistência periférica total e do débito cardíaco, contribuindo, assim, para o 

retorno da pressão arterial aos níveis normais. Dessa forma, através dos mecanismos de 
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processamento neural da música, ela pode trazer benefícios nas práticas clínicas de 

diversos profissionais da saúde minimizando o estresse pelos quais os pacientes são 

submetidos. 

 

THE NEURAL EFFECT OF MUSIC IN BLOOD PRESSURE: LITERATURE 

REVIEW. 

 

ABSTRACT 

 

 Studies show that music can induce different physiological responses such as changes in 
blood pressure, heart rate and respiratory rate. With music the subject creates expectations 
based on cultural learning, because when music meets these expectations, they relax, but 
does not correspond to the expectations, the participants are tense, forming the basis of 
emotional responses to music. The objective of this work is to study the influence of music 
on physiological mechanisms in the human body, especially in variable blood pressure as 
well as identify the neural mechanisms of music processing. We conducted a review of the 
literature in the period from March to December 2010 using the databases of PubMed, 
Medline, Bireme, PEDro, Lilacs and Scielo whose key words were: music, blood pressure 
and emotional aspects in Portuguese and their equivalent in English and Spanish. We 
selected 11 scientific articles. The results suggest that music interferes in some respects in 
the physiological variables, significantly influencing the control of blood pressure. The 
authors propose the neurophysiological mechanism involved for the regulation of blood 
pressure for the music. We conclude that music can have real role in regulating blood 
pressure and may be used in clinical practice in controlling blood pressure. 
 
Keywords: Blood pressure, music, emotional aspects 
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RESUMO 

A sensibilização sobre a importância da atividade física para a manutenção, 
promoção da saúde e qualidade de vida, assim como a busca por um padrão estético 
considerado perfeito, tem incentivado a população à procura da prática de atividade física 
em academias. Por isso é freqüente a exposição a situações de risco de lesões e agravos 
decorrentes da prática inadequada de exercícios físicos. Por isso, objetivou-se verificar a 
importância do profissional fisioterapeuta num trabalho transdisciplinar com o profissional 
da educação física nas academias, a partir da análise da prevalência de lesões existentes em 
praticantes de musculação em uma academia do município de Matinhos-PR. Inicialmente 
foi feito levantamento contendo informações relativas aos principais segmentos físicos 
acometidos por lesões durante o treinamento, lesões prévias ao ingresso na academia e 
presença do profissional fisioterapeuta atuando em conjunto com o educador físico, assim 
como freqüência e eficiência das orientações fornecidas por este durante os treinamentos.  
A amostra foi composta por 32 sujeitos de ambos os gêneros, usuários de uma academia do 
município de Matinhos – PR. Foi feita análise quali quantitativa dos dados, sendo que 
todos os procedimentos estiveram de acordo com a resolução 196/96 do Conselho 
Nacional de Saúde (CNS). Quando questionados com relação ao motivo de freqüentarem a 
academia, 60% dos indivíduos usuários da academia relataram que freqüentavam a 
academia pela questão estética, 34,29% pela busca por maior qualidade de vida e 
promoção de saúde 5,71% procuravam diminuição de algias prévias. Sobre as doenças 
pregressas apresentadas, 67,42% apresentavam alguma co-morbidade. Ao se tratar das 
incidências de lesões musculoesqueléticas foi visto 25% apresentaram lesão em joelho, 
18,75% em coluna e 12,5% em ombro. Quando abordados sobre o auxílio e orientação 
ofertada pelos educadores físicos, 59,38% responderam que não recebem nenhuma atenção 
durante o treinamento, e 40,62% responderam ter auxílio durante a atividade física. Quanto 
à inclusão do fisioterapeuta nas academias, 77,42% desses indivíduos responderam que 
acham necessária a inserção deste profissional na academia. Por conta do número 
significativo de incidência de lesões musculoesqueléticas durante a prática da atividade 
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física, em conjunto com a falta de orientação e auxílio durante esta prática e relatos de 
doenças pregressas, há a necessidade de um olhar mais atencioso e clínico para estes 
usuários, sendo o profissional fisioterapeuta capaz de reintegrar seus conhecimentos com 
educadores físicos de maneira a adequar os exercícios de forma a prevenir futuras lesões 
ou piora do quadro desses praticantes. 

 

Palavras-Chave:  
 
Fisioterapia, Lesões musculoesqueléticas, Qualidade de Vida.  
 

ABSTRACT 
 

The sensibilization about the importance of physical activity for maintenance, 
health promotion and quality of life, as the pursuit of an aesthetically considered perfect, 
has encouraged the population in search of physical activity in gyms. So is frequent the 
exposure to situations of risk of injuries and disorders resulting from inadequate practice of 
physical exercises. To verify de importance of physical therapists in interdisciplinary work 
with the professional physication in gyms of the city of Matinhos – PR. This study 
characterizes for being exploratory. Initially a survey was made containing informations of 
the main physical segments affected by injuries during training, injuries prior to entering 
the gym and presence of physical therapists working with physical educator, as the 
frequence and efficiency of the guidance given by him during training. The sample was 
composed of 32 subjects of both genders, users of a gym of city of Matinhos – PR. Was 
performed quantitative data analysis, and all procedures were in accordance with resolution 
196/96 of Conselho Nacional de Saúde (CNS). When asked about attending the gym, 60% 
of subjects reported that users of the gym attended the gym for the aesthetic,  34.29% 
by the search for higher quality of life and promoting health seeking reduction of 5.71% 
prior pains. About previous diseases, 67.42% had a comorbidity. When you address the 
impact of musculoskeletal injuries, 17% had knee injury, 15% in spine and 5% in shoulder. 
When asked about the assistance and guidance offered by the physical educators, 59.38% 
would not receive any attention during training and 40.62% reported they had assistance 
during physical activity. About the inclusion of physical therapists in gyms, 77.42% of 
these subjects said they believed necessary integration of training in the gym. Due to the 
significant number of incidence of musculoskeletal injuries during physical activity, 
together with the lack of guidance and assistance during this practice and reports of 
previous diseases, is necessary more attention for these users, being able to reintegrate 
physical therapists with their knowledge of physical educators how to adapt the exercises 
to prevent future injury or worsening of these practitioners. 
 

Keywords: 

 Physiotherapy, musculskeletal injuries, quality of life.  
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INTRODUÇÃO 

 

O exercício físico tem se mostrado de suma importância na sociedade, cujo 

sedentarismo tem sido visto como uma preocupação mundial, uma vez que uma vida 

instável em relação à saúde parece ser uma tendência da vida moderna. Além disso, outros 

fatores contribuem para isto, como alimentação inadequada e a falta de regularidade na 

prática de atividades físicas (MARQUES; GAYA, 1999). A prática de exercício físico 

promove diversas mudanças que, a curto prazo favorece a regularização dos níveis de 

glicose sanguínea, de adrenalina, noradrenalina e na quantidade e qualidade do sono. À 

longo prazo, proporciona melhora do funcionamento cardiovascular, da flexibilidade, 

resistência, potência e força  muscular, equilíbrio, coordenação e velocidade de movimento 

(ROLLA et al., 2004). 

 Nahas (2003) também descreve que os benefícios da atividade física podem ser 

analisados na perspectiva individual em relação à melhora da qualidade de vida e da 

interação social. Segundo ele, complementando e confirmando os estudos de Rolla et al. 

(2004),  com a execução de exercícios físicos pode-se obter maior capacidade aeróbia, 

melhora na flexibilidade e equilíbrio, assim como relaxamento, redução da ansiedade e 

melhora da saúde e diminuição no risco de depressão, incrementando a auto estima  do 

indivíduo, tornando-o apto a executar as atividades de vida diária, atividades laborais, de 

lazer e melhora no convívio social.   

Fisiologicamente, a atividade física é todo movimento corporal que requer um gasto 

do componente energético (adenosina trifosfato - ATP) para o deslizamento das miofibrilas 

contráteis de actina e miosina, produzindo o movimento do músculo estriado esquelético.  

Dessa maneira, os exercícios físicos são atividades planejadas, estruturadas e repetitivas 

que visam à melhora do desempenho individual e consequentemente promovem o 

incremento da qualidade de vida (CASPERSEN et al. apud. REIS et al., 2000). 

A sensibilização para a importância desses exercícios aliada à preocupação com a 

forma física, manutenção e promoção de qualidade de vida vem fazendo com que a 

população procure cada vez mais os serviços das academias para alcançar potencialidade 

muscular e melhora nas atividades do cotidiano, assim como em relação à estética do 

corpo. (ROLLA et al., 2004; REIS et al., 2000). 
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O ganho de força, de potência e resistência depende de adaptações aos exercícios 

que promovam o desenvolvimento muscular. Ele é importante para que o indivíduo tenha 

uma melhor qualidade do desempenho físico (performance). Lembrando que potência 

muscular é o produto da força e velocidade (mesmo que dois atletas realizem um exercício 

anaeróbico com mesmo peso, o primeiro que, em circunstância de necessidade, levante o 

peso mais rapidamente apresentará maior potência muscular). Assim como a resistência 

muscular é a capacidade dos músculos em sustentar atividades musculares ou em ação 

estática por um período de tempo prolongado. E força muscular é a capacidade que um 

determinado músculo ou um grupo muscular tem de recrutar unidades contráteis, sendo a 

hipertrofia um componente que pode estar presente neste processo (WILMORE; 

COSTILL, 2001). No entanto, de acordo com Enoka (2002) o ganho de força depende, 

necessariamente, de adaptações neurais decorrentes do treinamento, o que explica ganhos 

de força sem hipertrofia e nos casos de força sobre-humana. Sendo que essas adaptações 

ocorrem em cerca de 6 a 10 semanas de treinamento. Assim, o fortalecimento muscular faz 

parte de um sistema motor, onde a hipertrofia é importante, mas o controle neural é peça 

fundamental para o maior recrutamento de fibras motoras. Confirmando este fato, Moritani 

e DeVries (1979, apud BARROSO et al., 2005) verificaram a relação das adaptações 

neurais e morfológicas no processo de treinamento físico, onde demonstram que nas etapas 

iniciais de treinamento (de 04 a 06 semanas), os ganhos de força são alcançados 

preferencialmente por adaptações neurais e que nas fases intermediárias, aumentam-se as 

adaptações morfológicas em detrimento das neurais, concluindo assim que para a melhora 

da performance muscular, é preciso a otimização dessas duas adaptações ao treinamento. 

As mudanças fisiológicas pelas práticas de exercícios físicos se mostraram bem 

acentuadas nas primeiras semanas por causa de adaptações neurais, e especificadamente 

nos exercícios aeróbicos. Elas começam pelo aumento do número de organelas, como a 

mitocôndria, que além de aumentarem em número, apresentam também aumento em 

dimensões. Dessa maneira, elas tornam-se mais eficientes na produção de adenosina 

trifosfato (ADP), substrato essencial para o desenvolvimento da performance. Outra 

mudança é no acréscimo de 75% a 80% de mioglobina, sendo esta uma estrutura 

semelhante à hemoglobina, cuja coloração é avermelhada e possui papel fundamental no 

carreamento de oxigênio ao músculo (em fibras de contração lentas são encontradas 

grandes quantidades de mioglobina, por isso essas fibras são ditas vermelhas). Já em 

treinamentos anaeróbicos, suas adaptações se dão inicialmente no ganho de força e 
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potência, o que beneficia também modalidades aeróbicas através melhora do potencial de 

tamponamento, pois, os tampões (como os de bicarbonato com o fosfato) combinam-se 

com o hidrogênio, retardando o início da fadiga durante a prática de exercícios, permitindo 

maiores níveis de lactato no sangue e no músculo, além de propiciar uma melhora na 

execução dos movimentos, o que exigirá menor gasto energético (TORTORA; 

GRABOWSKI, 2002).  

Hoje em dia vêm sendo desenvolvidas técnicas e equipamentos cada vez mais 

sofisticados em busca da melhora da potencialidade muscular, levando em conta um 

treinamento mais completo e com resultados mais rápidos. Entretanto, o uso de maneira 

inadequada dos equipamentos, assim como a prática do exercício sem os componentes do 

treinamento como o alongamento e aquecimento apropriados, a postura adequada e o 

preparo do equipamento para o treino, além de orientações sobre a forma em que se deve 

apanhar e levantar os pesos e na realização do exercício, propiciam lesões, principalmente 

no músculo estriado esquelético. Pedrinelli (apud. TORRES 2004; CLEBIS; NATALI, 

2001), afirmam que toda atividade física gera alguma sobrecarga sobre algum ponto do 

aparelho locomotor e para que não seja instalada uma lesão, deve-se avaliar as limitações 

do praticante e da sobrecarga que a atividade gera. Indivíduos que praticam regularmente 

musculação podem estar mais suscetíveis as lesões osteomioarticulares, quando o exercício 

é feito de maneira inadequada e sem orientação de um profissional habilitado. De acordo 

com Simões (2005), em um estudo observacional, em indivíduos que praticam atividades 

físicas as lesões podem ser prevenidas somente por alguns cuidados básicos como prestar 

atenção às individualidades do praticante, objetivos pretendidos por estes, forma de uso do 

material de treinamento, entre outros. Gould (1992) demonstra que há realmente um 

aumento na incidência de lesões, nos dias atuais, ressaltando assim a importância de um 

trabalho preventivo para redução destas lesões, devendo assim, haver um profissional 

fisioterapeuta na academia utilizando de seus conhecimentos, métodos e técnicas para 

contribuir com os demais profissionais alocados na academia. O fisioterapeuta poderá atuar 

de modo a fornecer orientações preventivas aos indivíduos que apresentem lesões prévias 

ao início do treinamento visando a melhora da performance e qualidade de vida do 

praticante.  Assim a abordagem deste profissional é diferenciada em relação ao educador 

físico. (VAZ; SIGNORINI, 2001). 

Fontana (1999) ressalta que é imprescindível a atuação do fisioterapeuta no 

trabalho preventivo, assim como na reabilitação. Segundo este autor, a fisioterapia tem 
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como objetivo o tratamento de pacientes que apresentam um quadro patológico e 

restabelecimento da funcionalidade perdida. E quanto à prevenção, o fisioterapeuta atua 

potencializando as funções do praticante/atleta e o orientando durante o treinamento.  

Atualmente ocorre a inserção do fisioterapeuta nas academias, entretanto, os 

serviços oferecidos por ele ficam limitados à recuperação e reabilitação desses praticantes, 

ou seja, o fisioterapeuta só é solicitado quando ocorre uma lesão ou para acompanhar um 

aluno que já apresentava alguma patologia antes do treinamento. No entanto, o 

fisioterapeuta também pode desenvolver ações de prevenção e promoção da saúde, atuando 

em conjunto com os demais profissionais da área da saúde, inseridos nas academias.  

Dessa maneira, ocorre à necessidade de maior ênfase na prevenção, podendo o 

profissional fisioterapeuta trabalhar em diversos níveis, compostos estes em (1) primário, 

onde ocorre intercepção dos fatores pré-patogênicos visando promoção de saúde e proteção 

específica, (2) prevenção secundária que é realizada no indivíduo já com a ação do agente 

patogênico no nível do estado da doença, onde inclui o diagnóstico, tratamento precoce e 

limitação de sequelas e (3) prevenção terciária, que consiste na prevenção da incapacidade 

através de medidas destinadas à reabilitação, como o processo de readaptação e reeducação 

de pessoas com perdas funcionais após acidentes ou devido à sequelas de doenças 

(ROUQUAYROL; FILHO, 2003). 

Sendo assim, é fundamental o conhecimento das principais lesões que acometem os 

praticantes de atividade física em academias, assim como desenvolver estratégias que 

minimizem as seqüelas de lesões prévias ao início do treinamento e o consolidem como 

forma de alcançar a melhora integral da qualidade de vida. De igual maneira, para que isso 

ocorra é essencial que os profissionais da saúde atuem de maneira transdisciplinar. Este 

termo foi mencionado por Piaget, que considerou que o fenômeno de relações 

interdisciplinares não se contenta em atingir apenas interações ou reciprocidade entre as 

ciências, mas que as interligas no interior de um sistema total, sem fronteiras estabelecidas 

entre as disciplinas. Entretanto, ele também ressalta que essa integração de áreas do 

conhecimento ainda é um objetivo muito distante de ser alcançado na prática (Vaz & 

Signorini, 2009). 
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OBJETIVO GERAL 

  

Verificar a importância do profissional fisioterapeuta nas academias, atuando de 

forma transdisciplinar com educadores físicos, a partir da análise da prevalência de lesões 

em praticantes de academia de ginástica do município de Matinhos-PR.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os procedimentos científicos metodológicos utilizados foram caracterizados como 

exploratório, cujo delineamento foi de levantamento, tendo em vista que os dados apurados 

foram: a prevalência de lesões musculoesquelética, as doenças pregressas apresentadas 

pelos usuários, presença de co-morbidades, as motivações que levaram os usuários a 

procurarem a academia e a atenção ofertada pelos profissionais atuantes desses locais e um 

possível papel do profissional fisioterapeuta nos variados níveis de prevenção. 

Esta pesquisa atende a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS).  

Foram realizadas 32 entrevistas com praticantes de musculação de uma academia 

da cidade de Matinhos – PR, no período sazonal de solstício compreendido mais 

especificadamente entre 25 de junho a 20 de setembro do ano de 2010.  

 

Amostra:  

 Fizeram parte da pesquisa indivíduos de ambos os gêneros, usuários de academia, 

cuja média etária entre mulheres foi de 40,8 ± 19,6 anos e a de homens de 37,5 ± 18,4 

anos. 

Como critérios de inclusão foram utilizados o tempo de treinamento dos praticantes 

de musculação, sendo considerados como inclusos indivíduos que praticavam atividade 

física há pelo menos 12 semanas, com freqüência de treinamento de pelo menos três vezes 

por semana, uma vez que nessa etapa são evidenciadas mudanças morfológicas e neuronais 

(SILVA; FARINATTI, 2007).  

Como critérios de exclusão foram considerados exclusos todos os indivíduos 

praticantes de musculação, cuja freqüência semanal de treinamento tenha sido inferior a 

três semanas e que o tempo como praticante dessa modalidade de esporte tenha sido menor 

que doze semanas. 
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Procedimentos:  

Para o levantamento da prevalência das lesões foi utilizado um questionário semi-

estruturado sobre as lesões pregressas dos praticantes, o cuidado oferecido pelos 

profissionais alocados na academia, as concepções dos usuários sobre a dinâmica da 

academia e os seus interesses na inclusão de um fisioterapeuta atuando ativamente em 

conjunto com o educador físico. 

 As questões foram aplicadas por meio de um questionário construído utilizando o 

sistema operacional Microsoft Windows XP Professional, cujos programas utilizados são 

da Microsoft Office Word 2003 e para construção dos gráficos, tabulação e análise 

quantitativa dos dados o programa Microsoft Office Excel 2003. 

   

RESULTADOS  

 

De primeiro momento foi verificado através da ficha de avaliação os segmentos 

físicos mais acometidos, onde foram analisadas 32 fichas de indivíduos de ambos os 

gêneros. Observou-se que 25% dos praticantes apresentam algum comprometimento no 

joelho, 18,75% na coluna e 12,5% nos membros superiores, enquanto que 43,75% não 

referiram lesão, como mostra a FIGURA 01. 

 

25%

19%

13%

43%

Joelho Coluna MMSS Não referiram lesão

 

FIGURA 01. Porcentagem dos segmentos mais comprometidos durante o 
treinamento. 

 

Motivação da procura pela prática de atividade física em academia  
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Quando questionados em relação ao motivo de freqüentarem a academia, as 

respostas obtidas basearam-se na questão estética, qualidade de vida e redução de algias 

em determinados segmentos corporais. Sendo que dos homens, 68% relataram que 

freqüentavam a academia por motivo estético, 32% pela busca de melhor qualidade de vida 

e promoção de saúde e nenhum relatou a necessidade de atividade para redução de algias, 

como mostra a FIGURA 02.  

Quanto às mulheres, 50% relataram freqüentar a academia por questões estéticas, 

38% procuravam melhor qualidade de vida e 12% buscavam diminuição de algias prévias, 

como mostra a FIGURA 03. 

 

68%

32%

Estética QVS

 

FIGURA 02. Motivos que levam os homens a academia.  
 

50%

38%

12%

Estética QVS Analgesia
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FIGURA 03. Motivos que levam as mulheres à academia.  
 

Presença de co-morbidades nos praticantes de academia de ginástica 

De acordo com a totalidade das entrevistas realizadas na academia, verificou-se que 

13 % são hipertensos, 26% sofrem de alguma doença que atinge o sistema respiratório, 6% 

são diabéticos, 6% sofrem de alguma doença cardíaca, 16% apresentaram algum problema 

vascular e 33% não apresentaram co-morbidade, como mostra a FIGURA 04. 

13%

26%

6%
6%

16%

33%

Hipertensos Problemas respiratórios

Diabéticos Problemas cardíacos

Problema vascular Não apresentam co-morbidades

 

FIGURA 04. Revela as principais co-morbidades que os usuários de academias 
apresentam.  

 

Auxílio prestado pelos profissionais durante o treinamento. 

Ao serem questionados pela atenção e auxílio ofertados pelos profissionais 

educadores físicos durante os treinamentos, 62,5% dos indivíduos do gênero masculino 

responderam que não receberam orientação, independente do relato de lesão prévia. Já 

37,5% relataram que receberam auxílio satisfatório durante treinamento, como é 

representado na FIGURA 05. Em sujeitos do gênero feminino, 56,25% responderam, que a 

atenção ofertada pelos educadores físicos foi insuficiente, não havendo auxílio adequado 

durante os treinamentos e 43,75% responderam contrariamente, afirmando que a atenção 

dada é satisfatória para a execução das atividades físicas, como é mostrado na FIGURA 06. 
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62%

38%

Não auxiliam Auxiliam

 

FIGURA 05. Auxílio prestado pelos educadores físicos aos homens, usuários de 
academia. 

56%

44%

Não auxiliam Auxiliam

 

FIGURA 06. Auxílio prestado pelos educadores físicos à mulheres, usuárias de 
academia. 
 

DISCUSSÃO 

 

De acordo com os resultados obtidos neste estudo, pode-se dizer que a população 

observada enquadrou-se numa faixa etária adulto-jovem, compreendida entre 20 e 40 anos 

de idade (PAPALIA; OLDS, 2006). Quando questionados sobre o motivo que os levaram a 

academia, as respostas basearam-se primeiramente em aspectos estéticos, seguida pela 

melhora da qualidade de vida e em ultimo lugar, na diminuição de sensações álgicas. 

Balbinotti e Capozzoli (2008), em estudo sobre o que motiva o indivíduo a praticar 

atividade física, descrevem em primeiro lugar os temas, saúde, estética e prazer, que em 
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seus resultados se mostraram de maneira indissociável, demonstrando a influência desses 

fatores sobre o praticante. De acordo com Maldonado (2006); Silva, et al. (2003); 

Ingledew e Sulivan (2002), o aspecto estética estar em primeiro lugar não é uma surpresa, 

pois na atualidade a mídia impõe um padrão de beleza, um estereótipo que deve ser 

seguido, assim, a academia é um dos meios através do qual se pode buscar e obter o corpo 

almejado. Um fato importante é que há um maior interesse masculino na obtenção de uma 

estética corporal de acordo com os padrões atuais. Há algum tempo atrás, o cuidado 

estético era tido como exclusivamente feminino, porém, hoje nota-se uma maior adesão de 

indivíduos do gênero masculino, o que entra em acordo com esta pesquisa, onde 68% dos 

homens procuraram a academia por questão estética e quando se questiona as mulheres, 

essa porcentagem cai para 50%. Também é importante ressaltar a faixa etária avaliada, que 

se trata de pessoas jovens, que estão em busca de um corpo mais atlético e saudável, para 

assim se sentirem mais confortáveis perante a sociedade (GARCIA; LEMOS, 2003).  

 Na seqüência encontrou-se o fator qualidade de vida, onde 32% dos homens 

relataram ser esse o motivo para freqüentarem a academia, assim como 38% das mulheres. 

A preocupação com a saúde pode estar ligada a procura por atividades saudáveis (ACSM, 

2003). De acordo com Rolla et al (2004) as pessoas estão se tornando cada dia mais 

conscientes da importância da atividade física para manutenção e promoção de sua saúde, e 

isso vem provocando mudanças no estilo de vida, assim, maneiras para adquirir uma 

melhor qualidade de vida estão sendo buscadas, visto que a academia é um local 

apropriado para este fim. É importante ressaltar que a busca pela qualidade de vida esta 

iniciando precocemente, nota-se que indivíduos cada vez mais jovens se mostram 

interessados em obter e manter sua qualidade de vida, a fim de alcançar uma idade 

avançada mais longa e saudável, pois sabe-se que com níveis adequados de atividade 

física, pode-se viver mais e melhor (WANKEL, 1993). 

Em estudo realizado por BALBINOTTI e CAPOZZOLI (2008), um grupo de 

praticantes de atividade física com idade entre 21 a 40 anos relataram preocupar-se com 

sua qualidade de vida. Teoricamente, quando indivíduos entram na fase adulta seu 

organismo está em plena forma física, onde se nota um melhor resultado ao exercício 

físico, o que pode estar influenciado esse grupo (PAPALIA; OLDS, 2006).  

Após analisados os motivos que levaram os indivíduos à academia, foi realizado 

um levantamento das lesões ocorridas com maior frequência e os segmentos mais 

acometidos. Sendo que 56,25% dos praticantes relataram lesão prévia ou adquirida, sendo 
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os segmentos mais acometidos foram: joelho (25%), coluna (18,75%) e ombro (12,5%). O 

que corrobora com pesquisas realizadas por outros autores, como os estudos feitos por 

OLIVA et al. (1998), que tiveram como objetivo levantar os problemas que atingem os 

praticantes de musculação e os motivos que podem o levar a desistência da prática de 

atividade física. Encontrou-se, quando questionados quanto as lesões, o relato de 55% dos 

entrevistados afirmaram lesões decorrentes da prática de exercício físico dentro da 

academia, onde o maior acometimento ocorreu no ombro (28%), seguido da coluna lombar 

e músculos dorsais superiores (13%), e por ultimo joelho e cotovelo (11%).  

Rolla et al, (2004), realizou um estudo sobre lesões em academias de ginástica, em que 356 

pessoas foram questionadas sobre sua percepção de lesões, sendo que mais da metade 

(58%) relataram observar algum tipo de injúria, e destes 48% acreditavam que estas eram 

decorrentes das atividades realizadas nas academias. Os segmentos mais citados pelos 

praticantes foram joelho em primeiro lugar (41%), seguido por ombro (30%) e coluna 

(20%). Moreira, Boery e Boery (2010) vêm confirmando estas pesquisas, onde 43% dos 

praticantes analisados em seu estudo, relataram ter alguma lesão corporal, e em relação a 

localização desta, os segmentos mais acometidos foram coluna (58%), ombro (18%), 

joelho (12%), entre outras segmentos com porcentagem menor.  

Estes dados mostram os segmentos mais afetados pela prática do exercício físico 

(joelho, coluna e ombro), e apesar destes diferirem em porcentagem de uma pesquisa para 

outra, sabe-se que são várias as razões das possíveis causas dessas lesões, como não atentar 

para com a carga adequada, número correto de repetições e séries, frequência, duração e 

intensidade. Estes são ítens essenciais para que se alcance os resultados desejados, sem a 

ocorrência de lesões, além da necessidade de profissionais qualificados para fazer a 

avaliação física, prescrever os exercícios e dar as orientações necessárias (MOREIRA; 

BOERY; BOERY, 2010). 

Um dado importante de ser discutido é quanto às co-morbidades encontradas, uma 

vez que 67% dos praticantes relatam alguma co-morbidade ao ingresso da academia, e 

segundo Lakka (2003) (apud CIOLAC; GUIMARÃES, 2004), relata que estudos 

epidemiológicos demonstraram relação entre inatividade física e fatores de risco 

cardiovasculares, diabetes, dislipidemia, obesidade entre outros. Ainda, Pate (1995) (apud 

CIOLAC; GUIMARÃES, 2004) diz que a prática da atividade física tem sido 

recomendada para prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares e outras doenças 

crônicas. Lesniak; Dubbert (2001) relatam que há uma associação entre o baixo nível de 
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atividade física ou condicionamento físico com a presença de hipertensão arterial e que não 

há dúvidas quanto ao benefício do exercício e a redução desta nos portadores de pressão 

arterial sistêmica elevada. Pryor; Webber (2002) ressalta a eficácia de programas de 

treinamento muscular para reabilitação e/ou melhora do sistema respiratório. Entretanto, 

para efetividade desses resultados, faz-se necessário um olhar clínico e atencioso, como 

evidenciado por McArdlle; Katch; Katch (2008) os quais verificaram que durante o 

exercício de resistência ocorre aumento significativo da pressão arterial, sendo necessário o 

monitoramento desta durante essa prática. Do mesmo modo, indivíduos que sofrem de 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), cuja saturação e complacência pulmonar 

são menores, havendo a necessidade de um acompanhamento mais especificado. Em 

sujeitos com diabetes a necessidade de acompanhamento é evidente, já que durante o 

treinamento de força a hipoglicemia é um risco muito evidente para eles (Wilmore; Costil, 

2008).  

Nos resultados obtidos por esta pesquisa, houve relato de lesões prévias, sendo que 

destas, 62,5% dos homens e 56,25% das mulheres afirmaram a falta de auxílio e orientação 

por parte dos supervisores na execução do treinamento físico.  

Prestes et al. (2002) realizaram um estudo, objetivando verificar o conhecimento de 

educadores físicos sobre as metodologias de treinamento empregadas na prática da 

musculação, sendo analisadas sete academias da cidade de Santa Maria - RS (2000) de 

maneira que 18 profissionais de Educação Física pertencentes a essas academias, e que 

atuavam na modalidade de musculação, compuseram a amostra do estudo revelando que a 

maioria dos profissionais apresentaram um conhecimento básico sobre as metodologias de 

treinamento empregadas na prática da musculação, havendo, porém dificuldades em 

classificar as metodologias de acordo com a nomenclatura especifica da área. Portanto, 

tendo em vista a grande porcentagem de relato de injúrias prévias encontradas neste 

estudo, confirmadas por tais autores, a falta de conhecimento específico e adequação do 

treinamento podem causar agravos nas lesões ou qualquer comprometimento ao cliente 

praticante.  

Sendo assim, vê-se a necessidade de uma adequação e qualificação dos serviços 

prestados nas academias, concluindo desta forma a importância de uma ação conjunta com 

os educadores físicos, para que os resultados esperados e obtidos através da atividade física 

sejam eficazes e preventivos.  



165 

 

Rolla et al. (2004), defende a idéia da inserção do fisioterapeuta em academias, 

onde realizou um estudo sobre a análise da percepção dos alunos quanto a lesões 

decorrentes da prática de atividade física e os segmentos mais acometidos. Neste estudo 

obrigatoriamente deveriam constar no quadro de funcionários da academia ao menos um 

fisioterapeuta e um educador físico. Nos resultados obtidos pelo estudo, 58% dos alunos 

relataram algum tipo de lesão, sendo que 48% destes acreditavam que esta estava 

relacionada com atividade realizada dentro da academia. Este mesmo estudo demonstrou a 

importância da interação entre os profissionais fisioterapeuta e educador físico, pois 

quando apresentavam lesão, 73% dos praticantes procuravam auxílio médico ou 

fisioterapêutico e 75% dos praticantes procuraram o fisioterapeuta da academia 

informando sobre sua lesão, onde 80% destes tiveram seu treinamento modificado pelo 

fisioterapeuta e após a modificação do programa, 96% relataram alívio dos sintomas. No 

fechamento desse trabalho, o autor relata que há a necessidade da presença de profissionais 

qualificados no local da academia e que em conjunto, fisioterapeutas e educadores estejam 

atentos às lesões decorrentes da prática da atividade física para que haja estratégias de 

intervenção e prevenção dentro deste espaço.  

Teixeira-Salmela et al. (2004), demonstrou em um dos seus estudos a inclusão do 

profissional fisioterapeuta em academias através de tratamento de pacientes neurológicos, 

em que foi estabelecido um programa de treinamento de musculação e de condicionamento 

aeróbio para melhorar e correlacionar o desempenho físico-funcional e simetria de 

pacientes hemiplégicos vítimas de acidente vascular encefálico (AVE). No determinado 

estudo, foram selecionados trinta participantes com média de idade entre 56,36 ± 10,86 

anos e tempo de evolução pós-AVE variando de 1 a 14 anos, quando orientados a 

continuar as atividades numa academia, onde foram supervisionados e orientados por um 

profissional fisioterapeuta. Os resultados obtidos através desta pesquisa foram um ganho 

funcional dos pacientes, pois 38,2% apresentaram melhora da marcha e 20,9% 

apresentaram melhora da habilidade em subir escadas, porém não se obteve resultados 

quanto a melhora da simetria no hemiplégico. Isto reforça a importância do fisioterapeuta 

nas academias de ginástica. 

Em estudo realizado por Lamotte (2003) é enfatizado na importância da ação em 

conjunto dos profissionais fisioterapeuta e educador físico, principalmente quando há lesão 

prévia, proporcionando ao aluno uma melhora da qualidade de vida e prevenção de futuras 

lesões.  
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Ao analisar os trabalhos citados anteriormente, pode-se sugerir a importância da 

interação entre os profissionais educadores físicos e fisioterapeutas num trabalho 

transdisciplinar. Vaz e Signorini (2001) expõem que a fragmentação do conhecimento 

cometida por especializações exageradas das disciplinas científicas pode ser uma das 

grandes responsáveis pela necessidade do trabalho transdisciplinar. Esta é caracterizada 

como a reflexão e discussão do saber entre áreas e a colaboração de diversos profissionais, 

respeitando suas individualidades, para um mesmo fim, ofertando ao usuário do serviço 

uma forma de trabalho mais completa e eficaz. O que difere da multidisciplinaridade, onde 

para a execução do trabalho é exigido somente informações tomadas de empréstimo a duas 

ou mais especialidades ou setores de conhecimento, sem ocorrer qualquer relação com 

mais afinco entre profissões. Portanto, este e os demais estudos evidenciam a importância e 

a necessidade da inserção do profissional fisioterapeuta agindo em conjunto com 

educadores na academia, tanto numa ação de promoção de saúde global quanto para 

protocolo de tratamento de diversas patologias.  

A fisioterapia está introduzida em diversos campos e níveis de complexidade, sendo 

seu trabalho necessário nesses ambientes, ofertando atenção básica a indivíduos hígidos, 

utilizando de seus conhecimentos técnicos sobre biomecânica, fisiologia e anatomia, 

informando-os sobre a maneira correta de apanhar os pesos, executar as atividades, a 

respiração ideal para os treinamentos e séries de alongamentos apropriados para cada 

praticante, entre outros. Além disso, uma atenção maior para indivíduos que apresentem 

alguma injúria pregressa, onde o cuidado para este tipo de praticante será maior e mais 

especificado. (MAGEE, 2005; HALL, 2005; KISNER; COLBY, 2005).  

 

CONCLUSÃO 

 

A partir dos resultados encontrados neste estudo, pode-se concluir que a falta de 

atenção, auxílio e orientação por parte dos educadores físicos aliados ao número de lesões 

musculoesqueléticas observados durante a prática da atividade física em academias e a 

presença expressiva de praticantes com doenças pré-instaladas, faz-se necessário um olhar 

mais clínico e integral nesses lugares, sendo o fisioterapeuta um profissional primordial 

para este trabalho. Dessa maneira, o fisioterapeuta poderia utilizar seus conhecimentos 

técnicos/científicos num trabalho transdisciplinar com os educadores físicos ofertará aos 

usuários de academias um treinamento mais eficaz e preventivo. 
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