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A Saúde, Ambiente e Inovação: Interdisciplinaridade e Responsabilidade é 

produto do 4° Simpósio Interdisciplinar em Saúde e Ambiente, realizado 3 a 6 de 

dezembro de 2019, com o objetivo de fomentar a ciência e inovação tecnológica 

relacionadas a saúde e ao ambienta com ênfase na interdisciplinaridade.  

Para a composição dos capítulos do livro foram escolhidos os melhores trabalhos 

apresentados no evento, eleitos pela comissão científica. Os trabalhos foram avaliados 

conforme os critérios de contextualização adequada ao tema do evento, clareza, 

relevância e coerência da hipótese, originalidade e relevância científica; respaldando a 

qualidade e importância dos temas discutidos neste livro.  

A interdisciplinaridade intrínseca no tema saúde e ambiente possibilita o amplo 

espectro das questões debatidas neste volume, tais como: sustentabilidade, educação 

ambiental, resíduos sólidos, qualidade de vida e produtos naturais. Estas contribuem 

para uma visão holística do conhecimento científico. 

Portanto, este livro pode fomentar novos questionamentos incentivando a 

constante necessidade de saber mais sobre as interações entre a sociedade, saúde e 

ambiente.  

                                                                                         Maria Nogueira Marques 
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O atual nível de desenvolvimento científico, tecnológico e social do Brasil e da região 

Nordeste demanda a formação de profissionais aptos a atuar com visão interdisciplinar, ética e crítica 

no que diz respeito às complexas questões que emergem das relações entre saúde e ambiente. Uma 

das características da formação e atuação desses profissionais, os pesquisadores (docentes, discentes 

de mestrado, doutorado e de iniciação científica), é a participação em eventos científicos para troca 

de experiências, expertises e informações, que se converte na publicação de dados de pesquisas no 

formato de resumos, como apresentado aqui. Assim, toda a comunidade científica e a sociedade em 

geral podem compartilhar e fazer uso do conhecimento gerado e difundido. Nesta obra, o leitor 

encontrará resultados de diversas pesquisas realizadas no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 

Saúde e Ambiente (PSA) da Universidade Tiradentes (UNIT-Sergipe) e demais participantes do IV 

Simpósio Interdisciplinar em Saúde e Ambiente (SIRSA). São abordados temas pertinentes às 

relações entre ambiente, desenvolvimento humano e saúde, estudos envolvendo ecossistemas 

aquáticos e saúde ambiental, estudos dos aspectos epidemiológicos, fisiopatológicos e patogênicos 

de enfermidades e agravos à saúde, dos vetores de infecções parasitárias e avaliação de riscos de 

transmissão, além trabalhos que investigam formas de extração, caracterização e avaliação das 

propriedades biológicas de produtos da biodiversidade regional e de desenvolvimento e 

caracterização de produtos biotecnológicos para aplicação em saúde e ambiente. Estes temas estão 

compreendidos nas linhas de pesquisa do PSA (“Ambiente, Desenvolvimento e Saúde”, 

“Enfermidades e Agravos ä Saúde de Impacto Regional” e "Biodiversidade e Saúde") e estão também 

alinhados à Agenda 2030, composta pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Ao 

mesmo tempo, o evento integra o tema discutido pela Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência (SBPC) no mesmo ano (2019) “Ciência e Inovação nas Fronteiras da Bioeconomia, da 

Diversidade e do Desenvolvimento Social". Trata-se, portanto, de um rico material para leitura, 

voltado tanto para os acadêmicos experientes quanto para aqueles que começam a se interessar por 

estudos da interface saúde e ambiente. A produção de uma obra deste tipo envolve a participação de 

muitas pessoas, com destaque para os professores que participaram da Comissão Organizadora e em 

que pese a inestimável contribuição de todos os autores, a quem presto meus agradecimentos. Esta é 

a primeira edição do SIRSA com dados publicados no formato de e-book, mas o evento é anualmente 

realizado pelo PSA e conta também com um Workshop, momento de integração e reflexão sobre a 

prática da interdisciplinaridade. Sendo assim, convido a todos os leitores que apreciem a leitura deste 

material a participar dos próximos encontros e, destarte, ampliar as discussões e a possibilidade de 

geração e difusão de conhecimento científico. 

Margarete Zanardo Gomes  
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RESUMO: A criação de Unidades de Conservação (UCs) é uma estratégia de preservação e 

conservação do patrimônio natural empregada em todo o mundo e reconhecida como um dos 

principais instrumentos de proteção ambiental. No Brasil foram instituídas pelo Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC) que as caracteriza em unidades de proteção integral e unidades de 

uso sustentável subdivididas em categorias com objetivos definidos de acordo com o tipo de uso dos 

seus recursos naturais. As Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) são unidades de uso 

sustentável que têm como objetivo assegurar a integridade do ecossistema local e diferem das outras 

categorias por serem criadas em área de posse e domínio privado por ato voluntário do proprietário 

rural que assume o compromisso de conservar a natureza em parte da sua propriedade e por serem 

autorizadas ao uso econômico de forma sustentável obtido através de atividades voltadas para o 

turismo, visitação e pesquisa. Esta particularidade que demonstra a importância destas áreas como 

espaços de integração entre os territórios rurais produtivos e a conservação dos recursos naturais 

também acarreta dificuldades de entendimento no que se referem às normativas, leis e políticas 

públicas pertinentes a esta categoria de unidade de conservação sendo por isso necessários estudos 

mais aprofundados que facilitem a compreensão desta realidade. Nesse contexto acredita-se no 

auxílio de diferentes ferramentas como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 

Agenda 2030 constituída em 2015 no âmbito da Assembleia Geral das Nações Unidas e apresentados 

como parte de um plano de ação global  elaborado para apoiar o desenho de políticas públicas em 

prol do desenvolvimento sustentável, com foco nos seres humanos e na proteção do ambiente e 

destacando a importância da sustentabilidade, preservação e conservação dos recursos naturais. 

Porém, para tanto, se fez necessário investigar os universos conceituais das RPPNS e dos ODS e 

desenvolver um arcabouço teórico que permita aproximar os temas e motivar uma nova percepção 

sobre tal realidade. OBJETIVOS: Este estudo teve como objetivo investigar os universos conceituais 

das RPPNS e dos ODS e desenvolver um arcabouço teórico, por meio de um levantamento 

bibliográfico documental, que permita aproximar as informações destes dois universos motivando 

uma nova percepção em prol da conservação dos recursos naturais. MATERIAIS E MÉTODOS: A 

pesquisa teve caráter bibliográfico e documental com busca em bases de dados científicas e outras 

bases de dados como registros de sites, documentos elaborados por instituições públicas e privados, 

registros de cartas e discursos publicados na mídia impressa adotando como palavras-chave de 

pesquisa as RPPNs e ODS. RESULTADOS: Tendo em vista a inovação e complexidade dos 

fenômenos que constituem o objeto deste estudo e consequentemente escassez de informações foi 

necessário elaborar um arcabouço teórico interpolando informações não só coletadas em bases de 

dados científicas nacionais e internacionais, como também em outras fontes. Foram compilados 200 

títulos sobre o tema ODS, 100 das bases de dados científicas como artigos, dissertações, entre outro, 

e 100 títulos coletados em outras fontes e 200 títulos sobre RPPNs igualmente distribuídos, 

totalizando 400 bibliografias pesquisadas. Sendo possível reconhecer que as informações coletadas 

sobre ODS e RPPNS nestas distintas bases abordam prioritariamente temas voltados para a dimensão 

ambiental, porém no que se refere à dimensão institucional voltadas ao fortalecimento de políticas 

pública parcerias e meios de implementação enquanto é bem debatido no universo ODS pouco é 

abordado o tema na esfera das RPPNs. No que se refere ao tema ODS há uma discrepância de 

informações entre dados coletados nas bases científicas e dados coletados em outras bases, porém é 

um tema abordado mundialmente e reconhecido por vários países como ferramenta em prol do 

desenvolvimento de políticas públicas focadas na sustentabilidade e no gerenciamento de risco. 
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CONCLUSÃO: No que se refere aos ODS é de fundamental importância um maior envolvimento 

do universo científico e acadêmico para aprofundamento das pesquisas científicas e as reflexões 

críticas sobre o tema. Não foi possível reconhecer estudos anteriores a este proposto que 

correlacionam ODS com a temática UCs e RPPNs como já acontece em com outras áreas como na 

Educação, Negócios Internacionais e Direitos Humanos; Agricultura, Empreendedorismo, Inovação 

e Criatividades, Desenvolvimento Territorial Sustentável, Meio Ambiente; Alimentação Saudável e 

Agricultura, demonstrando a importância esta análise crítica proposta.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs); Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS); Agenda 2030. 

   

 

 

Introdução 

             As Unidades de Conservação (UCs), áreas com características naturais relevantes, criadas e 

protegidas pelo Poder Público com objetivos de conservação, são uma das estratégias de preservação 

e conservação do patrimônio natural mais empregadas em todo o mundo (CARREGOSA, 2015). Sua 

criação é reconhecida como um dos principais instrumentos de proteção ambiental que compõem a 

agenda comum do poder público e da sociedade civil, recebendo por isso grande destaque e 

reconhecimento em debates, pesquisas e trabalhos acadêmicos (BRASIL, 2011; MINOHARA, 2016; 

SILVA, 2017). 

O Brasil, um país megadiverso, a criação de Unidades de Conservação (UCs) é uma das 

estratégias empregadas em prol da conservação do patrimônio natural no Brasil (FERNADEZ, 2012; 

SOUZA; 2012; SARMENTO,2013; ASSOCIAÇÃO CAATINGA,2014; AMORTEGUI, 2015; 

BEIROZ, 2015; MITCHELL, 2018).  

As UCs, foram instituídas oficialmente ano 2000 o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC) promulgado pela Lei nº 9.985 que regulamentou a criação das Unidades de 

Conservação (UCs) como estratégia de proteção em prol das áreas naturais e conservação de seus 

recursos, normatizando o acesso o aproveitamento econômico e qualquer outro tipo de alteração por 

parte das atividades humanas na área (BRASIL, 2000).   

O SNUC categoriza as UCs em dois grandes grupos, as Unidades de Proteção Integral e as 

Unidades de Uso Sustentável, divididas em subcategorias que normatizam seus objetivos e 
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particularidades segundo o tipo de uso dos recursos naturais (indireto ou direto), bem como o 

aproveitamento econômico e qualquer outro tipo de alteração por parte das atividades humanas para 

garantir assim a qualidade ambiental e promover em uma escala mais ampla o equilíbrio natural 

(BRASIL, 2000).  

As Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) são unidades de uso sustentável que 

têm como objetivo estabelecido pelo SNUC assegurar a integridade do ecossistema local e difere das 

outras categorias por ser criada em área de posse e domínio privado por ato voluntário do proprietário 

rural que assume o compromisso de conservar a natureza em parte da sua propriedade (BRASIL, 

2000; SARMENTO, 2013).  

Esta especificidade ao mesmo tempo em que demonstra a importância dessas áreas como 

espaços de integração entre os territórios rurais produtivos e a conservação dos recursos naturais, 

acarretam dificuldades de entendimento no que se referem às normativas, leis e políticas públicas 

pertinentes a esta categoria de unidade de conservação (Figura-1). 

Figura 1: Grupos das Unidades de Conservação Segundo SNUC Brasil 

Fonte: BRASIL, 2000          

Já a  Agenda 2030 constituída no âmbito da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) no 

ano de 2015, e apresentada como um plano de ações em prol do desenvolvimento sustentável que da 

ênfase ao conjunto de 17 ODS  (Figura-2), agrupados em quatro dimensões diretamente relacionada 

aos valores sociais como às necessidades humanas, de saúde, educação, melhoria da qualidade de 

vida e justiça; aos valores ambientais como a preservação e conservação do meio ambiente, 

biodiversidade e uso sustentável com a adoção de medidas efetivas contra mudanças climáticas;  aos 
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valores econômicos que abordam o uso e o esgotamento dos recursos naturais, a produção de resíduos, 

o consumo de energia e aos valores institucionais que promovem as capacidades de colocar em prática 

iniciativas voltadas ao desenvolvimento sustentável (ONU, 2014; CEPAL, 2016; ONU, 2017; 

BRASIL, 2017). 

Figura-2 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas 

 

                 

 

 

 

 

 

Fonte (ONU,2014) 

Vários estudos ainda que recentes, abordam não só reflexões sobre o tema, mas também 

resultados os relacionando com distintos ODS em diferentes áreas de atuação como Negócios 

Internacionais e Direitos Humanos (FARAH,2018); Construção Civil (FERREIRA,2018); 

Agricultura (MALUF,2018); Empreendedorismo (SAAD, 2018); Desenvolvimento Territorial 

Sustentável (BARBACENA, 2015); Meio Ambiente (BRASIL; 2016). 

              Interessante ressaltar que desde a apresentação da Agenda 2030, muitas foram as iniciativas 

implementadas para alcance dos objetivos propostos, e que, segundo vários autores, estas iniciativas 

aconteceram com maior ou menor efetividade dependendo do formato da ação e disposição do 

governo, do empresariado e da população local (PAUN,2014; FILHO;2016; CEPAL,2016; SILVA 

et al,2017; ONU,2017; BRASIL,2017; TIANA,2017; FARAH,2018; FERREIRA,2018; MOREIRA 

et al,2018; SAAD,2018).  

           Nesse contexto, acredita-se que as diferentes ferramentas como os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, apresentada como um plano de ação global 

proposto aos países membros da ONU para apoiar o desenho de políticas públicas em prol do 

desenvolvimento com foco nos seres humanos e na proteção do meio ambiente, destacando a 

importância da preservação e conservação dos recursos naturais, a Agenda 2030 (ONU, 2014; 

CEPAL, 2016; FILHO, 2016; ONU, 2017;), constituída em 2015 no âmbito da Assembleia Geral das 

Nações Unidas possam auxiliar este entendimento.   
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Objetivo  

Reconhecendo tal realidade, este estudo tem como objetivo investigar os universos conceituais 

das RPPNS e dos ODS e desenvolver um arcabouço teórico que permitam aproximar as informações 

destes dois universos motivando uma nova percepção em prol da conservação dos recursos naturais. 

Metodologia 

          A pesquisa teve caráter bibliográfico e documental com busca em bases de dados científicas e 

outras bases de dados como registros de sites, documentos elaborados por instituições públicas e 

privados, registros de cartas e discursos publicados na mídia impressa adotando como palavras-chave 

de pesquisa as RPPNs e ODS.   

        Tendo em vista a inovação e complexidade dos fenômenos que constituem este universo de 

estudo e reconhecendo a necessidade da construção de um novo arcabouço teórico que permita a 

interlocução entre os universos das RPPNs e ODS, optou-se pelo levantamento histórico bibliográfico 

adotando um caráter documental baseado em várias fontes, uma técnica de coleta de dados que 

segundo Treinta et al. (2014) e Beltrão e Nogueira (2011) é essencial para a elaboração de arcabouços 

teóricos inovadores  

Resultados e Discussão   

             Foram compilados 100 títulos sobre o tema ODS, 50 das bases de dados científicas como 

artigos, dissertações, entre outros em várias bases de dados e 50 títulos coletados em outras fontes 

como sites, documentos elaborados por instituições públicas e privados (todos de domínio público), 

reportagens, cartas e discursos publicados em jornais e revistas e 100 títulos sobre RPPNs igualmente 

distribuídos, totalizando 200 bibliografias pesquisadas.  

                  Este material foi catalogado em quatro distintas dimensões sendo elas: ambiental; 

econômica; institucional e social o que permitiu continuamente atualizar e acrescentar reflexões sobre 

o tema da pesquisa (Tabela-1) 

 

 

 

Tabela1 - Quantidade de Títulos Analisado sobre ODS e RPPNS Distribuídos por Dimensões. (Obs: 

O título catalogado pode ter sido inserido em mais de uma dimensão conforme abordagem propostas 

por seus autores). 

 Dimensão  

Econômica 

Dimensão  

Ambiental 

Dimensão 

Social 

Dimensão 

Institucional 

Base Dados 75 83 87 15 
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Artigos 

Científicos 

ODS 

Base Dados 

Outros 

ODS 

79 95 65 81 

Base Dados 

Artigos 

Científicos 

RPPNs 

63 100 59 21 

Base Dados 

Outros 

ODS 

45 98 43 25 

Fonte: (O Autor, 2019) 

          

Foi possível reconhecer que as informações coletadas sobre ODS e RPPNS abordam prioritariamente 

temas voltados para a dimensão ambiental, sendo 83% das publicações nas bases de dados científicas 

e 95% base de dados outros sobre ODS e 100% nas publicações científicas e 98% na base de dados 

outros referentes as RPPNs. 

          Na dimensão institucional voltadas ao fortalecimento de políticas públicas, parcerias e meios 

de implementação o debate é maior no universo ODS e pouco do tema é abordado na esfera das 

RPPNs. 

           Sobre ODS, há uma discrepância de informações entre dados coletados nas bases científicas e 

dados coletados em outras bases quanto ao entendimento desses objetivos e metas, porém é um tema 

abordado mundialmente e reconhecido por vários países como ferramenta em prol do 

desenvolvimento de políticas públicas focadas             

             Não foi possível reconhecer estudos anteriores a este proposto que correlacionam ODS com 

a temática UCs e RPPNs, demonstrando a fundamental importância desta análise proposta. No que 

se refere aos ODS vale ressaltar que é importante um maior envolvimento do universo científico e 

acadêmico para aprofundamento das pesquisas científicas e reflexões críticas sobre o tema 

O Brasil, um país megadiverso, a criação de Unidades de Conservação (UCs) é uma das 

estratégias empregadas em prol da conservação do patrimônio natural no Brasil (FERNADEZ, 2012; 

SOUZA; 2012; SARMENTO,2013; ASSOCIAÇÃO CAATINGA,2014; AMORTEGUI, 2015; 

BEIROZ, 2015; MITCHELL, 2018).  
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Resumo: A lesão medular é considerada um dos mais severos acometimentos que pode 

afetar o ser humano com repercussão em todos os âmbitos. Podendo induzir alterações nas funções 

sensório-motoras, a depender da localização e de sua extensão e refletindo diretamente as alterações 

morfofuncionais dos músculos espásticos. Objetivo: Analisar a influência do tratamento com Óleo 

Essencial da Alpinia zerumbet (OEAz) na flexibilidade e rigidez no músculo espástico em modelo 

experimental de lesão medular crônica. Metodologia: Estudo pré-clínico, experimental e controlado. 

Foram utilizados 30 ratos adultos de raça Wistar (Rattus norvegicus albinus), provenientes do 

Biotério da Universidade Tiradentes. O trauma medular foi realizado com um aparelho Estereotáxico 

adaptado. Foram divididos 4 grupos contendo 6 ratos em cada, sendo: Grupo Laminectomia; OEAz 

33%; OEAz 33% + Fisioterapia e grupo Fisioterapia. O tratamento foi realizado durante 30 dias, com 

início no 15º dia pós-operatório com uso do Óleo Essencial da Alpinia zerumbet (OEAz). Após cada 

experimento, os ratos foram eutanasiados para avaliação histológicas, as variáveis analisadas foram: 

miofibrilas, endomísio, perimísio, epimísio e feixe muscular além de presença de fibras reticulares e 

o quantitativo de colágeno no músculo espástico. As colorações utilizadas para devida análise foram: 

Van Gieson, Tricômico de Masson, Picrosirus e Azul de Toluidina. Resultados: Na coloração de 

Van Gieson foi observado que o grupo Fisioterapia + OEAz (5,63±3,90) se mostrou semelhante ao 

grupo controle sadio estatisticamente (9,70±8,40), evidenciando assim um maior percentual de área 

contendo fibras elásticas, refletindo em maior flexibilidade do músculo espástico em comparação aos 

demais grupos. Já a coloração Tricômico de Masson, foi observado que o grupo OEAz (2,66±1,85) 

apresentou um menor percentual de área em comparação com o grupo Fisioterapia + OEAz 

(14,27±10,34), Controle (7,84±3,82) e o Fisioterapia (20,05±6,51) que obteve maior porcentagem de 

área de colágeno total, conferindo assim uma maior rigidez e consequentemente menor flexibilidade 

do músculo espástico. Com relação ao Picrosirus, que realiza analise do colágeno tipo 1 e 3 no 

perimísio e endomisio, mostrou que o grupo Fisioterapia se mostrou com uma maior predominância 

de fibras do tipo 1 em comparação com os demais grupos, refletindo assim na maior rigidez. Já o 

grupo Fisioterapia + OEAz apresentou – se semelhante ao grupo sadio com relação ao colágeno tipo 

I (0,68±0,92) e tipo III (0,26± 0,65), ou seja, em uma melhor movimentação e performance. Referente 

a coloração Azul de Toluidina, o grupo OEAz (3,05±1,94) apresentou um maior percentual de área 

contendo Proteoglicanos e Glicosaminoglicanos, refletindo diretamente na melhora da fluidez 

extracelular e na flexibilidade muscular, em comparação com o grupo Fisioterapia + OEAz 

(2,02±1,98), Fisioterapia (1,26±0,69) e o grupo controle (0,69±0,55). Conclusão: Conclui-se que a 

utilização da OEAz associado a Fisioterapia refletiu em um menor percentual de colágeno total 

(<15%), com uma menor quantidade de fibras de colágeno tipo I e III, além de uma maior quantidade 

de fibras elásticas em comparação com os demais grupos, como também um maior número de 

proteoglicanos e glicosaminoglicanos, refletindo assim diretamente na melhora da fluidez 

extracelular e flexibilidade muscular. 

Palavras – Chave: Alpinia; Espasticidade muscular; Óleo essencial. 

Introdução  

   O Trauma Raquimedular (TRM) representa importante causa de morbimortalidade mundial. 

Entende-se o TRM por uma lesão de causa externa em qualquer segmento da coluna vertebral, 

atingindo ou não a medula e raízes nervosas. Atingindo, na sua maioria, jovens e adultos entre 16 e 

30 anos do sexo masculino, esse tipo de lesão se tornou um agravante mundial na sociedade e saúde 

pública, pelo fato de atingir principalmente pessoas na idade profissional produtiva. No Brasil, o 

registro é de até dez mil novos casos por ano, causados por lesões em acidentes no trânsito, quedas e 

qualquer tipo de armas. (COSTA et al., 2014; FERREIRA et al., 2012; BRITO et al., 2011). 
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   Os sintomas do TRM ocorrem de acordo com o nível em que ocorreu a lesão, extensão e 

tempo de acometimento e são representados por alterações respiratórias, vasculares, urinárias, 

intestinais e musculoesqueléticas. Sequelas como a atrofia muscular, espasticidade e diminuição da 

capacidade respiratória podem trazer ao indivíduo uma evolução para doenças secundárias, gerando 

impacto na qualidade de vida e na participação social. (SISCÃO et al., 2007).  

   A espasticidade, dentro das sequelas da lesão medular, representa o maior fator limitante da 

capacidade funcional do indivíduo. É caracterizada pelo aumento da quantidade e da espessura do 

colágeno intramuscular, contribuindo para a redução da extensibilidade muscular e aumento de 

contraturas neuromiogênicas. (SMITH, 2011; BRASIL, 2012; SORIANO et al., 2012). 

   As lesões medulares apresentam dois mecanismos. O primeiro representa o trauma direto ou 

indireto ao nível de lesão, que ocorre devido a movimentos de flexão, extensão, tração, compressão 

ou trauma por algum objeto externo como um projétil de arma de fogo. O mecanismo secundário 

ocorre a partir da liberação de mediadores endógenos que permitem a progressão da lesão do tecido 

nervoso. (Rodrigues et al., 2010). 

As fibras, constituintes do tecido conjuntivo, são compostas de proteínas as quais se 

polimerizam, formando estruturas alongadas. São diferenciadas pelo sistema colágeno, que são as 

fibras colágenas e reticulares e o sistema elástico. O músculo espástico apresenta uma crescente 

quantidade de colágeno intramuscular, assim como o aumento da espessura do colágeno já presente, 

caracterizando a rigidez passiva e aumento da contratura. (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008). 

Lundy-Ekman (2004) e Patten et al. (2004) mostra que há transformações nas fibras musculares tipo 

I e tipo II na musculatura espástica, resultando na diminuição da capacidade funcional do indivíduo. 

   Para a avaliação completa da fisiopatologia da lesão medular, faz-se necessário o uso de 

modelos experimentais em animais nos estudos laboratoriais, por conta da limitação dos estudos em 

humanos. Mesmo levando em conta as diferenças anatômicas, topográficas e em relação a energia de 

lesão entre os animais e humanos, os modelos experimentais se mostram uma grande fonte de 

informações sobre as lesões (Rodrigues et al., 2010). 

A fisioterapia neurológica trabalha dentro das sequelas traumáticas na redução da espasticidade. 

Estudos realizados após modelos de lesões medulares evidenciaram um aumento da rigidez intrínseca 

da fibra muscular, o que caracteriza a espasticidade e contraturas neuromiogênicas (MIRBAGHERI 

et al., 2001; LIEBER et al., 2003). Nesta configuração, a fisioterapia atua com o controle da 

espasticidade, mantendo e aprimorando a função motora (TEIVE et al, 1998). 

A forma de tratamento medicamentosa é utilizada em conjunto com a reabilitação motora, 

visando a diminuição do tônus e relaxamento muscular. Os agentes farmacológicos mais utilizados 

são Baclofen, Benzodiazepínicos e Tizanidina, num tratamento realizado com a injeção do 

medicamento sobre os nervos ou musculatura específica. (CHINELATO et al, 2010). Por apresentar 
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ação depressora do sistema nervoso central como sedação, sonolência e cansaço, a terapia com estes 

fármacos é limitada (TILTON, 2006). 

Outra via de tratamento para sequelas do TRM que vem sendo trabalhada é a fitoterapia, por 

apresentar resultados na promoção, prevenção e recuperação da saúde do indivíduo (TROJAN-

RODRIGUES et al, 2012). A planta Alpinia Zerumbet (A. Zerumbet), natural do nordeste brasileiro 

e conhecida como ‘’colônia’’, têm demonstrado ação moduladora dos canais de cálcio do tipo L, 

devido a presença dos princípios ativos 1,8 cineol e terpineno-4-ol, que promovem relaxamento 

muscular, além da influência nos fibroblastos e remodelação do tecido conjuntivo, normalizando o 

tônus e reduzindo as alterações de colágeno. A A. Zerumbet também apresentou, em estudos pré-

clínicos, ação anti-hipertensiva, diurética e sedativa. (SANTOS et al, 2011; SANTOS-JUNIOR, 

2013; MAIA et al, 2005; CORREA et al, 2010; NASCIMENTO, 2005;)  

Assim, a necessidade de estudo das alterações na musculatura espástica reforça a utilização de 

modelos experimentais de lesão medular espinhal em ratos a partir das ações moduladoras e 

miorrelaxantes do Ziclague®, bioproduto do óleo essencial da Alpinia Zerumbet. 

Objetivos 

Geral: Analisar a influência do tratamento com Óleo Essencial da Alpinia zerumbet (OEAz) 

na flexibilidade e rigidez no músculo espástico em modelo experimental de lesão medular crônica.  

Específicos 

 Mensurar flexibilidade muscular pelo quantitativo de fibras reticulares no músculo 

espástico em modelo experimental de lesão medular. 

 Mensurar rigidez pelo quantitativo de colágeno total no músculo espástico em modelo 

experimental de lesão medular. 

Metodologia  

Estudo pré-clínico, experimental e controlado, realizado no Laboratório de Morfologia e 

Biologia Estrutural e no Laboratório de Estudos Biológicos e Produtos Naturais do Instituto de 

Tecnologia e Pesquisa (ITP) na Universidade Tiradentes. O referido projeto foi liberado pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade Tiradentes sob número 020513. 

Animais 

Foram utilizados 24 ratos adultos de raça Wistar (Rattus norvegicus albinus), provenientes do 

Biotério da Universidade Tiradentes.  Os ratos permaneceram no Biotério, agrupados em três nas 

gaiolas de polipropileno. Mantidos em ambiente controlado, com ciclos de claro/escuro de 12 horas, 

alimentação e hidratação balanceada. 

Após cada experimento, os ratos foram eutanasiados no Biotério do Instituto de Tecnologia e 

Pesquisa da Universidade Tiradentes. 
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Material Vegetal 

Foi administrado o Óleo Essencial da Alpinia zerumbet (OEAz) à 33%, doado pela empresa 

Hebron Farmacêutica, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica Ltda. O óleo essencial foi 

confeccionado a partir de folhas verdes e extraído por arraste a vapor, com um óleo vegetal como 

veículo.   

A amostra do OEAz foi submetida a análise cromatográfica no Instituto de Química da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com intuito de identificar a composição do bioproduto. 

Utilizada a cromatografia gasosa com detector de massa (Shimadzu, Japão, QP 2010-plus) operando 

com energia de ionização de 70 eV e com uma massa contida no intervalo de 45-450 Da. Na 

observação da constituição química foi aplicada coluna capilar DB5 (Agilent Technologies, EUA) 

com 30m de comprimento, 0,25m de diâmetro interno e 0,25 de filme de espessuras de fase 

estacionária. Foi empregado um fluxo de gás de 1mL/min de hélio (ultrapura, Linde Gases, Brasil). 

A temperatura do detector e do injetor foi mantida a 250ºC, iniciando o aquecimento a 40°C, com 

acréscimo de 3°C/min até atingir 220°C.  

A composição de todas as áreas do composto foi de 100%, determinando a composição 

relativa do óleo, e fatores de resposta não foram tomados em consideração à falta de padrão comercial 

disponível.  

Os compostos foram identificados por tentativa, comparando seus índices de retenção, obtidos 

experimentalmente pela temperatura linear programada (LPTRI) com os relatados na literatura. Os 

espectros de massa dos compostos de óleos essenciais também foram comparados com os relatados 

no NIST (versão 107) e Wiley (versão 229) da biblioteca espectros de massa, e utilizando a descrição 

de espectros de massa de Adams (2007) como uma ajuda adicional na identificação.  

Procedimento Cirúrgico  

Foi utilizado o modelo de lesão medular baseado no experimento de Torres et al. (2010) e 

Osborn et al (1990), seguindo as normas de pré e pós-operatório do Multicenter Animal Spinal Cord 

Injury Study (MASCIS). Os ratos foram pesados e medicados com o relaxante muscular Cloridrato 

de Ketamina a 10% (95mg/kg) e Cloridrato de Xilazina a 2% (12mg/kg) com aplicação 

intraperitoneal, sendo administrado 0,01mg para cada 100g do rato. 

Após a anestesia, os ratos foram colocados em decúbito ventral para realizar a tricotomia no 

dorso da região torácica, seguida da assepsia com solução de polivinil pirrolidona iodo. 

A incisão foi realizada sobre os processos espinhais na altura das vértebras T9 e T10, medindo 

cerca de 5 cm. Foi exposto o tecido cutâneo com afastamento da musculatura paravertebral, para 

exposição da coluna vertebral e assim realizar a laminectomia, para exposição da medula espinhal. O 

trauma medular foi realizado com um aparelho Estereotáxico adaptado composto por uma haste fina 

de ponta romba (01mm²) com peso acoplado de 70g, por 5 minutos. Após a lesão, a musculatura foi 
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suturada com fio 4.0 poliamida monofilamento não absorvível. Por fim, foi realizada a 

antibioticoterapia profilática com Pentabiol reforçado intraperitoneal em dose única (0,1mg/100g) no 

pós-operatório, com acomodação de 3 ratos por gaiola.  

Grupos 

Foram divididos 4 grupos contendo 6 ratos em cada, sendo: 

 1° Grupo Laminectomia: músculos espásticos da panturrilha direita. 

 2° Grupo OEAz 33%: músculos espásticos da panturrilha direita. 

 3° Grupo OEAz 33% + Fisioterapia: músculos espásticos da panturirlja direita. 

 4° Grupo Fisioterapia: músculos espásticos da panturrilha direita. 

 Tratamento 

O tratamento foi realizado durante 30 dias, com início no 15º dia pós-operatório. O tratamento 

fisioterapêutico consistiu na movimentação passiva de tríplice flexão do membro inferior. 

 Análise Histológica 

Os ratos foram eutanasiados para avaliação histológica. Foi feita a retirada do músculo 

gastrocnêmio e colocados no formol a 10%. Para confecção das lâminas, foi realizada a desidratação 

e clareamento em álcool e xilol, cada procedimento com duração de uma hora. Após esse 

procedimento, o material era incluído na parafina e separado em blocos com o material biológico. O 

material dos blocos foi cortado no micrótomo com espessura de 5μm. As lâminas foram coradas em 

Hematoxilina e Eosina (HE), segundo Albuquerque Junior et al. (2009). As variáveis analisadas 

foram: miofibrilas, endomísio, perimísio, epimísio e feixe muscular. As técnicas utilizadas tiveram o 

intuito de caracterizar histológicamente a presença de fibras reticulares e o quantitativo de colágeno 

no músculo espástico.  

Tricômico de Masson: É utilizada para diferenciar três tipos de estruturas, o núcleo, o 

citoplasma e o tecido conjuntivo, determinando qualitativamente o material fibroso. Inicialmente, é 

removido os pigmentos de mercúrio dos cortes passando pelo tiossulfato, seguindo de lavagem em 

água morna. Logo após, cora-se os núcleos utilizando o método Azul Celestino, diferenciando com 

álcool ácido a 1%. Os cortes são lavados em água corrente e em seguida corados numa solução de 

ácido fuchinico por 5 minutos e lavados em água destilada. Passam por 5 minutos no ácido 

fosfomolibidico e pela água destilada em seguinte. Após, é usada a solução de azul-de-metileno 

durante 5 minutos, lavagem na água destilada, permanência no ácido cético por 2 minutos e por fim, 

a desidratação dos cortes mediante lavagens em concentrações crescentes de álcool com diafanização 

em 10 minutos. 

Weigert: Utilizada para identificação de fibras elásticas no tecido. Utiliza-se a Hematoxilina 

Férrica de Weigert por 10 minutos para coloração seguido de 10 minutos em água corrente, após a 
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desparafinização em xilol, álcool e água corrente. Álcool a 95% procedido do corante de Weigert por 

30 minutos a 1 hora. Lavar em água corrente por 5 minutos. Corar com o corante de Van Gieson por 

30 segundos. Desidratar e diafanizar. 

Azul de Toluidina: verificação do fenômeno de metacromasia. Desparafina-se e hidrata o 

material, após água destilada. Utiliza-se o corante de Azul de Toluidina por 30 minutos seguido de 

enxague com água destilada. Cobre o corte com uma lamínula e uma gota de água destilada, 

moldurando a lamínula com cera aquecida. 

Análise Estatística  

   O programa estatístico será GraphPad Prism 6.01. Para as análises de comparações múltiplas 

serão utilizados o ANOVA ONE WAY e TWO WAY, seguido do pós-teste de Tukey, considerando 

significativo p<0,05. 

Resultados 

Os resultados mostraram as variáveis que evidenciam a porcentagem de área de tecido 

colágeno e fibras elásticas em músculos espásticos tratados por 30 dias com o Óleo Essencial da 

Alpinia zerumbet (OEAz). Deve-se ressaltar que quanto maior a porcentagem de tecido colágeno no 

músculo espástico maior será a rigidez muscular passiva e consequentemente maior a probabilidade 

de contraturas neuromiogênicas.  

Na coloração de Van Gieson foi observado que o grupo Fisioterapia + OEAz (5,63±3,90) se 

mostrou semelhante ao grupo controle sadio estatisticamente (9,70±8,40), evidenciando assim um 

maior percentual de área contendo fibras elásticas, refletindo em maior flexibilidade do músculo 

espástico em comparação aos demais grupos. 
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Figura 1: Porcentagem de área contendo fibras elásticas em coloração Van Gieson em modelo 

murino de músculos espásticos, após 30 dias de tratamento tópico com OEAz. Teste Kruskal-Wallis 
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com pós teste Dunn’s; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 

Já a coloração Tricômico de Masson, foi observado que o grupo OEAz (2,66±1,85) apresentou 

um menor percentual de área em comparação com o grupo Fisioterapia + OEAz (14,27±10,34), 

Controle (7,84±3,82) e o Fisioterapia (20,05±6,51) que obteve maior porcentagem de área de 

colágeno total, conferindo assim uma maior rigidez e consequentemente menor flexibilidade do 

músculo espástico. 
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Figura 2: Porcentagem de área contendo colágeno total em coloração Tricomico de Masson 

em modelo murino de músculos espásticos, após 30 dias de tratamento tópico com OEAz. Teste 

Kruskal-Wallis com pós teste Dunn’s; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 

Com relação ao Picrosirus, que realiza analise do colágeno tipo 1 e 3 no perimísio e endomisio, 

mostrou que o grupo Fisioterapia se mostrou com uma maior predominância de fibras do tipo 1 em 

comparação com os demais grupos, refletindo assim na maior rigidez. Já o grupo Fisioterapia + OEAz 

apresentou – se semelhante ao grupo sadio com relação ao colágeno tipo I (0,68±0,92) e tipo III 

(0,26± 0,65), ou seja, em uma melhor movimentação e performance. 
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Figura 3: Porcentagem de área contendo colágeno, tipo I e III, em coloração Picrosirus em 
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modelo murino de músculos espásticos, após 30 dias de tratamento tópico com OEAz. Teste Kruskal-

Wallis com pós teste Dunn’s; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 

Referente a coloração Azul de Toluidina, o grupo OEAz (3,05±1,94) apresentou um maior 

percentual de área contendo Proteoglicanos e Glicosaminoglicanos, refletindo diretamente na 

melhora da fluidez extracelular e na flexibilidade muscular, em comparação com o grupo Fisioterapia 

+ OEAz (2,02±1,98), Fisioterapia (1,26±0,69) e o grupo controle (0,69±0,55). 
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Figura 1: Porcentagem de área contendo proteoglicanos e glicosaminoglicanos em coloração 

azul toluidina em modelo murino de músculos espásticos, após 30 dias de tratamento tópico com 

OEAz. Teste Kruskal-Wallis com pós teste Dunn’s; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 

Discussão 

A resposta para presença do menor percentual de colágenos Tipo I e III, respalda-se no estudo 

de Cerqueira et al. (2015) que demonstrou uma melhor adequação e alinhamento nas fibras de 

colágenos I e III influenciando diretamente na melhoria da marcha, através do tratamento combinado 

com OEAz e Fisioterapia em modelo murinho pós lesão medular. 

Ban et al. (2018), demonstrou a existência de plasticidade mecânica na concentração e no 

alinhamento dos tratos fibrosos formados pela contratilidade celular, e que com o aumento da 

concentração de colágeno tipo I consequentemente obtém-se um aumento nos efeitos plásticos, 

conferindo maior flexibilidade. 

Segundo Cândido et al. (2017a), a utilização do OEAz em conjunto com a cinesioterapia se 

mostrou eficaz na modulação do tônus e consequente redução de tensão passiva das fibras, refletindo 

diretamente em uma melhor contração e recrutamento muscular do musculo espástico em pacientes 



26 

 

com síndrome piramidal.  

Santos-Junior et al. (2017), observou que o tratamento combinado entre OEAz e Fisioterapia 

após 90 dias, promoveu uma melhora na orientação das fibras de colágeno e também uma evolução 

na espessura e maior predomínio do colágeno tipo I em comparação com o tipo III na lesão parcial 

do tendão de Aquiles. 

Smith et al. (2019), constataram que a relação dos colágenos tipo I e III de forma alterada, se 

apresentaram como um forte preditor para o aumento da rigidez muscular, obtendo maior destaque 

para a presença elevada de colágeno do tipo I em comparação ao III no musculo espástico 

diferentemente do encontrado no musculo sadio, e que os proteoglicanos desempenham papel 

fundamental na hidratação da matriz extracelular e nas interações dos colágenos, favorecendo a 

melhora na flexibilidade. 

Conclusão 

Conclui-se que a utilização da OEAz associado a Fisioterapia refletiu em um menor percentual 

de colágeno total (<15%), com uma menor quantidade de fibras de colágeno tipo I e III, além de uma 

maior quantidade de fibras elásticas em comparação com os demais grupos, como também um maior 

número de proteoglicanos e glicosaminoglicanos, refletindo assim diretamente na melhora da fluidez 

extracelular e flexibilidade muscular. 
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Resumo: Dados da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial de Saúde 

(OPAS/OMS) considera o câncer a segunda principal causa de morte no mundo, estando uma, a cada 

seis mortes, relacionada à doença, sendo responsável por 9,6 milhões de mortes, a nível global, em 

2018. O câncer de mama é o segundo tipo mais frequente no mundo, e, inclusive, considerada a 

principal causa de morte entre as mulheres, correspondendo a 2,1 milhões de novos casos, 

mundialmente, em 2018. No Brasil, as estimativas de incidência de câncer de mama para o ano de 

2019 serão de 59.700 novos casos, conforme dados do Instituto Nacional do Câncer, 2019. O câncer 

de mama é ainda a doença mais temida pelas mulheres, com significativa influência na qualidade de 

vida relacionada à saúde da grande maioria delas, podendo surtir efeitos colaterais no prognóstico do 

câncer, durante e após o tratamento, e, pela gravidade do próprio tumor. A Qualidade de Vida é 

considerada um construtor multidimensional e subjetivo que se altera com o tempo, entendida pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) como a percepção do indivíduo de sua posição na vida no 

contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações. Alguns problemas, consequentes do câncer de mama, podem 

persistir por muitos anos pós-diagnóstico, impactando os domínios físico, cognitivo, social/familiar, 

emocional e espiritual, já que envolvem as condições de saúde, os mecanismos de enfrentamento, 

condições financeiras, apoio familiar e social, que, aliás, são fortes influenciadores na percepção de 

qualidade de vida das mulheres, cuja autoestima, autoimagem, sexualidade, funcionalidade e 

espiritualidade podem estar alteradas, além do preconceito, abandono do companheiro, medo da 

morte e sentimentos de desvalorização social que podem vir a gerar problemas psicossociais graves. 

Objetivo: Verificar a qualidade de vida relacionada à saúde de mulheres com câncer de mama. 

Metodologia: A amostra foi composta por 12 mulheres com câncer de mama com idade mínima de 

38 anos e máxima de 56, tendo uma média de idade de 47,41 anos (± 6,9 desvio padrão), que 

pertencem ao Movimento de Mulheres do Peito, localizado no município de Aracaju – Sergipe, em 

outubro de 2019. Inicialmente foi aplicado o questionário European Organization for Research and 

Treatment of Cancer 30-Item Quality of Life Questionnaire (EORTC- QLQ-C30) version 3.0, 

traduzidos e validados na língua portuguesa e com utilização autorizada por Pais-Ribeiro; Pinto; 

Santos (2008). O EORTC- QLQ-C30 é composto por cinco escalas funcionais, que são as funções 

física, cognitiva, emocional, social e desempenho de papéis, uma escala de qualidade de vida e saúde 

global, obtendo como nota 0 o pior funcionamento e 100, o melhor; ele também é composto por itens 

únicos como: fadiga, dor, náuseas, vômitos, dispneia, falta de apetite, insônia, constipação, diarreia e 

dificuldades financeiras, sendo 0 a ausência de sintomas e 100 o máximo de sintomas presentes. Ele 

gera uma pontuação que pode somar de 0 a 100, de acordo com as fórmulas que constam no manual 

de escore do EORTC. A análise e interpretação dos dados foi através do programa Microsoft Office 

Excel 2013. Resultados: De acordo aos escores de qualidade de vida avaliados com o EORTC QLQ-

C30 Version 3.0, a média do desempenho função social foi a que teve a maior pontuação com 91,7 

pontos  (± 11,2 desvio padrão). A menor média ficou com o desempenho da função emocional com 

73,6 pontos (± 28,2 desvio padrão), seguido do desempenho cognitivo com 75 (± 23 desvio padrão) 

pontos. Em relação aos itens únicos, os domínios de insônia e dificuldade financeira, foram os que 

tiveram maior média com scores de 30,6 pontos (± 30 desvio padrão) e 33,3 pontos (± 31,8 desvio 

padrão), respectivamente, e a diarreia com menor pontuação, com 2,8 pontos (± 22,3 desvio padrão). 

Conclusão: Mulheres com câncer de mama da amostra apresentaram mudanças nos domínios 

emocional e cognitivo. Os sintomas mais mencionados foram insônia e dor, tendo como destaque a 

dificuldade financeira durante o tratamento. 

Palavras-chave: Neoplasia da mama; Qualidade de vida; Saúde da mulher.  
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Introdução 

Dados da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial de Saúde 

(OPAS/OMS) considera o câncer a segunda principal causa de morte no mundo, estando uma, a cada 

seis mortes, relacionada à doença, sendo responsável por 9,6 milhões de mortes, a nível global, em 

2018. O câncer de mama é considerado a principal causa de morte entre as mulheres (TOMAZELLI 

et al., 2016), correspondendo a 2,1 milhões de novos casos, mundialmente, em 2018 (BRAY et al, 

2018).  

No Brasil, as estimativas de incidência de câncer de mama para o ano de 2019 foram de 59.700 

novos casos, já em Sergipe a estimativa para novos casos no ano de 2019 foram de 550 novos casos 

conforme dados do Instituto Nacional do Câncer, 2019. Só em 2016, ocorreram 16.069 mortes de 

mulheres por câncer de mama no país (INCA, 2019) (Figura 1).  

 

Figura 1- Taxa bruta de mortalidade por câncer de mama nas Regiões geográficas do Brasil, por 

sexo feminino, em 2016. Fonte INCA 2019 

 De acordo com Brasil (2014) o câncer de mama é uma doença resultante da multiplicação de 

células anormais da mama, que forma um tumor com potencial de invadir outros órgãos (Figura 2). 

Há vários tipos de câncer de mama. Alguns se desenvolvem rapidamente e outros não. A maioria dos 

casos tem boa resposta ao tratamento, principalmente quando diagnosticado e tratado no início.  
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Figura 2 - Imagem ilustrativa do comportamento do câncer na invasão de outros órgãos – Fonte 

INCA.  

As taxas de incidência são maiores nos países desenvolvidos, embora tenham ocorrido, em 

alguns países, tendências para redução e estabilização na primeira década de 2000 (STEWARD; 

WILD, 2014). De acordo o Instituto Nacional de Câncer (INCA, 2013), a neoplasia mamária é 

considerada um problema de saúde pública nos dias atuais, com dados alarmantes e aumentos 

significativos nas últimas décadas. O câncer de mama é ainda a doença mais temida pelas mulheres 

(INCA, 2019), com significativa influência na qualidade de vida relacionada à saúde da grande 

maioria delas.  

Essa qualidade de vida está relacionada a diversos fatores como gravidade da doença, 

prognóstico, métodos de tratamento, condições de saúde, efeitos colaterais e isolamento social devido 

à necessidade de hospitalização (MUSZALIK et al, 2016). Segundo Koch Mo (2017) as mulheres 

submetidas ao tratamento de câncer de mama podem em algum grau e em diferentes momentos 

apresentar dificuldades físicas, psicológicas e sociais, fatores estes que influenciam 

significativamente na qualidade de vida e bem-estar. Públio (2014) afirma que a expressão Qualidade 

de Vida Relacionada à Saúde tem sido usada com a finalidade de avaliar o quanto a doença e seus 

sintomas passam a afetar o cotidiano de um indivíduo. 

A Qualidade de vida pode ser definida como o padrão de saúde, conforto e felicidade 

experimentado por um indivíduo (GROUP, 1998), e entendida pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS, 1995) como a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema 

de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. 
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O objetivo do trabalho é verificar a qualidade de vida relacionada à saúde de    mulheres com 

câncer de mama.  O estudo se torna interessante tendo em vista o aumento da incidência de câncer no 

Brasil e a influência dessa doença na rotina diária da mulher com câncer de mama. 

Metodologia 

A amostra foi composta por 12 mulheres com câncer de mama com idade mínima de 38 anos 

e máxima de 56, que pertencem ao Movimento de Mulheres do Peito que é uma organização onde 

tem por finalidade assegurar apoio e orientação à mulher com câncer, que lutam por um tratamento 

digno gratuito e aumento de autoestima, localizado no município de Aracaju – Sergipe. 

Inicialmente foi aplicado o termo de consentimento e anamnese, em seguida questionário 

European Organization for Research and Treatment of Cancer 30-Item Quality of Life Questionnaire 

(EORTC- QLQ-C30) version 3.0, traduzidos e validados na língua portuguesa e com utilização 

autorizada por Pais-Ribeiro; Pinto; Santos (2008). O EORTC- QLQ-C30 consiste em um questionário 

contendo 30 itens, especifico para mensurar a qualidade de vida de pacientes em tratamento de 

qualquer tipo de câncer (DE ALMEIDA et al, 2013). 

Desenvolvimento 

O EORTC- QLQ-C30 é composto por cinco escalas funcionais, que são as funções física, 

cognitiva, emocional, social e desempenho de papéis, uma escala de qualidade de vida e saúde global, 

obtendo como nota 0 o pior funcionamento e 100, o melhor; ele também é composto por itens únicos 

como: fadiga, dor, náuseas, vômitos, dispneia, falta de apetite, insônia, constipação, diarreia e 

dificuldades financeiras, sendo 0 a ausência de sintomas e 100 o máximo de sintomas presentes. A 

pontuação é obtida de acordo com o tipo de resposta escolhida pelo paciente. As opções permitidas 

pelo questionário são "não" (um ponto), "pouco" (dois pontos), "moderadamente" (três pontos) ou 

"muito" (quatro pontos). Nas duas questões referentes à escala de estado de saúde global, as opções 

de escolha variam de um (péssima) a sete pontos (ótima) (SCOTT et al, 2008).  

Ele gera uma pontuação que pode somar de 0 a 100, de acordo com as fórmulas que constam 

no manual de escore do EORTC (SCOTT et al, 2008). As respostas são dadas em uma escala do tipo 

Likert de 4 pontos, com exceção dos itens que avaliam a qualidade de vida em geral (itens 29 e 30), 

que utilizam a escala do tipo Likert de 7 pontos (CAMPOS, 2018).  

Método para o cálculo dos escores: 

1 - Cálculo Raw Score de cada escala: RS = (Q1+Q2+...+Qn)/n 

2 - Transformação linear (Escore entre 0 a 100): para as escalas funcionais: Escore = {1-[(RS-

1)/variação]}x100  

A análise e interpretação dos dados foi realizada através do programa Microsoft Office Excel 
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2013. As comparações das médias foram comparadas com a classificação sugerida por Akhondi-

Meybodi et al 2016, sendo que: 

 Em relação as escalas funcionais:  

- Escore de 0 - 25: muito ruim 

- Escore de 26 - 50: ruim 

- Escore de 51 - 75: bom 

- Escore de 76 – 100: muito bom 

 Em relação aos itens únicos:  

- Escore de 0 - 25: muito bom 

- Escore de 26 - 50: bom 

- Escore de 51 - 75: ruim 

- Escore de 76 – 100: muito ruimA amostra teve como média de idade de 47,41 anos, sendo 

que 88,3% eram casadas, 66,6% possuía uma renda de até 2 salários mínimos e 50% tem o ensino 

médio completo.  De acordo aos escores de qualidade de vida avaliados com o EORTC QLQ-C30 

Version 3.0, em relação as escalas funcionais, a média do desempenho função social foi a que teve a 

maior pontuação com 91,7 pontos (± 11,2 desvios padrão), a menor média ficou com o desempenho 

da função emocional com 73,6 pontos (± 28,2 desvios padrão), seguido do desempenho cognitivo 

com 75 pontos (± 23 desvios padrão) (GRAFICO 1). 

 

 

Gráfico 1- Resultados das Escalas funcionais. 
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De acordo aos escores de qualidade de vida avaliados com o EORTC QLQ-C30 Version 3.0, 

em relação aos itens únicos, os domínios de insônia e dificuldade financeira, foram os que tiveram 

maior média com scores de 30,6 pontos (± 30 desvios padrão) e 33,3 pontos (± 31,8 desvios padrão), 

respectivamente, e a diarreia com menor pontuação, com 2,8 pontos (± 22,3 desvios padrão) (Gráfico 

2). 

Gráfico 2 – Resultados dos Itens únicos 

A média geral das escalas funcionais foi de 81,9 pontos (± 14,4 desvios padrão), e dos itens 

únicos 17,7 pontos (± 18,6 desvios padrão), então de acordo com a classificação sugerida por 

Akhondi-Meybodi et al 2016, ambas as médias dentro do conceito ¨Muito bom¨ (Gráfico 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Média geral em comparação com a classificação de Akhondi-Meybodi 

Conclusão 

Como o Câncer tem significativa influência na qualidade de vida relacionada à saúde da 
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grande maioria das mulheres e segundo Koch Mo (2017) as mulheres submetidas ao tratamento de 

câncer de mama podem em algum grau e em diferentes momentos apresentar dificuldades físicas, 

psicológicas e sociais, fatores estes que influenciam significativamente na qualidade de vida e bem-

estar.  

As mulheres com câncer de mama da amostra apresentaram mudanças nos domínios 

emocional e cognitivo. Os sintomas mais mencionados foram insônia e dor, tendo como destaque a 

dificuldade financeira durante o tratamento. 

 Apesar das mudanças nos domínios emocional e cognitivo, tendo como destaque a 

dificuldade financeira e insônia durante o tratamento, de acordo com os resultados da média geral das 

escalas funcionais e itens únicos não tiveram uma significativa influencia na qualidade de vida dessas 

mulheres, então a amostra apresentou um uma qualidade de vida muito boa em relação a outros 

resultados observados na literatura. 
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Resumo: Disfunção Temporomandibular (DTM), processo complexo de sintomatologia dolorosa e 

multifatorial que envolve articulação Temporomandibular (ATM). Nas superfícies internas desta 

articulação uma membrana é responsável pela formação do líquido sinovial que preenche as 

cavidades, lubrifica e regula as necessidades metabólicas dos tecidos e proporcionando 

funcionalidade e proteção às superfícies minimizando a fricção durante os movimentos mandibulares. 

Quando há alteração no líquido, numa fase mais tardia da desordem, pode ser encontrado fibrose ou 

anquilose, destruição da cartilagem e alterações ósseas degenerativas. Essa condição pode levar à 

perda de função como capacidade de mastigar e falar causada pelo aumento do espaço articular devido 

ao acúmulo do infiltrado inflamatório, causando pressão na região intracapsular e retro discal 

resultando em dor. Pode estar associada a uma artrite infecciosa. Radiograficamente, imagens como 

erosão do côndilo, osteófitos, diminuição do espaço articular e esclerose subcondral aparecem numa 

fase mais tardia e essa alteração pode estar relacionada com a presença de micro-organismos. Tem 

sido pouco relatada, embora, se configure fator importante Objetivo: Revisar a literatura sobre 

etiologia, diagnósticos e associação de DTM com presença de microrganismos.  Metodologia: O 

presente estudo se constituiu na realização de uma revisão de literatura, buscando publicações dos 

últimos cinco anos sobre etiologia e diagnóstico de DTM associado à presença de microrganismos. 

Desse modo, foi realizado um levantamento utilizando os idiomas inglês, português e espanhol, na 

base de dados do PubMed, Periódico Capes, Scielo e Google Scholar com a utilização das palavras: 

<Dor oro facial>, <Disfunção temporomandibular> e <Etiologia>. Em seguida foi realizada a busca, 

na mesma base de dados, sobre a presença de microrganismo e sua relação com DTM utilizando as 

palavras: <Dor oro facial>, <Disfunção temporomandibular>, <Etiologia>, <Microrganismo>, 

<Patógenos>, <Streptococcus species>, <Staphylococcus aureus>. Com isso obteve-se 15 

publicações, destes foram selecionados 05, conforme critérios de inclusão (classificação Qualis entre 

A1 e B2 e ter um bom fator de impacto, e resultados claros) e exclusão (publicações sem associações 

entre DTM e microrganismos, sem relação com o liquido sinovial, falta de descrição de métodos 

utilizados, pesquisas não realizadas em humanos e comentários ou resenhas e carta ao editor). 

Resultados: os dados obtidos nestes periódicos indicaram a presença dos microrganismos 

patogênicos relacionados com a artrite reumatoide (reativa), podendo atuar como mecanismo 

patogênico na inflamação da ATM. Esta apresenta-se de forma insidiosa, com intenso processo 

inflamatório, em 80% dos casos é unilateral. Mais comumente encontrada em crianças infectadas por 

espécies Staphylococcus aureus e Streptococcus.species.  O Staphylococcus aureus um tipo de 

bactéria integrante da flora residente no corpo humano e normalmente permanece no corpo sem 

causar doenças, porém, uma septicemia causada por ela apresenta gravidade. Os 

Streptococcus.species, bactérias homo fermentativas, produtoras de ácido lático, também foi citado. 

A presença desses microrganismos foi associada a procedimentos cirúrgicos anteriores e otite média. 

Conclusão: Ao ser analisado a patogênese da degeneração da articulação verifica-se que agentes 

infecciosos podem se localizar na ATM. Os estudos relacionados a este tema não são numerosos e 

não muito elucidativos. Há necessidade de estudos que avaliem essa condição nas DTMs, uma vez 

que pode ser considerado um fator etiológico importante para nortear a continuidade de pesquisas, 

resultando em melhor compreensão e contribuição no diagnóstico e tratamentos mais específicos. 

Palavras-chave: Articulação Temporomandibular, inflamação, patogênicos 

Introdução 

A DTM é um processo complexo de sintomatologia dolorosa e de etiologia multifatorial 

(NATU, V. P. et al. 2018). As superfícies internas dessa articulação formam a membrana que é 

responsável pela formação do líquido sinovial que preenche as cavidades supra e infradiscais. Este 

líquido regula as necessidades metabólicas dos tecidos, por ser rico em nutrientes, e lubrificar, por 
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conta de sua propriedade viscosa, as superfícies articulares para minimizar a fricção durante os 

movimentos mandibulares (MARIBO, Y. et al. 2019; BARRETTO, S. R. et al. 2013). A alteração no 

liquido sinovial, numa fase mais tardia da desordem, pode desencadear um processo de fibrose ou de 

anquilose, destruição da cartilagem e alterações ósseas, como a degeneração óssea. Com isso, há 

perda de função como a capacidade de mastigar e falar, causado pelo aumento do espaço articular 

devido à acumulação de infiltrado inflamatório, causando pressão na região resultando em dor 

orofacial. Essa condição está relacionada a uma artrite infecciosa, e inclui a erosão do côndilo, 

formação de osteófitos e diminuição do espaço articular e esclerose subcondral numa fase mais tardia 

da doença (MOREL, M. et al. 2019; NATU, V. P. et al. 2018). Esse fator etiológico tem sido pouco 

relatado na literatura, embora, seja de grande importância o entendimento do seu mecanismo de ação 

na ATM para a promoção do tratamento (STEENKS, M. H. et al. 2018; LESKINEN, J. et al. 2017; 

STEENKS, M. H. et al. 2018; BARRETTO, S. R. et al. 2013). 

Na revisão de literatura, dos últimos dez anos, foram encontrados e examinados relatos de 

caso e revisões sobre etiologia e diagnósticos de DTM associado à presença de microrganismos, para 

melhor entendimento dessa disfunção. O levantamento utilizou os idiomas inglês, português e 

espanhol, na base de dados do PubMed, Periódico Capes, Scielo e Google Acadêmico, com a 

utilização das palavras: <Dor oro facial>, <Disfunção temporomandibular> e <Etiologia>. Em 

seguida foi realizada a busca, na mesma base de dados, sobre a presença de microrganismo e sua 

relação com DTM utilizando as palavras: <Dor oro facial>, <Disfunção temporomandibular>, 

<Etiologia>, <Microrganismo>, <Patológico>, <Patógenos>, <Streptococcus species>, 

<Staphylococcus aureus>. Foi realizada uma nova busca com associações das palavras para obter 

estudos mais específicos relacionados ao tema. As associações foram realizadas com as seguintes 

combinações: < Dor oro facial, Disfunção Temporomandibular e patológico> e < Disfunção 

temporomandibular, Microrganismo, patógenos relationship>.  

Dos artigos encontrados mais relacionados a temática desejada, obteve-se 31 publicações: 16 

revisões da literatura com diagnóstico e análise histopatológica da ATM; publicações sobre processos 

inflamatórios, etiologias, associações com DTM e diagnóstico: 4 sobre processos inflamatórios, 4 

diagnósticos, 6 artrites reumatoide e 1 relacionando inflamação da ATM com otite média. 

      Disfunção intracapsular da ATM 

Os desarranjos internos da ATM ocorrem devido à relação anatômica anormal do disco 

articular com o côndilo, a fossa mandibular e eminência articular (SICUREZZA, E.  et al. 2013; 

MILORO, M.  et al. 2013; MANGANELLO, L.C.S.  et al. 2014; BARRETTO, S. R. et al. 2013). 

Compreendem desde alterações na dinâmica normal de movimentação dos elementos intracapsulares, 

como aderências e rupturas de discos normalmente posicionados, até o deslocamento do disco 
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articular sem redução (SICUREZZA, E.  et al. 2013; MILORO, M.  et al. 2013). A função e forma 

corretas da ATM influenciam diretamente nas funções de mastigação, fonação, deglutição e suporte 

de via aérea. Tais funções, essenciais à vida, expõem a ATM a ciclos de aplicação e remoção de 

forças mais do que qualquer outra articulação do corpo humano (MERCURI, L.G. 2017; OKESON, 

Jeffrey P. et al. 2013). 

       Diagnóstico  

As alterações que originam DTMs, incluem uma ampla gama de patologias e um processo 

complexo de sinais e sintomas de etiologias multifatoriais (SILVEIRA, O. D. S. et al. 2014).  São 

classificadas como condições patológicas agudas ou crônicas envolvendo distúrbios nas ATMs e 

estruturas associadas, caracterizadas por limitações ou movimentos irregulares que alteram sua 

função, podendo afetar consideravelmente a qualidade de vida do indivíduo portador da disfunção 

(DE PAIVA BERTOLI F.M. et al. 2018). Porém, a dor na região orofacial é um dos três principais 

sintomas, e pode aparecer associada a sons e/ou limitações, envolvendo certo grau de disfunção e 

incapacidade nesses pacientes (BLANCO-AGUILERA, A. et al.  2017; MERCURI, L.G. 2017; 

RODRIGUES-BIGATON, D. et al. 2017). 

Essas condições são diagnosticadas principalmente através da anamnese e exame clínico, 

seguido de exames complementares (NATU, V. P. et al. 2018; MARIBO, Y.  et al. 2019; MILORO, 

M.  et al. 2013; BALIK, A. et al. 2019). Sintomas, sinais e fatores de risco comportamentais são 

examinados usando métodos bem definidos através de imagens, questionários e protocolos baseados 

em evidências que permitem fidedignidade ao diagnóstico e, portanto, são considerados métodos 

válidos para diagnóstico de DTM (VRBANOVIĆ, E. et al. 2019). O protocolo usado atualmente para 

este fim, o Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD), é 

constituído por um sistema duplo-eixo para diagnóstico da DTM, suportado por uma correta tomada 

de história clínica, bem como por um protocolo de exame (SCHIFFMAN, E. et al. 2014; STEENKS, 

M. H. et al. 2018; BALIK, A. et al. 2019). O protocolo de avaliação clínica Eixo I foi concebido para 

o diagnóstico da DTM, enquanto o protocolo Eixo II possui instrumentos para a avaliação psicológica 

e a incapacidade relacionada à dor. Juntos, os protocolos Eixo I e Eixo II constituem uma avaliação 

global consistente com o modelo de saúde biopsicossocial. O exame de imagem utilizado é a 

ressonância magnética indicada para o diagnóstico e estudo de grande parte das patologias da ATM, 

uma vez que proporciona a visualização e estudo do disco articular, estruturas ósseas e musculares 

simultaneamente (DIAS, I.M.  et al. 2016; IZAWA, T. et al. 2018; PIETRA, L. C. F. et al. 2017; 

ISHIKAWA, S. et al. 2017). 

Classificação 
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Após diagnosticada, a DTM deve ser classificada para se obter um resultado mais preciso em 

relação a conduta terapêutica (IZAWA, T. et al. 2018; LESKINEN, J.  et al. 2017; SCHIFFMAN, E. 

et al. 2014). Para isso há uma classificação que divide a disfunção em quatro grandes categorias que 

é subdividida de acordo com diferenças que são clinicamente identificáveis.  

As alterações provocadas pelos microrganismos estão incluídas na categoria das Desordens 

da ATM. Desordens Inflamatórias, que está inclusa nesta categoria junto com os Desarranjos do 

complexo côndilo-disco e Incompatibilidade estrutural das superfícies articulares. As desordens 

inflamatórias são divididas em Sinovite e capsulite, retrodiscite e Artrites. Esta última se divide em 

Osteoartrite, Osteoartrose e Poliartrites. As poliartrites diferenciam-se pelas diferentes e específicas 

etiologias, apesar dos sinais e sintomas serem comparáveis aos da osteoartrite e osteoartrose. São 

exemplos de poliartrite: artrite reumatoide, artrite traumática, artrite infecciosa, artrite gotosa, artrite 

psorítica e espondilite anquilosante (Quadro 1). 

Quadro 1 – Sistema de Classificação das Desordens Temporomandibulares (Adaptado de Okeson, J. 

P. 2013, p. 234). 

 

Dentre estas diversas categorias e subdivisões da DTM, as mais comuns encontradas em 

diagnósticos relacionada à dor são as miofasciais, de deslocamento do disco e degeneração articular 

(VRBANOVIĆ, E. et al. 2019). 

Nos últimos anos, a odontologia começou a reconhecer que algumas dores craniofaciais 

podem ser causadas por condições inflamatórias crônicas que pode ou não ter um componente 

infeccioso (VRBANOVIĆ, E. et al. 2019; NETTO, H. D. C. et al. 2011; FERNANDES, B. V. 2017). 

Recentemente, estudos relataram que a presença de bactérias, no liquido sinovial, está relacionado à 

DTM (IZAWA, T. et al. 2018). Essa condição está relacionada a artrite infecciosa (GEBHARDT, B. 



42 

 

et al. 2011).  

Alterações histopatológicas   

Nas superfícies internas desta articulação uma membrana é responsável pela formação do 

líquido sinovial que preenche as cavidades, lubrifica e regula as necessidades metabólicas dos tecidos 

e proporcionando funcionalidade e proteção às superfícies minimizando a fricção durante os 

movimentos mandibulares. A Sinovite e capsulite são alterações no líquido ou na própria membrana, 

podendo apresentar cistos e numa fase mais tardia da desordem, pode ser encontrado fibrose ou 

anquilose, destruição da cartilagem e alterações ósseas degenerativas no local (PIETRA, L. C. F. et 

al. 2017; BARRETTO, S. R. et al. 2013). Essa condição pode levar a perda de função como 

capacidade de mastigar e falar causada pelo aumento do espaço articular devido ao acúmulo do 

infiltrado inflamatório, causando pressão na região intracapsular e retro discal, que é classificada 

como retrodiscite, resultando em dor. Pode estar associada a osteoartrite ou a poliartrite do tipo 

infecciosa (IZAWA, T. et al. 2018). 

Os avanços na microbiologia e patologia permitiram realizar culturas de comunidades 

microbianas e obter resultados da diversidade bacteriana proveniente de estudos das amostras de 

líquido sinovial. Esse mecanismo forneceu uma maneira útil de identificar novos microrganismos 

residentes na ATM que dá origem a processos degenerativos nos tecidos contíguos (IZAWA, T. et 

al. 2018). Esses microrganismos instalam-se na articulação iniciando processos degenerativos que 

por consequência diminuem até cessar totalmente a produção do liquido sinovial e em fases tardias, 

provocam erosão do côndilo, formação de osteófitos, diminuição do espaço articular e esclerose 

subcondral (PIETRA, L. C. F. et al. 2017).   

Nos dados encontrados foi observado uma relação entre os microrganismos patogênicos e a 

artrite reumatoide (reativa): agentes podem servir como mecanismo patogênico da inflamação da 

ATM. Por outro lado, é importante observar que a artrite séptica da ATM pode ou não estar associada 

a patógenos nos processos inflamatórios desta região (REZENDE, L. A. et al. 2012; MELO JUNIOR, 

P. C. et al. 2019; STEENKS, M. H. et al. 2018) e, em casos extremamente raros, houve uma relação 

com a Otite média(ISHIKAWA, S. et al. 2017).   

As alterações causadas por microrganismos apresentam-se de forma insidiosa, com intenso 

processo inflamatório. Em 80% dos casos é mono articular e, mais comumente encontrada em 

crianças infectadas por bactérias das espécies Staphylococcus aureus, um tipo de bactéria integrante 

da flora residente no corpo humano. Normalmente ela permanece no corpo sem causar doenças, mas, 

uma septicemia causada pela bactéria é considerada doença grave. Também foi encontrado 

Streptococcus species, bactérias homo fermentativas produtoras de ácido lático (PIETRA, L. C. F. et 
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al. 2017; (IZAWA, T. et al. 2018). 

 Histologicamente, as lesões apresentam exsudato inflamatório que vai de leve a intenso, 

frequentes zonas de degenerações nos tecidos como no estroma fibroso do disco articular, que resulta 

em perfuração, como demonstra o corte histopatológico (BARRETTO, S. R. et al. 2013) da figura 1. 

Na figura 2, há espessamento, fragmentação das fibras colágenas do disco articular em dois estádios 

da degeneração (ISHIKAWA, S. et al. 2017). Além disso, degenerações mucoides, presença de 

metaplasias e angiogênese em zona de degeneração são notadas em algumas áreas (figura 3). 

 

 

          

 
Figura 2: cortes de discos articulares corados por HE sob aumento de 100x exibindo: 

1) fragmentação das fibras colágenas em estágio inicial; e 2) em estágio avançado. 

FONTE: VIEZZER, B. F. et al 2017 
 
FONTE: os autores. 

Figura 1: cortes corados por HE: A) sob aumento de 100x exibindo perfuração do disco 

(*); B) células dispostas ao redor da perfuração (setas) sob magnificação de 400x. 

FONTE: VIEZZER, B. F. et al 2017 
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          Além dos processos degenerativos, os processos inflamatórios são bem notados, como citados 

anteriormente. Característico de infiltrado mononuclear (macrófagos, linfócitos e plasmócitos), 

espessamento do disco articular e da membrana sinovial, perda do espaço infra discal e extensa 

destruição articular podem ser observados nos cortes histológicos das articulações de ratos 

(BARRETTO, S. R. et al. 2013) na figura 4. No corte A, numa fase inicial da degeneração, o processo 

inflamatório é de intensidade leve, notando-se os espaços infra e supra discal em seu espessamento 

fisiológico. Já nos cortes C e E, numa fase mais tardia da degeneração, devido a entrada das células 

inflamatórias, o disco articular se torna muito mais espesso reduzindo assim todo espaço infra discal. 

 

Figura 3: A) Metaplasias (pontas de seta) identificada em cortes corados por HE sob aumento de 

400x; B) metaplasias (pontas de seta) e angiogênese (c) em zona de degeneração.  

FONTE: VIEZZER, B. F. et al 2017 
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 Alterações morfológicas – Exames de imagens  

 As análises das alterações morfológicas da ATM acometida pelos microrganismos, podem ser 

obtidas também, por meio de exames de imagens. A tomografia computadorizada desempenha um 

papel importante no diagnóstico de anomalias e condições patológicas da ATM, permitindo a 

visualização completa da região articular, fornecendo um diagnóstico mais preciso (ISHIKAWA, S.  

et al. 2017; SILVEIRA, O. D. S. et al 2014). Esse tipo de exame, além da eficácia no diagnóstico, 

facilita a comunicação com o paciente, em um possível plano de tratamento, com as reconstruções 

tridimensionais (3D), onde o paciente tem maior entendimento das alterações ósseas. Como por 

exemplo, a anquilose, que se caracteriza por alterações na aderência do tecido fibroso, proveniente 

por possível degeneração, com o ajuste ósseo do côndilo, fossa articular, arco zigomático e, em alguns 

casos, do processo coronóide da mandíbula, promovendo calcificação dessas estruturas (SILVEIRA, 

O. D. S  et al 2014) (figura 5). 

 

 

Figura 4: Fotomicrografias da ATM. (a) ATM normal. (c) perda do EID, infiltrado 

inflamatório (I) e espessamento do DA. (e) intenso infiltrado inflamatório (I), 

espessamento do DA e diminuição do EID. Fonte: FONTE: VIEZZER, B. F. et al 2017  
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Esses processos são bastantes comuns nas desordens Temporomandibulares, especificamente 

nas artrites, são bem observados em tomografias, e que inclui formação de osteófitos e diminuição 

do espaço articular e esclerose subcondral numa fase mais tardia da doença (BALIK, A. et al. 2019) 

(figura 6). 

 

 

O côndilo bífido é um tipo de degeneração acometido por essas patologias encontradas no 

Figura 5: Corte coronal (A) e reconstrução tridimensional (B), demonstrando anquilose da 

ATM esquerda (indicada pelas setas). Fonte: SILVEIRA, O. S. et al. 2014 

Figura 6: Corte sagital do lado 

esquerdo em boca fechada (A) e 

aberta (B). Presença de 

importante processo erosivo no 

processo condilar, fossa 

mandibular e eminência articular 

do lado esquerdo com presença 

de osteófitos (setas brancas) e 

cistos subcondrais (setas pretas). 

Cortes sagitais do lado direito em 

boca fechada (B). Presença de 

processo erosivo no processo 

condilar, fossa mandibular e 

eminência articular do lado 

direito (C) com presença de 

osteófitos (indicado pelas setas 

brancas). Fonte: SILVEIRA, O. 

S. et al. 2014 
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liquido sinovial (MOREL, M. et al. 2019; SICUREZZA, E. et al. 2013; MILORO, M. et al. 2013; 

MANGANELLO, L.C.S. et al. 2014; MERCURI, L.G. 2017). A proximidade entre o canal auditivo 

externo e a ATM facilita a disseminação de infecção, estando a cápsula articular presa à fissura 

escamo-timpânica. Esta condição pode ser observada na radiografia panorâmica da figura 7 e 

tomografia Cone Beam na figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 A presença desses microrganismo também foi associada a procedimentos cirúrgicos 

anteriores, como a remoção do côndilo para a implantação de próteses, substituição total da 

Figura 7: Bifurcação condilar bilateral. Fonte: LIMONGI, M.C. et al. 2019 

Figura 8: lado direito da ATM corte coronal: (A) corte coronal; (B) corte axial; (C) corte 

sagital; (D) imagem 3D; sinalizando a bifurcação condilar. Fonte: LIMONGI, M.C. et al. 2019 
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articulação,  reconstrução condilar com enxerto autógeno, artroplastia e artroscopia 

(MANGANELLO, L.C.S. et al. 2014), que deixam exposto a cavidade da articulação durante o 

procedimento e sujeito a processos inflamatórios provenientes da instalação de corpos estranhos 

como no caso da prótese (MERCURI, L.G. 2017; BLANCO-AGUILERA, A. et al. 2017). 

Considerações finais 

 Com base nos resultados, ao ser analisado a patogênese da degeneração da articulação 

verificou-se que agentes infecciosos podem se localizar na ATM e provocar alterações 

morfofuncionais. A infiltração dessas bactérias no meio intracapsular e os microrganismos mais 

frequentes encontrados nessa articulação também são pouco citados sugerindo estudos que avaliem 

essa condição nas DTMs. Por ser fator etiológico importante, os autores acreditam que a continuidade 

de pesquisas irá melhorar o entendimento e contribuir no diagnóstico e tratamento específico. 
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Resumo: A Internacional Association for the Study of Pain (IASP), defini dor como uma experiência 

sensorial e emocional desagradável, associada à lesão tissular real ou potencial, independentemente 

do dano exato, se for subjetivamente relatada como dor. O câncer juntamente com seus tratamentos 

pode causar dores de intensidades moderada a grave, sendo um sintoma frequente e angustiante, que 

pode provocar comorbidade. A dor relacionada ao câncer muda com o passar do tempo, pelos vários 

estágios da doença e terapias utilizadas, sendo específico em diversos locais do corpo, e com 

individualidades distintas como gravidade, frequência, duração, fatores agravantes e atenuantes. A 

dor é considerada multicausal com impacto multidimensional, que pode atingir as dimensões física, 

cognitiva, psicossocial, afetiva e existencial e que pode causar distúrbios do sono, ansiedade, 

depressão e fadiga. Entre as complicações e sequelas do câncer de mama, a dor vem sendo 

frequentemente observada em pacientes mulheres em tratamento do câncer de mama, e está 

fortemente ligada a um aumento de incapacidades físicas e sofrimento de ordem psicoemocional, 

além de ser um preditor importante da má qualidade de vida relacionada a saúde durante e após as 

terapias oncológicas. Objetivos: Descrever a dor oncológica na qualidade de vida de mulheres em 

tratamento de câncer de mama. Metodologia: O presente estudo teve caráter qualitativo descritivo, 

que teve a participação de 12 mulheres com câncer de mama, integrantes do Movimento Mulheres de 

Peito, da cidade de Aracaju- SE, com idade entre 38 e 56 anos. Inicialmente foi assinado o termo de 

consentimento livre e esclarecido e aplicado anamnese com as participantes, e para descrever a dor 

oncológica foi utilizado o Questionário de Dor McGill – MPQ traduzido, e constituído por 4 grupos 

(sensitivo-discriminativo, afetivo-motivacional, cognitivo-avaliativo e miscelânea), 20 subgrupos e 

78 descritores. Resultados: Após análise foi possível contatar que a média de idade das participantes 

é de 47,41 anos, sendo 83,3% casada, 50% apresentavam ensino médio completo, e 66,6% possui 

renda familiar de até dois salários mínimos. Estes resultados mostram que o nível sócio econômico 

baixo pode influenciar significativamente as práticas de prevenção secundária do câncer de mama. O 

questionário referente ao grupo Sensitivo-Discriminativo, avaliou as propriedades mecânicas, 

térmicas, de vividez e espaciais da dor oncológica, onde avaliou 10 subgrupos e 42 descritores 

agrupados nos subgrupos de acordo com a intensidade de dor. O valor máximo de índice de dor era 

42 (somatório das intensidades de dor dos subgrupos), para este grupo, sendo que os participantes 

(n=12) apresentaram um valor médio de 0,24. Dentre os participantes 66,7% apresentaram índice de 

dor em mais de 5 subgrupos. Quando avaliado o quesito do grupo Afetivo–Emocional, sobre a 

dimensão afetiva nos aspectos de tensão, medo e respostas neurovegetativas, foi possível verificar 

que a média do valor do índice de dor oncológica dos 5 subgrupos avaliados foi de 0,2 do valor 

máximo possível neste subgrupo (14). Sendo que 41,7% dos participantes apresentaram índice de dor 

em mais de 3 dos 5 subgrupos. Na avaliação do componente Cognitivo-Avaliativo onde o paciente 

expressa uma avaliação global da experiência dolorosa obteve-se um valor médio do índice de dor 

oncológica de 0,42, sendo que 16,7% dos participantes não apresentaram índice de dor neste 

subgrupo. O grupo Miscelânea criado para conter subgrupos que não estivessem contemplados nos 

demais grupos, contem 4 subgrupos e 17 descritores. Os participantes apresentaram neste grupo um 

índice de dor oncológica de 0,22 do valor máximo deste grupo que era 17. Sendo que 33,3% dos 

participantes não apresentaram nenhum descritor de índice de dor neste grupo. Assim, podemos 

verificar que os descritores de maior incidência foram pontadas, agulhada, fina, fisgada do grupo 

Sensitivo-discriminativo, cansativa e enjoada do grupo Afetivo-emocional, incomoda do subgrupo 

Cognitivo-avaliativo e aperta do grupo Miscelânea. Sendo que 20% da dor é alocada em 4 subgrupos 

(2, 3, 4 e 11) correspondente aos grupos Sensitivo-discriminativo e Afetivo-emocional. Conclusão: 

Os resultados permitem concluir que a população estudada apresentou uma característica de ser 

constituída na sua maioria por mulheres jovens, casadas, parda e com renda familiar de 2 salários 

mínimos, sendo a dor caracterizada por um processo multidimensional, que depende da descrição 

verbal da experiência pessoal, não somente da intensidade, mas também das qualidades da dor que 

devem ser avaliadas de forma constante, dado que pode permitir melhoras globais no processo do 
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cuidado, bem como na diminuição da intensidade do quadro álgico das mulheres com câncer de 

mama, o que proporciona melhora da qualidade de vida. 

Palavras Chave: dor do câncer; neoplasia da mama; qualidade de vida; saúde da mulher 

Introdução 

 O câncer é uma das principais causas de morte atualmente, representando um problema de 

saúde pública, segundo a Política Nacional de Atenção Oncológica Portaria 2439/ 2005, ocupando a 

segunda principal causa de morte no mundo, responsável por 9,6 milhões de mortes em 2018. 

  A nível global, uma em cada seis mortes são relacionadas ao câncer ou tumores malignos e 

neoplasias. O câncer refere-se a um termo genérico para um grande grupo de doenças que pode afetar 

qualquer parte do corpo, com a rápida criação de células anormais que crescem além de seus limites 

habituais e podem invadir partes adjacentes do corpo e se espalhar para outros órgãos, processo 

referido como metástase, a principal causa de morte por câncer. (Organização Pan-americano de 

Saúde/ Organização Mundial de saúde- OPAS/OMS, 2018). 

Nos números a cada ano mais de 12,7 milhões de pessoas no mundo são diagnosticadas com 

câncer e, destas 7,6 milhões de pessoas morrerão vitimadas pela doença. Para o biênio 2018-2019, 

espera-se a ocorrência de 600 mil casos novos de câncer por ano no Brasil, que mostra semelhança 

no perfil da doença com a de países desenvolvidos, mesmo tendo características de países em 

desenvolvimento sobre as altas taxas de canceres associados a infecções, conforme o Instituto 

Nacional do Câncer- INCA (2018). 

 Dados da OPAS/OMS, 2018, apontam os tipos de câncer mais comuns:  pulmão (2,09 

milhões de casos); mama (2,09 milhões de casos); colo retal (1,8 milhão de casos); próstata (1,28 

milhão de casos); câncer de pele não-melanoma (1,04 milhão de casos); estômago (1,03 milhão de 

casos) e as causas mais comuns de morte por câncer são os cânceres de: pulmão (1,76 milhão de 

mortes); colo retal (862 mil mortes); estômago (783 mil mortes); fígado (782 mil mortes); mama (627 

mil mortes) 

Em muitos tipos de câncer a disposição genética não é somente como um fator de 

susceptibilidade, mas a interação desta às condições do meio ambiente e do modo de vida resulta em 

risco do acometimento por câncer. O câncer de mama é causado pela multiplicação desordenada de 

células da mama, que gera células de características anormais multiplicando para formar o tumor 

(INCA, 2019).  

O câncer de mama é o que mais acomete mulheres, com altas taxas de mortalidade em todo 

mundo, quando diagnosticado tardiamente, já em estágios avançados da doença (NOBESCHI, et.al., 

2017).  Sendo, portanto, o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e a maior causa de morte 

por câncer nas mulheres, os fatores de risco relacionados são menarca precoce, menopausa tardia, 
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nuliparidade, obesidade, história familiar de câncer de mama, consumo alcoólico, exposição à 

radiação ionizante e alta densidade do tecido (PEREIRA, GUEDES, MACHADO, 2017). 

Ainda que no Brasil esse tipo de câncer apresente bons resultados nos tratamentos pelos 

avanços tecnológicos, a taxa de mortalidade é crescente devido a doença ainda ser diagnosticada em 

estágios avançados (NOBESCHI, et.al., 2017). No contexto mundial a sobrevida média após cinco 

anos e de 61%, dos fatores de risco considerados os percentuais são de: hereditariedade – responsável 

por 10% do total de casos; mulheres com histórico familiar de parentes de primeiro grau – mãe e irmã 

– acometidas pela doença antes dos 50 anos; primeira menstruarão precoce; menopausa tardia – após 

os 50 anos; primeira gravidez após os 30 anos e a não paridade (SILVA, ANJOS, FRANGELLA, 

2017).  

Os casos de mortalidade e localização primário do tumor por sexo é destacado pelo Instituto 

Nacional do Câncer, em mulheres no Brasil em 2018 os dados são de acordo com o quadro 1:  

 

Localização Primária Casos Novos % 

Mama feminina 59.700 29,5 

Cólon e Reto 18.980 9,4 

Colo do útero 16.370 8,1 

Traqueia, Brônquio e Pulmão 12.530 6,2 

Glândula Tireoide 8.040 4,0 

Estômago 7.750 3,8 

Corpo do útero 6.600 3,3 

Ovário 6.150 3,0 

Sistema Nervoso Central 5.510 2,7 

Leucemias 4.860 2,4 

Todas as Neoplasias, exceto pele não melanoma 202.040 100,0 

Todas as Neoplasias 282.450   

Fonte: MS / INCA / Estimativa de Câncer no Brasil, 2018; MS / INCA / Coordenação de Prevenção e Vigilância / Divisão 

de Vigilância e Análise de Situação 

 

Segundo a Estimativa 2018 - Incidência de câncer no Brasil (INCA, 2017), o número de casos 

incidentes estimados de câncer de mama feminina no Brasil, para 2019, foi de 59.700. Nas capitais, 

esse número corresponde a 19.920 casos novos a cada ano. A taxa bruta de incidência estimada foi 

de 56,33 por 100 mil mulheres para todo o Brasil e 80,33 por 100 mil mulheres nas capitais. 

Trata-se de uma doença multifatorial e crônica- degenerativa e pode surtir efeitos como fadiga, 

cansaço, dores, diminuição da capacidade aeróbica, redução de força e flexibilidade, perda de massa 
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muscular, principalmente como consequências do aumento do catabolismo proteico causado pelo 

câncer que promove a estimulação da produção de citocinas pró-inflamatórias e o crescimento de 

células tumorais. (ANTOUN, et al., 2009; HANAHAN & WEINBERG, 2011).  

A narrativa clínica da dor afeta o indivíduo diagnostico com câncer e evolui com a doença e 

tratamentos, é uma experiência sensorial e emocional incômoda, com impacto multidimensional no 

estado físico, psicossocial, afetivo e existencial reduzindo o desempenho das atividades da vida diária 

e a qualidade de vida em geral.  A dor do câncer acomete 50% a 90% das pessoas diagnosticadas com 

câncer enquanto sintoma, em locais específicos do corpo (M.M. RUSSO; T. SUNDARAMURTHI, 

2019). 

A dor é fundamental para a existência humana, através dela nossa evolução foi moldada pois 

esta ajuda em nossa capacidade de evitar perigos intrínsecos a sua sobrevivência. Á experiência de 

sensações e emoções desagradáveis contendo uma lesão nos tecidos de forma real ou potencial 

independente do dano e subjetividade exatos relatado, é a definição de dor segunda a Internacional 

Association for the Study of Pain (IASP). Portanto, da consequência direta de uma lesão ou doença 

que afeta o sistema somatossensorial. 

 Relatos de dor são amplamente frequentes em sobreviventes de câncer, a dor relacionada ao 

câncer muda com o passar do tempo, pelos vários estágios da doença e terapias utilizadas, sendo 

específico em diversos locais do corpo, e com individualidades distintas como gravidade, frequência, 

duração, fatores agravantes e atenuantes. A dor relacionada ao câncer é considerada multicausal com 

impacto multidimensional, que pode atingir as dimensões física, cognitiva, psicossocial, afetiva e 

existencial e que pode causar distúrbios do sono, ansiedade, depressão e fadiga. Entre as complicações 

e sequelas do câncer de mama, a dor vem sendo frequentemente observada em pacientes mulheres 

em tratamento do câncer de mama, e está fortemente ligada a um aumento de incapacidades físicas e 

sofrimento de ordem psicoemocional, além de ser um preditor importante da má qualidade de vida 

relacionada a saúde durante e após as terapias oncológicas. Como afirma Fontes, F. et.al. 2017, a dor 

que ocorre em pacientes com câncer de mama pode ser devido ao próprio câncer como resultado da 

compressão ou infiltração do sistema nervoso central ou periférico, ás condições agravantes por 

outras doenças, durante e após aos tratamentos radioterápico e quimioterápico do tumor e os danos 

dos procedimentos operatórios nas estruturas do sistema nervoso. O objetivo deste estudo foi 

descrever a dor oncológica na qualidade de vida de mulheres em tratamento de câncer de mama, o 

mesmo teve caráter qualitativo descritivo com participação de 12 mulheres com câncer de mama, 

integrantes do Movimento Mulheres de Peito, da cidade de Aracaju- SE, com idade entre 38 e 56 

anos.  

Desenvolvimento 

Inicialmente foi assinado o termo de consentimento livre e esclarecido e aplicado anamnese 
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A média idade  

de 47,41 anos

(± 6,9 desvio padrão) 

83,3%

era casada

50% 

Apresentava ensino 
médio completo

66,6%

Renda familiar de até 
dois salários mínimos. 

com as participantes, e para descrever a dor oncológica foi utilizado o Questionário de Dor McGill – 

MPQ traduzido, e constituído por 4 grupos (sensitivo-discriminativo, afetivo-motivacional, 

cognitivo-avaliativo e miscelânea), 20 subgrupos e 78 descritores.  

Após análise foi possível constatar que a média de idade das participantes é de 47,41 anos, 

sendo 83,3% casada, 50% apresentavam ensino médio completo, e 66,6% possui renda familiar de 

até dois salários mínimos, como no quadro 2. 

 

 

 

 

Estes resultados mostram que o nível sócio econômico baixo pode influenciar 

significativamente as práticas de prevenção secundária do câncer de mama. No Brasil, o risco basal 

da população feminina para o câncer de mama ao longo da vida é de uma em cada 12 mulheres, que 

corresponde a 8% na população geral (VIEIRA, S.C, 2017). 

A dor de cada paciente com câncer é diferente e deve ser descrita como a sente, sendo, 

portanto, um fenômeno individual e subjetivo. O Questionário de Dor McGill – MPQ (quadro 3) é 

considerado o melhor instrumento e  também o mais utilizado para caracterizar e discernir 

componentes relacionados a dor, surge a partir da compreensão de mensurar as diferentes qualidades 

e intensidade da dor em escalas e suas características, fornecendo medidas quantitativas 

correlacionado com as qualidades sensórias, afetivas e avaliativas do estado doloroso, para a obtenção 

de informações qualitativas e quantitativas das descrições verbais do indivíduo acometido de dor. 

Quadro 3. Questionário de dor de McGill para a língua portuguesa. São Paulo, 1995 
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Os subgrupos de 1 a 10 representam respostas sensitivas à experiência dolorosa (tração, calor, 

torção, entre outros): os descritores dos subgrupos de 11 a 15 são respostas de caráter afetivo (medo, 

punição, respostas neurovegetativas, etc.); o subgrupo 16 é avaliativo (avaliação da experiência 

global) e os de 17 a 20 são miscelânea. Cada subgrupo é composto por 2 a 6 descritores 

qualitativamente similares, mas com nuances que os tornam diferentes em termos de magnitude. 

Assim, para cada descritor corresponde um número que indica sua intensidade. 

O grupo Sensitivo-Discriminativo, que avaliou as propriedades mecânicas, térmicas, de 

vividez e espaciais da dor oncológica, compunha 10 subgrupos e 42 descritores agrupados nos 

subgrupos de acordo com a intensidade de dor. O valor máximo de índice de dor era 42 (somatório 

das intensidades de dor dos subgrupos), para este grupo, sendo que os participantes (n=12) 

apresentaram um valor médio de índice de dor 0,24%, onde 66,7% das participantes apresentaram 

índice de dor em mais de 5 subgrupos. 

 Quando avaliado o quesito do grupo Afetivo–Emocional, sobre a dimensão afetiva nos 

aspectos de tensão, medo e respostas neurovegetativas, foi possível verificar que a média do valor do 

índice de dor oncológica dos 5 subgrupos avaliados foi de 0,25% do valor máximo possível neste 

subgrupo (14). Sendo que 41,7% dos participantes apresentaram índice de dor em mais de 3 dos 5 

subgrupos.  
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Na avaliação do componente Cognitivo-Avaliativo onde o paciente expressa uma avaliação 

global da experiência dolorosa obteve-se um valor médio do índice de dor oncológica de 0,42%, 

sendo que 16,7% dos participantes não apresentaram índice de dor neste subgrupo. 

 O grupo Miscelânea criado para conter subgrupos que não estivessem contemplados nos 

demais grupos, contem 4 subgrupos e 17 descritores. Os participantes apresentaram neste grupo um 

índice de dor oncológica de 0,22 do valor máximo deste grupo que era 17. Sendo que 33,3% dos 

participantes não apresentaram nenhum descritor de índice de dor neste grupo. 

 Assim, podemos verificar que os descritores de maior incidência relatados pelas participantes 

foram, no grupo Sensitivo-discriminativo, pontada, agulhada, fina, fisgada do; no grupo Afetivo-

emocional, cansativa e enjoada; incomoda no subgrupo Cognitivo-avaliativo e aperta do grupo 

Miscelânea. Sendo que 20% da dor é alocada em 4 subgrupos (2, 3, 4 e 11) correspondente aos grupos 

Sensitivo-discriminativo e Afetivo-emocional. 

Conclusão 

Os resultados permitem concluir que a população estudada apresentou uma característica de 

ser constituída na sua maioria por mulheres jovens, casadas, parda e com renda familiar de 2 salários 

mínimos, sendo a dor caracterizada por um processo multidimensional, que depende da descrição 

verbal da experiência pessoal, não somente da intensidade, mas também das qualidades da dor que 

devem ser avaliadas de forma constante, dado que pode permitir melhoras globais no processo do 

cuidado, bem como na diminuição da intensidade do quadro álgico das mulheres com câncer de 

mama, o que proporciona melhora da qualidade de vida. 
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Resumo: A adoção de plásticos pela sociedade como substituto de materiais tradicionais expandiu-

se desde a década de 1950, quando começou a produção de plástico em larga escala. A durabilidade 

é uma característica comum a maioria dos plásticos e é essa propriedade, combinada com uma 

deficiência no gerenciamento dos resíduos no fim da vida útil que transformou estes materiais em um 

problema global. A produção de plástico cresceu significantemente nas últimas décadas e com isso 

ocorreu também o aumento desses materiais no meio ambiente. Objetivo: este trabalho teve como 

objetivo investigar a presença de resíduos plásticos (micro < 5 mm e macro > 5 mm) em três diferentes 

praias do litoral de estado de Sergipe. Metodologia: as praias em estudo foram: Praia do Viral 

(município de Aracaju), Praia de Ponta dos Mangues (município de Pacatuba) e Praia de Carapitanga 

(município de Brejo Grande). Para a análise de micro plásticos na areia das três praias, foram 

adaptados procedimentos de amostragem e preparo de amostra da Commission European, National 

Oceanic and Atmosphere Administration, Löder e Gerdts, Joint Group of Experts on the Scientific 

Aspects of Marine Environmental Protection, United Nations Environment Programme. O protocolo 

de amostragem consistiu em demarcação de uma área de 100 m x 20 m, onde, as amostras foram 

recolhidas com uma profundidade de 5 cm em quadrantes 50 cm x 50 cm, com dez réplicas. As 

amostras coletadas foram misturadas e encaminhadas para análise laboratorial. O procedimento de 

extração consistiu na degradação da matéria orgânica natural, utilizando peróxido de hidrogênio e 

separação por densidade utilizando solução de cloreto de zinco. Após a extração, as possíveis 

partículas de micro plásticos foram secas e pesadas. Para o procedimento de inspeção visual e triagem 

foi utilizado microscópio estereoscópico. Já a coleta de macro plásticos na areia da praia foi realizada 

de acordo com adaptação de procedimentos descritos em OSPAR (2010) e consistiu em quantificar e 

qualificar os resíduos encontrados em uma área de 2.000 m2 (mesma área da coleta de micro 

plásticos). Resultados: a Praia do Viral obteve a maior quantidade coletada de macro plásticos, 

totalizando 9,7 kg em uma área de 2.000 m2. Das praias de Ponta dos Mangues e Carapitanga foram 

recolhidos, respectivamente, 1,46 kg e 0,551 kg. Quanto à quantificação dos possíveis micro 

plásticos, a Praia do Viral também foi a que apresentou maior quantidade (0,4221 g), seguida por 

Ponta dos Mangues (0,2547 g) e Carapitanga, (0,1106 g). Conclusão: a determinação de macro e 

micro plásticos na areia das praias refletem a contaminação por este material nos ambientes costeiros; 

entretanto, recomenda-se realização de outros estudos para caracterização destes resíduos e a origem 

dos mesmos, com o intuito de subsidiar os órgãos ambientais. 

Palavras Chave: micro plásticos, macro plásticos, zona costeira. 

Introdução  

 O termo "plástico", como comumente aplicado, refere-se a um grupo de polímeros sintéticos. 

Polímeros são grandes moléculas orgânicas compostas por unidades ou repetições de cadeias de 

carbono que ocorrem naturalmente ou podem ser sintetizadas. A produção de plástico em larga escala 

começou na década de 1950 atendendo a uma demanda crescente por bens manufaturados e 

embalagem para conter ou proteger alimentos e mercadorias. Isto foi acompanhado por uma crescente 

diversificação de tipos e aplicações de polímero sintético. Exemplos comuns incluem polietileno (PE, 

alta baixa densidade), tereftalato de polietileno (PET), polipropileno (PP), cloreto de polivinil (PVC) 

e poliestireno (PS, incluindo EPS expandido) (UNEP,2016). 
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 A produção de plástico passou de 5 milhões em 1960 para 320 milhões em 2016, 

consequentemente, ocorreu o aumento dessa substância no meio ambiente (Plastics Europe, 2016; 

COSTA et al., 2018). Estima-se que somente em 2010, entre 4,8 e 12,7 milhões de toneladas métricas 

de plástico foram encontradas nos oceanos. Seja devido à má gestão de resíduos sólidos e águas 

residuais, às perdas acidentais que poderiam ter sido evitadas ou aos despejos ilegais. Estes plásticos 

prejudicam a vida selvagem, a segurança do transporte marítimo, a pesca, o turismo, a recreação, bem 

como, os ecossistemas marinhos e devem ser considerados como uma preocupação comum da 

humanidade (UNEP, 2016).  

Os resíduos plásticos dão origem a fragmentos que se formam pela deterioração mecânica e 

química desses itens, assim, são fragmentados em pedaços sucessivamente menores, atingindo 

tamanhos microscópicos (ANDRADY, 2015), os itens de tamanhos menores a 5 mm são 

denominados micro plásticos (ARTHUR et al., 2009). Podem ser divididos em duas classes, os que 

são produzidos intencionalmente, também chamados de micro plásticos primários, como as 

microesferas e as pelotas de produção de plástico e os micros plásticos secundários como as fibras, 

que são decorrentes da degradação do macro plástico (ANDERSON, 2016). 

Os micros plásticos primários podem ser encontrados em cosméticos e em produtos para 

higiene pessoal como creme dental, xampus e loções de barbear assim como também em produtos de 

limpeza industriais, tendo como exemplo aqueles que removem a ferrugem ou tinta. Já os micros 

plásticos secundários são oriundos do lixo humano produzido e descartado de maneira inadequada 

nos oceanos, como materiais de pesca, descartáveis e embalagens (DRIEDGER et al., 2015). 

Diversos estudos vêm investigando a presença de micro plásticos como por exemplo a 

ocorrência e distribuição em sedimentos marinho (CLAESSENS et al., 2011); praias insulares (IVAR 

DO SUL et al., 2014); abundância e características destes em sedimentos da costa (PHUONG et al., 

2018); em caranguejo (WATTS et al., 2014); e a presença de micro plásticos e nanoplásticos em 

alimentos, com foco em frutos do mar (EFSA, 2016); entre outros estudos. 

Objetivos Geral: Este trabalho teve como objetivo avaliar a poluição por plástico em praia do litoral 

sergipano. 

Específicos: 

 Realizar quantificação dos micros plásticos na areia da Praia do viral; 

 Realizar quantificação dos macros plásticos na areia da Praia do viral. 

Revisão bibliográfica sobre metodologias de avaliação de micro plásticos no ambiente 

Para realizar o estudo de micro plásticos, deve ser decidido primeiramente a matriz objeto de 
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estudo, que comumente pode ser dividido em três grupos principais de amostragem: água, sedimento 

e biota. 

1. Água 

Quando se trata da análise de micro plásticos em amostras de água, geralmente são utilizados 

maiores volumes de amostras, já que as concentrações desses micro plásticos costumam ser baixas. 

Para isso, essas amostras devem ser passadas por processos de filtração, garantindo assim a retirada 

das partículas, tanto in situ com redes projetadas com a finalidade de retirar interferentes maiores, 

como posteriormente em laboratório com um equipamento a vácuo (GESAMP, 2015). 

A exemplo da metodologia aplicada por Barrows (2016), foi coletado cerca de 1 L de água, 

sendo parte dessas amostras obtidas com rede de neuston, método amplamente utilizado para 

pesquisas com plâncton que também serve para a captura de micro plásticos de grandes volumes de 

água (MICHIDA et al., 2019). As amostras de água obtidas são armazenadas em frascos lavados 

previamente em laboratório, e tampadas para evitar exposição ao ar e, por fim, serem analisadas 

posteriormente em laboratório. 

Para extração dos micros plásticos nas amostras de água pode ser utilizada filtração 

inicialmente e posteriormente peneiras (150 µm e/ou 5 mm), com o intuito de separar os diferentes 

tamanhos das partículas de estudo. Esses materiais podem ser submetidos a oxidação por peróxido 

úmido na presença de catalisador Ferro (Fe) II, digerindo assim matéria orgânica, e o restante do 

material e possíveis micro plásticos são separados de acordo com sua diferença de densidade com 

solução de cloreto de sódio (NaCl). Com isso, os detritos flutuantes são coletados, filtrados e secos e 

os materiais plásticos podem ser analisados por microscópio e pesado por gravimetria (MASURA et 

al., 2015). 

2. Sedimento 

Determinação de micro plásticos em sedimento podem ser obtidas de duas áreas divergentes, 

que podem ser classificadas como: sedimentos de praia e sedimentos submarinos (LÖDER; 

GERDTS, 2015). 

Amostras de sedimentos captadas em praias podem ser retiradas com o uso de ferramenta de 

material não plástico, em áreas subdivididas e demarcadas, sendo posteriormente armazenadas em 

recipientes (PHUONG et al., 2018). O tamanho da área de coleta e distância determinada entre as 

amostras irá depender da metodologia a ser aplicada, podendo ser utilizados quadrantes de 1 m2, como 

realizado por Carvalho e Neto (2016).  

Besley et al. (2016), coletaram areia na linha de maré alta da praia de Meijendel, Holanda, 
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obtendo-se amostras aleatórias em quatro zonas ao longo de 100 m de extensão, utilizando-se um 

modelo de 50 x 50 cm para amostragem, obtendo-se assim quadrantes de 0,25 m2. Com auxílio de 

régua foi coletada areia dos 5 cm superiores com uma colher metálica, nos quatro cantos do quadrante 

demarcado, assim como no centro. 

Diferentes unidades de medida são utilizadas para expressar amostras de sedimento, como m2 

para unidades de superfície, m3 quando se leva em conta a profundidade, ou em casos em que são 

utilizadas medidas de volume (mL ou L) e até de peso (kg ou g). Este fator dificulta a comparação de 

estudos, já que nem sempre as condições são expressas de forma clara, além de haver distinção entre 

aqueles que relatam peso molhado ou seco, uma vez que as amostras de sedimento de locais distintos 

têm diferentes teor de água, aumentando as restrições das conversões (GESAMP, 2015). 

Para sedimentos submarinos são utilizados materiais como garra, que são úteis para retirada 

de amostras mais superficiais, pois costumam perturbar o sedimento, ou pode-se utilizar do granel, 

que possibilita a coleta tanto de amostras superficiais como também de certas profundidades, 

resultando, porém, em amostras de volume menor (LÖDER; GERDTS, 2015). 

Uma parte importante das análises envolve a eliminação de matéria orgânica biogênica, a fim 

de degradar matéria de origem animal ou vegetal, que pode ser executada como, por exemplo, 

peróxido de hidrogênio (H2O2), hidróxido de sódio (NaOH), e ácido clorídrico (HCl), como 

demonstrado por Nuelle et al., (2014). 

3. Biota 

Devido ao seu pequeno tamanho, os micros plásticos têm o potencial de serem ingeridos por 

uma variedade de organismos aquáticos que os confundem com as fontes de alimentos, resultando 

em impactos adversos. O desenvolvimento de métodos padronizados é essencial para fornecer dados 

confiáveis e significativos ao analisar a ingestão de micro plásticos por organismos marinhos 

(COURTENE-JONES et al., 2017). 

Diversos animais marinhos são afetados pela larga distribuição de micro plásticos, incluindo 

peixes, moluscos e etc., sendo muitos desses, espécies comercializadas. A retenção desses materiais 

pelos tecidos dos organismos leva à preocupação acerca da possível transferência de produtos 

químicos associados aos plásticos, como bisfenol A (BPA), alquilfenóis e éteres difenílicos 

polibrominados (PBDEs), se tornando uma fonte potencial de bioacumulação (UNEP, 2016; 

GASSEL, ROCHMAN, 2019). 

Como definido por GESAMP (2015), a amostragem biológica envolve, portanto, o exame e 

caracterização de fragmentos de plástico consumidos por esses animais, podendo esses polímeros 

estarem mascarados dentro do material biológico e nos tecidos. 
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Alguns estudos vêm investigando a presença de micro plásticos em peixes (WAGNER et al., 

2017; KUMAR et al., 2018; ROCHMAN et al., 2014), invertebrados (DESFORGES et al., 2015; 

FIGUEIREDO e VIANNA, 2018; SANTANA et al., 2016; CLAESSENS et al., 2013; DAWSON et 

al., 2018; WATTS et al., 2014) tartarugas (SCHUYLER et al., 2016) e pássaros (ZHAO et al., 2016). 

O estudo realizado por Wagner et al. (2017), coletou amostras de peixes da família 

Myctophidae e as dissecou, observou-se a presença de micro plásticos presentes em seus estômagos 

retirando-os e os analisando por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e micro espectroscopia 

vibracional. O trato gastrointestinal foi dissolvido em solução de KOH a 10% e processado com 

extração ultrassônica pulsada (PUE) posteriormente foi lavado e separou-se os materiais plásticos 

encontrados para análise. Obteve-se como resultado das 46 partículas analisadas por varredura de 

espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), 20 foram identificadas como 

micro plásticos, com o tamanho das partículas variando de 0,25 a 5,0 mm de materiais identificados 

nos tipos polietileno (PE), polipropileno (PP), mistura de copolímeros PE + PP e poliestireno (PS). 

Digka et al. (2018) estudaram mexilhões e peixes amostrados ao redor da ilha de Corfu, no 

mar Jônico do Norte na Grécia, dissecaram-se as glândulas digestivas e brânquias dos mexilhões, 

enquanto nos peixes foram dissecados o estômago e o intestino, digeriu-se a matéria orgânica com 

peróxido de hidrogênio (H2O2) e, posteriormente, aqueceram-se as amostras em béquer de vidro para 

eliminar o excesso de H2O2, após esse processo foram diluídas com 100 mL de água purificada, 

agitadas e filtradas sob vácuo em filtros de fibra de vidro (1,2 μm). Os resíduos sólidos, retidos no 

filtro, foram examinados em estereomicroscópio observando-se a presença de itens semelhantes a 

micro plásticos. Os materiais em questão foram submetidos a um espectrômetro Agilent Cary 630 

FTIR com o auxílio de uma biblioteca de polímeros autogerada para confirmar a origem dos 

polímeros sintéticos. A abundância micro plástica variou de 1,7 a 2 itens/indivíduo em mexilhões e 

de 1,5 a 1,9 itens/indivíduo em peixes, sendo o PE, o polímero mais comum encontrado. 

Metodologia 

1. Área de Estudo 

 A Praia do Viral está localizada na zona de expansão da cidade de Aracaju, bairro Mosqueiro. 

Esta praia é banhada pelo oceano atlântico e pelo rio Vaza-Barris, sendo considerado um importante 

ponto turístico do estado. Na Figura 1 pode ser observado o mapa de localização (A) e a imagem de 

satélite da área de estudo (B). 
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Figura 1. A: Mapa de localização da área de estudo; B. Imagem de satélite da Praia do Viral em Aracaju, Sergipe.  
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2. Amostragem e Extração dos micros plásticos 

 Os procedimentos para amostragem e extração foram adaptados de Commission European 

(EC, 2013), National Oceanic and Atmosphere Administration (Masura, 2015), Löder e Gerdts 

(2015), Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection 

(GESAMP, 2015), United Nations Environment Programme (UNEP, 2016).  

 Assim, o protocolo de amostragem consistiu em demarcar uma área de 2.000m2 (100 m x 20 

m), a partir da marca da maré alta (Figura 2) e, dentro desta área, definiu-se 10 quadrantes de 50 cm 

x 50 cm separados por pelo menos cinco metros de distância. As amostras foram recolhidas com uma 

profundidade de aproximadamente 5 cm e misturadas formando uma amostra composta.  

 

Figura 2. Imagem ilustrativa da metodologia de coleta de sedimentos na área de estudo em uma área de 2000 m2 

(100 m x 20 m). Onde d é a distância mínima entre os quadrantes de coleta (50 cm x 50 cm). 

 

As amostras coletadas foram misturadas (aproximadamente 500 g) e em laboratório, secas em 

estufa (60°C) e pesadas (peso seco da amostra total de areia).  
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Realizou-se a extração dos micros plásticos por meio de separação por densidade em duas 

etapas. A primeira utilizou a proporção de 1 L de solução salina de cloreto de sódio-NaCl (1,2 g.cm-

3) para cada 500 g de areia, misturou por dois minutos e deixou em repouso por duas horas, as 

partículas da superfície foram coletadas e repetiu a extração mais uma vez. A segunda etapa, consistiu 

em trocar a solução de NaCl por cloreto de zinco - ZnCl2 (1,5-1,7 g.cm-3), misturou e deixou em 

repouso por cinco horas. Após isto, as partículas da superfície foram coletadas e armazenadas 

juntamente com as coletadas na primeira etapa. 

 

Figura 3. Esquema ilustrativo da metodologia de extração de micro plásticos em sedimentos (areia da praia). 

 Assim, lavaram-se as partículas em uma peneira (150m) e essas foram colocadas em estufa 

para secarem. Depois disso, realizou-se a inspeção visual com auxílio de um Microscópio 

Estereoscópico Nikon SMZ800 e pesou-se a amostra.  

 

3. Inventário de macro plásticos na areia da Praia do Viral  

O inventário de macro plásticos (>5 mm) na areia da praia foi realizado de acordo com 

adaptação de procedimento descritos em OSPAR (2010) e consistiu em quantificar e qualificar os 

resíduos encontrados em uma área de 2000 m2 (mesma área da coleta de micro plástico). Registros 

fotográficos dos resíduos foram realizados para identificação do material coletado.  
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Resultados   

A coleta de sedimentos e resíduos plásticos na Praia do Viral foi realizada em dezembro de 

2018. Para avaliação de micro plástico, pesou-se a amostra de sedimentos após a secagem em estufa, 

obtendo valor de 560,73 g. Com a extração por meio da técnica de separação por densidade realizou-

se a quantificação dos possíveis micro plásticos, sendo, 0,4221 g, equivalente a 30,4 itens por m2. Na 

Figura 4 pode-se observar os possíveis micro plásticos, em sua maioria secundários (fragmentos). 

 

Figura 4. Possíveis micro plásticos da areia da Praia do Viral. 

 A ocorrência e abundância de micro plásticos em sedimentos da praia vêm sendo investigada 

em todo o mundo. Na pesquisa de Phuong et al. (2018) o número médio de micro plásticos (MPs) em 

sedimentos da costa francesa foi de 67 (± 76) MPs/kg de sedimento seco (N = 60); faixa de 541 – 

18.559 items/260 L em praia do Havaí (MCDERMID & MCMULLEN, 2004); 60 items/m² no Brasil 

(IVAR DO SUL et al., 2009); 1 – 805 itens/m² no Chile (HIDALGO-RUZ & THIEL, 2013); 81.4 

mg/kg na Índia (REDDY et al., 2006); 913 items/m² (HEO et al., 2013) e 27.606 items/m² na Coreia 

do Sul (LEE et al., 2013).  

 As praias arenosas têm sido o foco principal de estudos que avaliam a abundância de micro 

plásticos, entretanto, enquanto alguns estudos abrangem transectos inteiros de praia (perpendiculares 

à linha de costa), outros estudaram zonas litorâneas específicas (VAN CAUWENBERGHE et al., 

2015). De acordo com Hidalgo-Ruz et al. (2012), essa falta de uniformidade entre os estudos explica 

por que a distribuição de micro plásticos nas praias ainda é pouco compreendida, e que há necessidade 

de examinar sistematicamente zonas de acumulação de micro plásticos. Assim, escolher o local ou 

zona apropriada para a avaliação de micro plásticos em praias pode não ser tão simples, mas apresenta 

um fator crítico na avaliação da poluição por micros plásticos em regiões costeiras (KIM et al., 2015). 

Na Praia do Viral foram coletados 9,7 kg de macro plásticos em uma área de 2.000 m2, por 

seis voluntários. Onde, em laboratório, foi dividido em cinco classes: Aparatos de pesca; garrafas, 

copos e rótulos; sacos, embalagens e similares; tampas e fragmentos; e outros. Na Figura 6 observa-
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se a prevalência de cada classe dos resíduos coletados em dezembro de 2018 na Praia do Viral. 

 

Figura 6. Prevalência dos resíduos plásticos coletados em dezembro de 2018 na Praia do Viral. 

 

 Destaca-se que os aparatos de pesca foram 70% dos resíduos coletados. De acordo com 

Monteiro et al. (2018) as atividades marítimas são as fontes mais importantes de resíduos macro 

plásticos nas ilhas do Oceano Atlântico, com destaque para aparatos de pesca (> 40%). 

Na Figura 5 pode ser observado exemplos de micro e macro plásticos na área de estudo. 

 

Figura 5. A) Resíduos sólidos acumulados no entorno da Praia do Viral; B) presença de fragmentos plásticos na área de 

coleta; C) garrafa e tampas; D) penico (classificado na pesagem como “outros”); D) rede de aproximadamente 2 metros 

classificada como aparatos de pesca. 

 Estudo realizado às margens do Lago Malawi, África, obteve um total de 490.064 itens de 

lixo antropogênico coletados por mais de 2000 voluntários em uma campanha de limpeza realizada 

anualmente entre 2015 e 2018. Aproximadamente 80% dos os detritos antropogênicos eram 
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11%
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compostos de resíduos plásticos, sendo os sacos plásticos os itens mais comuns (MAYOMA et al., 

2019). 

Conclusão  

         A determinação de micro e macro plásticos na areia da praia da área de estudo refletem a 

contaminação onipresente por plástico. Entretanto, cabe destacar que a Praia do Viral, apesar de ser 

uma praia urbana e de turismo, não é a praia mais frequentada da capital sergipana, localiza-se fora 

da concentração de residências e possui difícil acesso. As prováveis fontes destes resíduos, podem 

ser pelas correntes marítimas, por influência do rio Vaza-Barris, além do descarte inadequado dos 

frequentadores da praia. Sendo assim, recomenda-se a realização de estudos que levem em 

consideração fatores sazonais, temporais e espaciais. Além disso, a caracterização química destes 

resíduos é importante para estudos sobre as possíveis fontes e efeitos toxicológicos. Essas 

informações podem subsidiar a gestão de resíduos sólidos bem como o gerenciamento costeiro 

imprescindíveis para a sustentabilidade. 
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Resumo: Houve no Brasil, um crescimento da população idosa, o que pode influenciar no auxílio social deste 

público. No entanto, as dificuldades encontradas pelos familiares para prestar assistência necessária ao seu 

cuidado favorecem o encaminhamento desse grupo populacional às chamadas Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (ILPIs). Sendo assim, para proporcionar uma melhor qualidade de vida ao idoso é 

imprescindível manter a homeostase psíquica e física que dependem do acolhimento da instituição e das 

pessoas próximas a ele.  Objetivo: Conhecer e analisar as condições biopsicossociais dos idosos 

institucionalizados, bem como os aspectos estruturais e organizacionais da ILPI que se encontravam. 

Metodologia: Este é um relato de experiência de um projeto de extensão executado por alunos do 7º semestre 

do curso de fisioterapia. O mesmo foi intitulado como “Promoção de saúde do idoso frente à 

institucionalização”. A atividade foi realizada nos meses de março e abril de 2018 em uma ILPI, no município 

de Lagarto/Sergipe/BR, sendo dividida em duas etapas. Na primeira, fase de avaliação, foi feita uma visita 

institucional, na qual foi avaliada a estrutura, funcionamento, número de funcionários e idosos, e a rotina dos 

internos. Na fase seguinte, os estudantes aplicaram testes específicos para idosos como o exame de estado 

mental (Mini mental), teste de Katz e velocidade de marcha, avaliação do risco de Quedas e escala de equilíbrio 

de Berg. Nesta mesma etapa, foi proposto um plano com atividades realizadas de forma individual por meio 

de exercícios de iniciação rítmica e fortalecimento através da flexo-extensão de joelho, quadril e cotovelo. Já 

na proposta de tratamento coletivo, foi aplicado, a cada dia da semana, jogos de mesa, dança, celebração 

religiosa, pintura e desenho, ginástica e/ou atividade lúdica e, para promover uma maior interação entre os 

idosos, uma sessão de filme com pipoca. Dos 39 idosos avaliados, apenas cinco passaram no exame e puderam 

participar das atividades. Resultados: Diante do que fora observado, todos os participantes foram considerados 

funcionais diante das atividades básicas do dia a dia, além de possuírem crença na figura divina, baixo risco 

de quedas, boa velocidade de marcha, bom equilíbrio e qualidade de vida satisfatória. Quanto à estrutura e 

organização da ILPI, notou-se a existência de diversos pontos favoráveis, em contrapartida, a presença de luz 

de vigília, campainhas, adaptação dos banheiros e da área de circulação, foram considerados pontos negativos. 

Percebeu-se também um estado de demência e depressão evidente nos institucionalizados, além do 

distanciamento dos familiares. Conclusão: Conclui-se que através das análises efetuadas foi possível observar 

que há um grande déficit cognitivo entre eles, sendo justificado na segunda etapa do projeto, onde houve um 

baixo score no primeiro teste aplicado e poucos idosos foram aprovados para participarem da atividade. Para 

os alunos, foi uma experiência enriquecedora e produtiva, pois possibilitou a aproximação deles à uma 

realidade ainda desconhecida. 

Palavras-chave: Qualidade de Vida; Classificação Internacional de Funcionalidade; Incapacidade e 

Saúde. 

Introdução 

Nas últimas décadas, houve um crescimento da população idosa, o que exerce uma influência 

na assistência social e na saúde da população. Muitos familiares apresentam dificuldades para cuidar 

dos seus idosos, que acabam sendo encaminhados para as chamadas Instituições de Longa 
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Permanência para Idosos (ILPIs) (FREITAS, 2010). 

O processo de envelhecimento implica em transitar para uma nova etapa da vida, o que deve 

ser encarado de forma positiva, saudável e com pro atividade. Realçar a questão da saúde física e 

mental nos idosos é fundamental na análise das condições psicológicas do envelhecimento e na 

satisfação com a própria qualidade de vida, que depende do acolhimento na instituição e pessoas 

próximas como amigos e familiares. Deve-se evitar estado de solidão ou isolamento que muitos 

vivem, sendo importante reforçar as ligações com as pessoas mais próximas (CARVALHO, 2011). 

A literatura aborda que aos 65 anos, torna-se alta a prevalência de problemas decorrentes da 

senilidade, como diminuição da acuidade visual e auditiva, incontinência urinária, incidência de 

quedas, depressão e isolamento. À medida que a população envelhece, eleva a procura por instituição 

para idosos por todo Brasil, no entanto ainda há escassez de estudos a respeito da temática. Neste 

interim, a institucionalização é uma das situações estressantes e desencadeadoras de depressão e 

isolamento social, levando à perda social e da autoestima, o que justifica a prevalência de doenças 

mentais nos asilos (FREITAS, 2010). 

Para Salcher (2015), as Instituições de Longa Permanência surgem como alternativas de 

cuidado fora do ambiente familiar, para indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos. A equipe 

multiprofissional compreende a necessidade de proporcionar o idoso cuidado ampliado à saúde. 

Reforçando a importância de manter os idosos institucionalizados ativos e independentes. 

Para Alencar (2012), o aumento da longevidade tem sido acompanhado por doenças crônicas, 

perda da independência e da autonomia, além de limitações socioeconômicas e ambientais, que são 

associados à limitação da capacidade funcional. Essa redução leva à dificuldade nas atividades 

essenciais para uma vida independente. A perda funcional se torna um fator de risco para a 

institucionalização em virtude a mudança da família e sociedade. O autor descreve que as ILPIs, na 

tentativa de agilizar o processo de atendimento, acabam diminuindo o incentivo para os idosos 

realizarem independentemente de suas atividades, o que leva à piora do quadro funcional e limitação, 

tornando mais difícil o trabalho da equipe.  

É importante destacar que a avaliação funcional e da aptidão física dos idosos, é fundamental 

no combate das dependências preveníveis e na promoção de uma vida mais ativa. Detectar o grau de 

dependência do idoso possibilita selecionar a intervenção adequada tanto no plano individual quanto 

coletivo. Além disso, é possível dar ênfase nos diferentes comprometimentos dos residentes das ILPIs 

(GONÇALVES, 2010).  

Diante do que fora exposto anteriormente, objetiva-se neste capítulo apresentar o trabalho de 

extensão realizado por acadêmicos de fisioterapia em uma Instituição de Longa Permanência para 

Idosos no Estado de Sergipe/BR. Desta forma, o objetivo da intervenção foi conhecer e analisar as 

condições biopsicossociais dos idosos institucionalizados, bem como os aspectos estruturais e 
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organizacionais da ILPI que se encontravam. 

 

Fundamentação Teórica  

 A extensão Universitária no Brasil 

A extensão universitária é proveniente de um processo iniciado na década de 1930 

estendendo-se até 1960, sendo está considerada uma forma de atualização que define a extensão como 

um espaço de reflexão (LOBATO et al, 2012). Esta temática tem se tornado cada vez mais comum 

no meio acadêmico por favorecer um aprendizado mais amplo para os universitários, possibilitando 

troca de conhecimento entre os acadêmicos e a população submetida a prática da extensão (RIBEIRO, 

2009).  

Em 1996 foi publicada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº. 9.394 que 

tem como dever fornecer ensino, pesquisa e extensão, segundo os princípios da indissociabilidade 

onde em tal período, a extensão foi vista como serviço assistencialista à população, tornando a 

universidade um centro de saber (FRAGA; SINO, 1991). A indissociabilidade entre ensino, pesquisa 

e extensão, promove uma ação junto com a comunidade de forma interdisciplinar, favorecendo uma 

ampla interação entre comunidade e universidade com proposta de ação e inserção social (BRASIL, 

2011). De acordo com Rodrigues (2011) a junção dos três pilares contribui para formação profissional 

de discentes e docentes, fortalecendo o ensino e aprendizagem.  

Assis e Bonifácio (2011), afirmam que o conhecimento não é só adquirido em sala de aula, 

mas também a partir de projetos de extensão, que favorece uma boa formação, além de estimular 

interação com a pesquisa cientifica, considerando dessa forma que a formação acadêmica somente é 

concluída quando o conhecimento é garantido a partir dos três pilares (ensino, pesquisa e extensão).  

 Saúde do idoso 

A população idosa,  vem aumentando mundialmente  e com ela a necessidade de investimento 

na saúde do idoso no âmbito político, social e econômico (RODRIGUES et al., 2007). Entre os fatores 

que proporcionam o aumento da expectativa de vida a qualidade de vida tem se mostrado um fator 

primordial, sendo para esta necessário, realizar investimento na educação, alimentação e assistência 

médica através das politicas públicas (FINCH; SCHNEIDER,1997).  

A falta de investimento em políticas para promoção a saúde do idoso, torna-se um grande 

problema para sua manutenção, que na terceira idade sofre  um declínio seja por aspectos físicos ou  

mental, agravados pelas limitações funcionais bem como pelas doenças crônicas, comuns entre os 

idosos (VERAS et al., 2008).  

A perda, seja ela funcional ou mental,  são  as  principais  responsáveis por afetar os idosos, 

por comprometer suas atividades de vida diária e, por consequência, a qualidade de vida. A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que o Brasil será o sexto país mais envelhecido do 
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mundo em 2025 e preocupado com esse aumento populacional foram promovidas mudanças no setor 

da saúde apresentando para sociedade o “Pacto pela Saúde”, que entrou em vigor pela Portaria MS n. 

399/2006, representando um compromisso entre os gestores do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo 

posteriormente aprovada a  Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI) formulada pelo Ministério 

da Saúde (MS) por meio da Portaria n. 2.528/2006 (OMS, 2005). 

Entre as diretrizes estabelecidas pela referida portaria, esta deve promover o envelhecimento 

saúdavel, manutenção da capacidade funcional, assistência as necessidades da saúde do idoso, 

estímulo a participação e fortalecimento do controle social, formação dos profissionais do SUS para 

trabalhar com pessoas idosas, formando dessa forma uma equipe  multidisciplinar envolvendo todos 

os profissionais da área da saúde, melhorando a qualidade de vida dos idosos (OMS, 2005).  

 Instituto de Longa Permanência para Idoso - (ILPI) 

 O envelhecimento é caracterizado por meio de modificações seja biológicas, psicológicas e 

sociais que promove mudanças na sociedade, assim como alterações fundamentais na vida das 

pessoas, não só nos idosos, mas também na vida dos familiares, alterando a responsabilidade da 

família bem como das políticas públicas do país, que precisam de um investimento maior, priorizando 

as necessidades do idoso (SANTOS, 2010; OLIVEIRA et al., 2014).  

Segundo a OMS, no Brasil é definida como pessoa idosa, aqueles indivíduos com idade igual 

ou superior aos 60 anos (BRASIL, 2006). A população Brasileira apresentou a partir da década de 

60, um aumento no número de idosos, sendo este proveniente da diminuição nas taxas de Natalidade 

e Mortalidade infantil. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – 2010, o 

número de idosos corresponde a 11% da população.  

O aumento no número de idosos traz consigo alterações diretamente ligadas à saúde, o que 

compromete a capacidade física e mental do indivíduo, exerce uma influência direta nas suas 

atividades de vida diária, tornando-os muitas vezes incapazes de cuidarem de si, necessitando de 

ajuda seja de familiares ou de Institutos de Longa Permanência para Idosos (ILPI) (REIS et al., 2013). 

ILPI é definida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) na Resolução da 

Diretoria Colegiada (RDC) nº 283 como: Instituições governamentais ou não governamentais, de 

caráter residencial, destinada a domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, 

com ou sem suporte familiar, em condição de liberdade, dignidade e cidadania (BRASIL, 2006). 

As ILPI são instituições para apoio ao idoso, que não tem condições de ficar só e que não tem 

disponibilidade dos familiares para o cuidado diário e necessário a sua vida. Esses “asilos”, termo 

comumente conhecido pela população, proporciona atendimento básico as demandas dos idosos com 

ênfase na melhor qualidade de vida (CREUTZBERG; GONÇALVES; SOBBOTKA, 2007).  

 Importância da Fisioterapia na Reabilitação do Idoso 
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O envelhecimento é um conjunto de alterações, seja das estruturas e ou das funções do 

organismo, que evolui de forma progressiva e natural à medida que a idade vai chegando, essa 

alteração seja da mobilidade, equilíbrio, controle motor entre outras, dificultam a interação do idoso 

com o meio ambiente, levando ao surgimento de quedas, que podem estar ligadas a fatores intrínsecos 

e extrínsecos. (CANDELORO; CARMANO, 2007). 

A partir do envelhecimento a estratégia mais eficaz é identificar nos idosos riscos de queda, 

promover atividades físicas com frequência, para que dessa forma o idoso tenha um bom 

condicionamento, favorecendo a saúde seja ela física ou mental, uma vez que os exercícios levam ao 

aumento da força muscular, flexibilidade e controle motor (CORNILLON et al., 2002). 

De acordo com Ribeiro et al. (2008), para o idoso obter uma boa qualidade de vida, precisa 

estar prevenido de quedas, ter um bom relacionamento social, ser envolvido em atividades do 

cotidiano, ter independência, segurança no meio onde vive, bem como segurança psicológica, sendo 

de suma importância a participação da família.  

Diante do exposto, o fisioterapeuta tem como papel, elaborar atividades que promovam 

independência para os idosos, montando plano de exercícios com base no fortalecimento muscular 

bem como exercícios com estimulação vestibular, buscando sempre adaptar os idosos no meio onde 

vivem, criando adaptações, estimulando transferências, contribuindo dessa forma para redução de 

quedas e favorecendo a independência funcional (ASIS et al., 2007). 

O programa de reabilitação pode conter exercícios ativos e passivos, hidroterapia, estímulos 

visuais, conscientização postural, treino de marcha, transferências, entre outros, sendo importante 

também estimular os familiares para que estes realizem adaptações necessárias aos idosos, nas 

residências para que assim sejam minimizados os problemas associados ao idoso mal assistido 

(ZINNI; PUSSI, 2003). 

Metodologia 

 Desenho do projeto  

Trata-se de um projeto de extensão realizado com alunos da Graduação em Fisioterapia, do 

Centro Universitário Ages, na cidade de Paripiranga/BA durante a disciplina “Saúde do Idoso”. As 

atividades foram executadas nos meses de março e abril de 2018 em uma ILPI, no município de 

Lagarto no Estado de Sergipe/BR. Participaram da atividade idosos com idade entre 60 e 90 anos, de 

ambos os sexos, assistidos pela instituição.  

 Organizando o projeto  

O planejamento foi realizado por alunos do 7º semestre do curso de Fisioterapia e orientado 

pelo professor fisioterapeuta responsável pela disciplina. O projeto recebeu o nome “Promoção de 

saúde do idoso frente à institucionalização”. Este teve o propósito de avaliar os idosos em todo o 

aspecto biopsicossocial, bem como promover discussões em sala de aula a respeito da qualidade de 
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vida dessa população; além disso, conhecer as possíveis diferenças entre um idoso que está sendo 

cuidado pela família e outro assistido unicamente por uma ILPI.  

 Instrumentos utilizados no projeto 

Foi aplicado o Exame do Estado Mental (Mini mental), o qual abrange orientação espacial, 

memória, atenção, tempo, cálculo e linguagem. É um teste breve que rastreia demência, é constituído 

de duas partes que abrangem: orientação, memória e atenção. Os valores elevados indicam melhor 

desempenho cognitivo. O teste aborda questões referentes a memória recente, orientação temporal e 

espacial, atenção, calculo e linguagem (FOLTEIN et al., 2003).  

Para Foltein (2003), o paciente deve ser deixado à vontade; terapeuta deve ter bom comando 

verbal, e as perguntas referentes a orientação espacial devem ser em relação ao nome do local onde 

está sendo realizado o instrumento. O Mini mental foi utilizado como ponto de corte: os idosos fariam 

os demais testes, apenas se apresentassem pontuação maior que 20. Os que tiveram resultado inferior, 

foram excluídos da pesquisa. Cabe destacar que os idosos que não passavam pelo Mini mental 

automaticamente não estavam aptos a participar das outras avaliações do estudo.   

Para mensurar a possível depressão entre os idosos, foi utilizado o Teste de escala de 

Depressão Geriátrica (GDS). Sua versão adaptada possui 15 itens, que foram desenvolvidos para 

rastreamento de transtornos de humor em idosos possui boa acurácia diagnostica, com sensibilidade, 

especificidade e confiabilidade adequada. Sua principal vantagem é ser composto por perguntas de 

fácil entendimento, pequena variação em resposta ser autoaplicável (PARADELA et al., 2005). 

O Teste de Katz (Avaliação das Atividades Básicas de vida diária) foi o instrumento utilizado 

na avaliação funcional. Este analisa as atividades de vida diária (AVDS) relacionadas ao autocuidado, 

como se alimentar, tomar banho e aspectos da mobilidade, sendo bastante útil para evidenciar a 

dinâmica de instalação de incapacidade no processo de envelhecimento (DUARTE et al., 2007). 

A Escala de Religiosidade da Universidade de DUKE foi utilizada para mensurar três 

dimensões religiosas sendo elas: religiosidade não organizacional e religiosidade intrínseca (vivencia 

plena na religiosidade) aborda um dos principais domínios da religiosidade sendo usado em diversas 

culturas por ser dimensional (TAYANY et al., 2012). 

 A Avaliação do risco de Quedas (Time Get Up and Go Test - Tugt) foi usada para avaliar o 

equilíbrio e mobilidade do idoso. Nesse teste, a mobilidade funcional é quantificada em segundos, 

por meio da análise do tempo que o idoso leva para levantar da cadeira, caminhar por uma distância 

de 3 metros, virar e retornar até a cadeira, sentando-se nela. Seus principais objetivos estão 

relacionados à avaliação do equilíbrio e mobilidade. Considera-se um resultado normal se for 

realizado em até 10 segundos (KARUKA et al., 2011). 

O Teste de velocidade de marcha (TVM) avalia a velocidade de marcha do idoso, que será 

apresentada em metros por segundo. Tem como objetivo analisar o equilíbrio corporal, o ritmo e 
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indiretamente a resistência e adaptação postural do idoso. É realizado com o idoso andando no seu 

ritmo habitual uma distância de 8,6 metros, dividido em 2 metros iniciais para a aceleração e 2 metros 

finais para desaceleração, porém só é computado o tempo que o indivíduo leva para fazer os 4,6 

metros. Para avaliar o resultado, foi usada a média dos 3 resultados obtidos, consideração o gênero e 

altura, sendo que os tempos médios superiores ao corte proposto, serão parâmetros para déficits de 

marcha e risco de quedas (MARTINEZ et al., 2016). 

A Escala de Equilíbrio de Berg foi usada para avaliar o equilíbrio dinâmico e estático dos 

indivíduos e o risco de quedas, considerando a influência ambiental na função; esta avalia o 

desempenho do equilíbrio por meio de 14 testes, sendo eles: a habilidade do indivíduo de sentar, ficar 

em pé, alcançar, girar em volta de si mesmo, olhar por cima de seus ombros, ficar em apoio unipodal 

e transpor degraus. Tendo uma pontuação máxima de 56 pontos e mínima de 0. Cada teste possui 

cinco alternativas que variam de 0 a 4 pontos (SANTOS et al., 2011). 

Para mensurar os aspectos da qualidade de vida (QV) foi escolhido o WHOQOL- BREF. Bref 

é um Instrumento de curta demanda pouco tempo de aplicação, sendo composto por 24 questões 

representadas por domínio físico, psicológico, relações sociais e financeiras (SANTOS, 2015).  

 Organizando a atividade 

Antes de iniciar as atividades, todos os participantes passaram por um treinamento para 

aprender a abordar o idoso. Esta atividade extensionista foi dividida em etapas.   

A primeira etapa foi à visita institucional, na qual foi avaliada a estrutura, funcionamento, 

número de funcionários e idosos, e a rotina dos internos. 

Na segunda, ocorreu a aplicação das avaliações do mini Exame do Estado Mental (Mini 

mental). De acordo com os resultados, na terceira visita, foram realizados os planos de tratamento 

individual e coletivo. No plano individual, foi estabelecido que o primeiro objetivo fosse o 

fortalecimento para o ganho de força por meio de exercícios de flexo-extensão de joelho (quadríceps), 

quadril (adutores e abdutores) e cotovelo (bíceps) (BRANDÃO et al., 2017).  Pensando no quesito 

funcionalidade, tanto para ganhar quanto mantê-la, utiliza-se a iniciação rítmica (movendo-se em 

flexão e extensão para membros superiores; movendo-se em flexão e extensão para membros 

inferiores) (VOIGHT; HOOGENBOOM; PRENTICE, 2014).  

À medida que os idosos apresentavam um bom desempenho no Mini mental, os outros 

questionários de GDS, DUKE, Katzs, TUG, TVM e Berg foram aplicados. Além disso, foi feita uma 

análise da estrutura do local, para ver se a mesma se encaixava nos critérios obrigatórios de uma 

instituição de longa permanência. 

No plano coletivo, as atividades foram propostas por dias da semana. Com base em Moura e 

Souza (2013) foi traçado um plano para cada dia da semana: na segunda-feira, jogos de mesa com 

objetivo de estimular o cognitivo; na terça-feira, dança, favorecendo a interação diminuindo o 
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isolamento; na quarta-feira, dia de celebração religiosa, destacando a importância da religião para 

evitar depressão; na quinta-feira, atividade de pintura e desenho estimulando a motricidade fina; na 

sexta-feira, ginástica e/ou atividade lúdica que consiga envolver a todos; e por fim, aos sábados,  filme 

com pipoca favorecendo o convívio entre os idosos.  

Resultados    

 Descrevendo os principais resultados 

Nesta seção serão apresentadas as principais percepções dos alunos na prática da extensão. 

Não é pretendido apresentar o resultado de cada instrumento aplicado, mas partilhar a experiência.  

Para garantir o bem-estar dos idosos institucionalizados, é preciso atentar-se para detalhes que 

vão muito além dos cuidados à saúde, garantindo um espaço agradável e que consiga suprir as 

necessidades dos mesmos. Diante da análise estrutural e organizacional do asilo, e tendo como base 

o estudo de Alves et al. (2017), considera-se que é necessário atentar-se para a acomodação da área 

de circulação, dormitórios, iluminação de todos os ambientes e banheiros, além dos recursos humanos 

e garantia à saúde dos idosos. De cada um desses critérios, é preciso fazer uma análise minuciosa 

quanto à divisão por sexo, número, possíveis obstáculos, entre outros.  

Incialmente foi constatada a presença de 39 idosos residentes, com idade entre 60 e 90 anos 

sendo a maior prevalência para o sexo masculino e de cor branca. Os dormitórios apresentaram 

divisão sendo, de um lado, masculino e, do outro, feminino. Esses ainda podiam ser coletivos ou 

individuais. No lado feminino, foi observada, no dormitório coletivo, a presença de 17 camas. Além 

disso, havia dois quartos individuais, cada uma com uma cama. No dormitório coletivo masculino 

existiam 19 camas, além de mais três quartos individuais. Todas as camas eram de solteiro, porém, 

apenas algumas, possuíam grade de proteção, o que contribui para o aumento do risco de quedas. 

Além disso, todos os colchões e travesseiros eram cobertos por material impermeável, facilitando a 

limpeza e secagem, além de prevenir a proliferação de microrganismos. 

Como sugere Alves et al. (2017), a distância entre as camas deve ser de, no mínimo, 80 cm, 

deve haver circulação de ar adequada em todos os quartos e iluminação do ambiente. Isso ocorreu no 

ILPI, pois todas as janelas encontravam-se abertas, além de aproveitar a luz solar como forma de 

iluminação. A distância entre as camas também se apresentou favorável. Não foi verificada a presença 

de luz de vigília nas portas nem campainha nos dormitórios, o que demonstra ser um fator de 

precariedade da estrutura. No geral, a higiene mostrou-se adequada, sendo percebido apenas um leve 

cheiro de urina, principalmente nos dormitórios coletivos. 

Quanto aos banheiros, encontravam-se nos próprios quartos, nem todos tinham barra de 

segurança, nenhum tinha piso antiderrapante, a área era regularmente adequada para a entrada de 

cadeira de banho, possuíam higiene e iluminação adequada. Entretanto foram observados outros 

detalhes significantes como a ausência de portas na maioria dos banheiros e o vaso sanitário sem 
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adaptação. Isso compromete a segurança e o bem-estar do idoso, além de favorecer o risco de quedas. 

Também foi encontrada uma caixa d’água estourada no final do corredor e alguns banheiros com 

parede e teto deteriorados. 

A área de circulação é ampla e agradável, sem a presença de grandes obstáculos, apenas alguns 

desníveis na localização dos ralos para escorrimento da água e nas entradas das portas. Não foram 

encontradas escadas. Nessa área também não havia piso antiderrapante. Havia um jardim e um centro 

de convivência com cobertura. Observou-se a presença de um refeitório com 7 mesas e 27 cadeiras, 

onde as pias eram separadas, sendo uma para lavar a louça e outra para a limpeza dos alimentos; uma 

garagem; uma capela em homenagem à Santo Antônio, na qual há celebração todas as quartas; e uma 

área de serviço. 

Quanto aos recursos humanos, é uma associação que sobrevive de doações e do benefício dos 

idosos residentes. Às vezes, uma empresa da região contribui com a alimentação, além de receberem 

cestas básicas de outras pessoas. Os medicamentos básicos são fornecidos pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS), os demais são particulares. Tratando-se da assistência à saúde, os idosos recebem a 

vista de um médico do SUS, além de estagiários de Instituições de Ensino da região, que realizam 

algumas atividades de assistência. “Embora não seja obrigatória a contratação de profissionais de 

saúde, defende-se a importância de uma equipe multiprofissional para o cuidado integral às pessoas 

idosas institucionalizadas” (ALVES et al., 2017, p. 6).  

A instituição possui uma farmácia que conta com a assistência de uma estudante do devido 

curso. Lá todos os medicamentos são supervisionados, há um controle de vencimento pregado na 

parede. Cada idoso tem sua caixa com medicamentos, horários e dosagem, havendo supervisão 

semanal quanto à esses aspectos. Os remédios controlados encontram-se trancados. Tratando da 

presença dos demais profissionais, foi possível encontrar cozinheiros, 4 cuidadores durante o dia e 2 

pela noite, além do pessoal de limpeza. Os idosos tinham pouca oportunidade de lazer e não 

realizavam atividades fora da instituição. “Como consequência, pode haver pouca interação entre os 

residentes, excesso de tempo ocioso ou envolvimento em atividades passivas” (ALVES et al., 2017, 

p. 6). 

É importante destacar que dos 39 idosos residentes no ILPI, apenas cinco conseguiram 

responder todos os questionários. Este resultado demonstra o quanto o estado de demência e 

depressão é evidente nos institucionalizados. Apesar da boa estrutura do local e liberdade de acesso 

aos estudantes da área da saúde, nota-se que isto não é suficiente para reverter o quadro. Outro ponto 

de destaque foi o fato de muitos optarem por não saírem do quarto alegando que os companheiros de 

alojamento são “doidos” “não tem o juízo no lugar”. Para Minayo (2017), do ponto institucional é 

preciso cuidar do bem-estar físico, do estado emocional e das relações de participação em atividade 

que se sinta útil e valorizado e principalmente no que diz respeito à ILPI que, apesar dos esforços dos 
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colaboradores, não é suficiente para garantir a interação entre os idosos. 

Outro ponto importante é o fato de cerca de 50% dos idosos relatarem distanciamento dos 

familiares. Neste interim, segundo Minayo (2017), os idosos e as idosas se assemelham na queixa 

pela solidão que sentem, principalmente, pelo abandono por parte dos familiares e muitos idosos não 

se culparam e reconhecem que estão ali porque traçaram seu caminho. Mesmo não gostando do 

regime de internato, o idoso consegue se acostumar com vida e relata que gosta pelo simples fato de 

não se sentir sozinho.  

 Percepção dos alunos sobre as práticas extensionistas  

As práticas extensionistas permitem aos alunos irem além da parte teórica, que vivenciem e 

apliquem todo conhecimento adquirido durante as aulas de maneira prática. Apesar de ter sido por 

pouco tempo, o convívio com os idosos foi muito enriquecedor, permitiu que os alunos fossem em 

busca de estudar e se aprofundar no tema. Além disso, todos estavam esperando encontrar uma 

realidade totalmente diferente do que foi visto.  

O maior desafio da atividade foi aplicar os questionários, por que o modo como se realizava 

as perguntas poderia ter alteração nas respostas, muitos deles se recusavam a responder e não queriam 

nem se apresentar. Outro aspecto relevante, foi o preparo psicológico, já que houve a percepção de 

que os idosos realmente precisam de uma atenção maior por parte do asilo e familiares, o que em 

muitos momentos deixou os alunos com a sensação de impotência.  

Acredita-se que muitos discentes passam pelas disciplinas sem saber como funciona na 

prática. Essa atividade permite conhecer a realidade, e estimula a vivência na comunidade ainda na 

graduação. 

Conclusão  

Diante do que foi observado, através da análise da condição biopsicossocial dos idosos 

institucionalizados, percebeu-se que, no geral, há um grande déficit cognitivo entre eles. Tal fato é 

justificado pelos baixos resultados no primeiro teste aplicado, no qual uma quantidade mínima de 

idosos foi aprovada. Com relação à estrutura do local, os resultados foram favoráveis, visto que o 

asilo possui boa parte dos recursos exigidos. 

O contato com esses idosos foi uma experiência enriquecedora e produtiva. Em algumas 

situações foi usado o afeto, por causa da recusa dos idosos em participar das atividades, pois não 

tínhamos estabelecido uma relação de confiança, éramos estranhos para eles.  Eles demonstravam a 

solidão de diferentes formas, o que foi um tanto desafiador para os alunos. Por esse motivo, é de 

extrema importância continuar realizando ações nas Instituições de Longa Permanência para Idosos, 

oferecendo atenção, de modo que os laços sejam fortalecidos e eles não se sintam deprimidos.   
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Resumo: Sendo a segunda neoplasia mais frequente no mundo e a primeira entre as mulheres, o 

câncer de mama se estabelece como um problema de saúde pública de extrema relevância. Dentre 

outros pontos, seus fatores de risco são: avanço da idade da paciente, menarca precoce, sexo feminino, 

mais de 30 anos de idade ao primeiro parto, uso prolongado de reposição hormonal, menopausa tardia 

e história familiar positiva. Nos últimos anos, tal patologia deixou de ser considerada uma doença 

única e passou a ser vista como uma gama complexa de entidades neoplásicas com diferentes 

características histoquímicas, moleculares e biológicas, repercutindo de uma forma direta na clínica. 

Ao passo do tratamento, nas sessões quimioterápicas, as pacientes sofrem com náuseas, diminuição 

da força e da massa muscular, fadiga, problemas psicológicos, baixa do sistema imunológico além de 

alterações na composição corporal, podendo o exercício físico aliviar tais sintomas e diminuir a 

recorrência dos mesmos. Diante desses aspectos, a atividade física, (incluindo as de lazer, atividades 

cotidianas e locomoção urbana) entre outros pontos, estabeleceu-se como um dos definidores de 

prognóstico e evolução da doença neoplásica maligna de mama, fazendo relação direta com a 

qualidade de vida de mulheres com a doença. Objetivo: Verificar o nível de atividade física de 

mulheres com câncer de mama. Metodologia: A amostra foi composta por 10 mulheres com câncer 

de mama, com idade entre 38 e 63 anos, tendo uma média de 48,8 ± 8,42 anos de idade que pertenciam 

ao Movimento Mulheres de Peito, localizada no município de Aracaju – Sergipe. Inicialmente foi 

assinado o termo de consentimento livre e esclarecido, foi aferido a estatura e peso corporal e aplicado 

o questionário de Baecke de Atividade Física que permite quantificar o Índice de Atividade Física 

(IAF) do avaliado, utilizando-se de questões matemáticas, detectando o índice de atividade de 

trabalho, de esporte e de lazer, determinando o possível IAF. Foi utilizada estatística descritiva e os 

dados foram apresentados em forma de média, desvio-padrão e percentual de dados foram analisados 

por meio do programa SPSS®. Resultados: A média de IMC foi de 26,37 ± 3,99, o IAF das 

participantes obtidas nesse estudo foi de 7,54 ± 0,94%. As variáveis foram submetidas ao teste de 

normalidade e identificado uma distribuição normal (p>0,05) e através do teste de correlação de 

Pearson é identificado a significância positiva entre as variáveis. Discussões: No presente estudo, 

utilizar o questionário de Baecke et al. Para verificarmos o IAF (índice de atividade física) mostrou-

se adequado ao passo que tal variável possui intrínseca relação com aspectos cardiovasculares, 

metabólicos e psicossomáticos dos avaliados; lembrando que tal questionário é amplamente utilizado 

para a avaliação de adolescentes, homens adultos, mulheres adultas, homens idosos e mulheres idosas. 

Na organização do Baecke, temos: Da questão 01 até questão 08 sobre Atividades Físicas 

Ocupacionais; da Questão 09 até a questão 12 sobre Exercícios Físicos Praticados Durante o Tempo 

de Lazer; da questão 13 até a questão 16 sobre Atividades físicas durante o tempo de lazer e atividades 

físicas de locomoção, excluindo exercícios físicos. Segundo Florindo (2014), calculados os índices 

para a atividade física no desporto (M = 2,62; DP = 0,81; Min. = 1,00; Máx. = 4,75), atividade física 

nos tempos livres ou de lazer (M = 2,68; DP =0,62; Min. = 1,50; Máx. = 5,00) e atividade física total 

(M = 5,29; DP =1,23; Min. = 2,75; Máx. = 9,25). Os resultados sugerem que os participantes 

apresentam valores da média moderadamente baixos, tendo presente os valores máximos indicados. 

Comparando com tal estudo, nossas entrevistadas apresentam-se com IAF superior ao apresentado na 

pesquisa comparativa. Conclusão: Mulheres em tratamento oncológico participantes do movimento 

Mulheres do Peito apresentam relevante índice de atividade física, comparado a pesquisas de mesmo 

método de estudo e utilizando os mesmos parâmetros (com enfoque no questionário Baecke et al.). 

Inferimos também que o IMC tem relevância no índice IAF e no perfil patológico das mulheres em 

questão. 

Palavras-chave: neoplasias da mama; atividade física; qualidade de vida; saúde da mulher 
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  O termo Câncer refere-se a um grupo de mais de 100 doenças específicas, que têm em comum na 

sua patogenia o aumento desordenado e incontrolável de células aberrantes de um referido tipo de 

tecido biológico, possuindo também a capacidade de invadir outros tecidos e órgãos, dividindo-se 

rapidamente de forma agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores, que podem 

espalhar-se para outras regiões do corpo. Essa capacidade de se formar em algum tecido específico 

vai, justamente, formalizar a sua caracterização, sendo assim o mais perto que podemos chegar da 

sua patogênese (INCA, 2019). 

   Nesse sentido, é chamado carcinoma quando começa em tecidos epiteliais (Por exemplo, peles e 

mucosas). Já se sua origem parte de tecidos conjuntivos (Como por exemplo músculo, osso e 

cartilagem) é chamado de sarcoma. Não bastante, quando tratamos de células glandulares (que é um 

tipo de célula epitelial), chamamos de adenocarcinomas, sendo o prefixo adeno referido ao caráter 

glandular e o termo carcinoma, como antes visto, se referindo a neoplasia de tecido epitelial 

(VARELLA, 2019). 

     A neoplasia mamária se manifesta de diferentes maneiras, sendo a mais comum dela 

caracterizada pelo aumento anormal de massas, os tumores. Um tumor é um aglomerado de células 

que unidas formam uma coleção mais densa que o tecido normal da mama (PEREIRA, 2020). 

     O câncer de mama é um dos 3 cânceres que têm maior incidência globalmente, juntamente ao 

colo retal e ao de pulmão, e é o que mais acomete mulheres em 154 de 186 países analisados. No 

Brasil é o câncer que mais acomete as mulheres e, em 2015, apresentou uma taxa de 13,68 óbitos a 

cada 100 mil mulheres. A mortalidade por câncer de mama ajustada pela população mundial apresenta 

uma curva ascendente, representando a primeira causa de morte por câncer nas mulheres brasileiras 

(IARC, 2019). 

   Tal neoplasia possui uma incidência maior em mulheres acima de 40 anos e, se forem maiores 

de 60 anos, o risco pode ser 10 vezes maior. Dentre outros pontos, os fatores de risco são menarca 

precoce, ser do sexo feminino, ter mais de 30 anos de idade ao primeiro parto, uso prolongado de 

reposição hormonal, menopausa tardia e histórico familiar positivo (FEMAMA, 2019). 

      A redução de risco e o diagnóstico precoce são os principais fatores para diminuição da 

mortalidade por câncer. A redução de risco pode diminuir em 28% a chance de desenvolvimento da 

doença, ao passo que o diagnóstico precoce oferece a possibilidade de mais de 95% de chance de 

cura. (INCA, 2019). 

      Acreditava-se anos atrás que tal doença era dominantemente de risco genético, mas estudos 

feitos em populações que migraram do seu local de origem e adquiriram novos hábitos de vida, 

demonstraram discrepantes taxas nas incidências de tal patologia comparando com outra parte da 
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população que permaneceu e manteve antigos hábitos, deixando claro a grande influência do meio 

ambiente na sua formação e seguimento (OLIVEIRA, 2015). 

      Lançando um olhar mais para esses aspectos dos hábitos e ambiente em que a paciente vive, 

temos que uma vida sedentária, com dieta desbalanceada (muitas calorias), associado também a uma 

perda da capacidade metabólica (que essa é influenciada diretamente pelo nível de exercício físico 

realizado pelo indivíduo) interferem diretamente no perfil lipídico, pressão arterial e capacidade 

cardiovascular dessas mulheres (BOTOGOSKI, 2018). 

     O tecido adiposo não é apenas um mecanismo de reserva de energia, ele é também um órgão 

endócrino-metabólico, sendo especialmente responsável pela produção de estrona, um tipo de 

estrogênio. O estrogênio é um estimulante de células endometriais, ovarianas e mamárias, e quanto 

maior sua quantidade nos sítios de ação dos órgãos supracitados, mais estimulados esses tecidos 

podem ser (VARELLA, 2019). 

       Nessa visão, olhando para a patogênese das neoplasias, quando lidamos com células estimuladas, 

falamos de multiplicação celular e maior risco, nessa cadeia de produção, de novas células aberrantes 

serem produzidas e assim ter crescimento desordenado. Sabendo de tal pressuposto, quanto mais 

tecido adiposo, mais estimulação de células mamárias, podendo assim contribuir para o aumento das 

chances de desenvolver neoplasias e maior dificuldade no tratamento das mesmas (VARELLA, 2019). 

        Diante desses aspectos, a atividade física, incluindo as de lazer, atividades cotidianas e 

locomoção urbana, entre outros pontos, estabeleceu-se como um dos definidores de prognóstico e 

evolução da doença neoplásica maligna de mama, fazendo relação direta com a qualidade de vida de 

mulheres com a doença (EHLERS, 2019). 

Um estudo com 2.176 casos e 2.326 controles realizado na Polônia, constatou a prática de 

atividade física, com exceção do exercício físico no trabalho, como sendo protetora para o câncer de 

mama em todas as fases da vida, em especial a partir dos 50 anos de idade (PEPLONSKA, Et al. 

2008). Noutro estudo de coorte, com 182.862 mulheres na pós-menopausa desenvolvida nos Estados 

Unidos, avaliou a atividade física total (trabalho, lazer e doméstica), segundo história familiar de 

câncer de mama e estado nutricional, onde observou-se que a prática de exercício físico igual ou 

superior a três vezes/semana exerceu efeito protetor para a neoplasia maligna de mama (PETERS, Et 

al. 2009).  

Desenvolvimento 

    Inicialmente foi assinado o termo de consentimento livre e esclarecido, aferido o peso e a altura 

das participantes e, em seguida, aplicado o Questionário de Atividade Física Habitual (AFH) de 

Baecke.  
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Este questionário é composto de 16 questões que abrangem três escores de AFH dos últimos 12 

meses: 1) escore de atividades físicas ocupacionais (AFO) com oito questões; 2) escore de 

exercícios físicos no lazer (EFL) com quatro questões; 3) escore de atividades físicas de lazer e 

locomoção (ALL) com quatro questões. O escore total (ET) é dado pela soma:   =  + +. Para 

considerar que a paciente pratica atividade física regular, o ET mínimo seria igual a 6. 

O Questionário de Atividade Física Habitual (AFH) de Baecke (anexo 1) mostrou-se um 

instrumento prático para avaliar a atividade física habitual, aliando rapidez na aplicabilidade e 

facilidade no entendimento para as respostas, sendo indicado para estudos epidemiológicos no 

Brasil (SARDINHA, 2010). 

Anexo 1 – Questionário de Atividade Física Habitual de Baecke traduzido. 
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Após a coleta desses dados foi possível constatar que a média de idade dessas participantes foi 

de 48,8 anos +- 8,42 anos. O Índice de Massa Corporal (IMC), calculado como Peso/Altura x altura, 
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teve como média 26,37 +- 3,99. Além desses dois dados, o resultado apresentado pelo ET dessas 

pacientes foi de 7,54 +-0,93%, demonstrando que em médias é praticada atividade física regular. 

 

 

 

 

          Outros resultados encontrados com o Questionário de Atividade Física Habitual (AFH) de 

Baecke foram que, dentre as participantes deste questionário, 70% tinham como atividade 

ocupacional ser dona de casa. Dentro de seus referidos trabalhos, 40% das participantes afirmaram 

que ficavam sentadas sempre durante seu trabalho, já 50% afirma ficarem em pé algumas vezes 

durante o trabalho. Entre as participantes, 60% andam sempre e nunca carregam carga pesada no 

trabalho. 

         Quando se pergunta se as participantes ficam cansadas após o turno do trabalho, 33,3% 

responderam que ficam cansadas sempre e 10% não respondeu a essa pergunta, além do exposto, 

40% das participantes ficam suadas sempre durante o trabalho ocupacional. 

          Um resultado encontrado foi que 90% das participantes desta pesquisa praticaram algum 

esporte ou atividade física nos últimos 12 meses. Entre essas atividades foram encontradas remo, 

dança, ginástica e caminhada. Dentro desse número, 44,4% o praticaram de 01-02 horas por semana 

e por 9 ou mais meses por ano. 

          Um dado importante colhido pelo AFH foi que 80% das participantes não realizam uma 

segunda atividade física ou esporte. As 20% que praticam, metade o praticam por menos de 1 mês 

por ano e a outra metade prática de 9 ou mais meses por ano. 

         No grupo analisado 40% das participantes também afirmam que consideram as atividades 

físicas delas durante o lazer a mesma em comparada com outras mulheres da mesma idade. 

       Quando se analisam as horas de lazer, 33,3% das participantes dizem suar com muita 

frequência e 10% não responderam. Outro dado interessante encontrado foi que 40% das 

participantes não praticam exercícios físicos ou esportes nunca durante seus horários de lazer. 

         Além dos dados já expostos nesse artigo, ainda temos que 50% das participantes andam 

menos de 5 minutos por dia a pé ou de bicicleta indo ou voltando do trabalho, da escola ou das 

compras. 

        Com esses dados expostos é possível perceber que boa parte das pacientes que responderam 
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ao questionário possuem um índice considerado relevante de atividade física e foi possível perceber 

uma relação do AFH com o IMC das participantes e no perfil patológico das mesmas. 

Conclusão 

    Analisando os dados colhidos e realizando comparações com outros grupos que realizaram o 

mesmo questionário preenchido pelas nossas pacientes (o Questionário de Atividade Física Habitual 

[AFH] de Baecke), podemos constatar que elas possuem um bom índice de atividade física habitual 

(M=5,29 de atividade física total). 

    Com tal informação, unido aos conhecimentos adquiridos pelo estudo da literatura atual, 

concluímos que o implemento de atividade física coordenada, individualizada e direcionada para as 

necessidades e capacidade física das pacientes é de extrema relevância e influência na recuperação 

e seguimento das pacientes com câncer de mama. 

    Vale ressaltar a necessidade do acompanhamento com especialistas da Educação Física para a 

maximização dos resultados e diminuição dos riscos de lesão. 
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Resumo: A globalização vinculada ao processo de expansão demográfica e de urbanização 

desorganizado geram conflitos e riscos que tornam comunidades socioambientalmente vulneráveis. 

Entende-se vulnerabilidade socioambiental como um potencial para perdas a partir de fatores de 

exposição ao risco em escala social ou ambiental. Nesse sentido, as tecnologias da informação e 

comunicação (TDICs), são ferramentas didáticas que podem auxiliar na instrução da sociedade, no 

que tange ao reconhecimento, mitigação e prevenção de vulnerabilidades socioambientais. Objetivo: 

Este trabalho objetivou relatar o processo de confecção e uso de dois vídeos curtos de animação sobre 

riscos e vulnerabilidades socioambientais como ferramentas didáticas em espaços formais e não 

formais de ensino em Aracaju, SE. Metodologia: A confecção dos vídeos foi realizada com 

ferramentas do software Powtoon®, disponibilizadas gratuitamente. Este software é uma ferramenta 

de TDIC, que permite confeccionar vídeos e apresentações didáticas e dinâmicas. Os vídeos foram 

intitulados “Risco Ambiental – O que é? ” e “Vulnerabilidade Social – O que é?” possuem cada um 

2 minutos de duração, e consistem em animações com personagens com nomes reais, linguagem 

coloquial, que trazem os conceitos associados a exemplos de situações reais de riscos e 

vulnerabilidades socioambientais no cenário de Aracaju, SE. Além disso, os vídeos explicam como 

reconhecer os riscos e vulnerabilidades socioambientais numa comunidade, e quais medidas simples 

podem ser utilizadas como tomada de decisão da comunidade e do poder público para auxiliar na 

mitigação destes riscos e vulnerabilidades. Os vídeos confeccionados foram apresentados para grupos 

de comunitários assistidos por 5 Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) e para 

estudantes de um colégio da rede pública estadual, em Aracaju, Sergipe, totalizando 6 reuniões e 

abrangência direta de cerca de 115 sujeitos, de diversas faixas etárias e níveis de instrução. 

Resultados: Os grupos de comunitários e estudantes foram sensibilizados com os vídeos quanto ao 

tema riscos e vulnerabilidades socioambientais, e posteriormente foram realizadas rodas de conversa 

para maior abordagem da temática e elucidação de dúvidas, bem como identificação de situações de 

exposição aos riscos e vulnerabilidades socioambientais nas comunidades no entorno dos locais de 

reunião (CRAS’s e colégio). Os espectadores foram participativos identificando recorrentes situações 

de vulnerabilidades socioambientais para além de suas comunidades e sugeriram medidas de redução 

de riscos e de tomadas de decisão, como não poluir o ambiente, não abandonar animais nas ruas, não 

construir empreendimentos em locais de exposição ao risco como encostas, palafitas em rios e 

mangues, descartar resíduos adequadamente, não desmatar, entre outros. Conclusão: O uso dos 

vídeos como ferramenta didática de TDICs revelou um alcance estratégico dos grupos de 

espectadores, uma vez que utilizou linguagem coloquial e exemplos reais recorrentes nas 

comunidades habitadas pelos grupos de participantes. O uso das TDICs demonstrou relevância no 

impacto informativo gerado, sobretudo, nos 5 CRAS, que são espaços não formais de ensino, 

promovendo o ensino-aprendizagem e efetivando a informação aos receptadores sobre uma temática 

pouco difundida na sociedade e pouco abordada nas políticas públicas integrativas de urbanização e 

minimização de conflitos, riscos e vulnerabilidades socioambientais.   

Palavras-chave: Risco Ambiental; Vulnerabilidade Social; Comunidade; TDIC.  

Introdução 

A globalização vinculada ao processo de expansão demográfica e de urbanização 

desorganizado geram conflitos e riscos que tornam comunidades sócio ambientalmente vulneráveis 

(AGYEMAN et al., 2016; ANDRADE; FRANCESCHINI, 2017).  

Entende-se a vulnerabilidade socioambiental como um potencial para perdas a partir de fatores 

de exposição ao risco em escala social e ambiental, em que possa afetar o indivíduo, a coletividade e 

ou os sistemas que os envolvem (CONFALONIERE, et al., 2014; SCHUCK; ANTONI, 2018). 

Essas vulnerabilidades são visivelmente mais evidentes em grupos populacionais onde a 

aplicação de políticas públicas que promovam a equidade e a justiça social é mais fragilizada 
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(CUTTER, 2011; PRATT et al., 2015; ALFONSIN et al., 2017; CHRISTENS et al.,2019). Diante 

disso, é imperativo que os grupos sociais mais vulneráveis obtenham instruções acerca dos riscos que 

os tornam sócio ambientalmente vulneráveis, além de conhecimento básico de quais políticas públicas 

são, de fato, efetivas para que os integrem ao ambiente urbano de forma individual e coletiva, 

inclusiva e equitativa e que minimizem os riscos e as vulnerabilidades socioambientais dos grupos 

sociais (ALVES et al., 2018). 

 Nesse sentido, as tecnologias da informação e comunicação (TDICs), são ferramentas 

didáticas que podem auxiliam na instrução da sociedade, no que tange ao reconhecimento, mitigação 

e prevenção de vulnerabilidades socioambientais (ARAÚJO et al., 2014; BEDIN; BARWALDT, 

2014; FIUZA et al., 2014). 

 

Objetivo 

Este trabalho objetivou relatar o processo de confecção e uso de dois vídeos curtos de 

animação sobre riscos e vulnerabilidades socioambientais como ferramentas didáticas em espaços 

formais e não formais de ensino em Aracaju, SE.  

 

Metodologia 

 A confecção dos vídeos foi realizada com ferramentas do software Powtoon®, 

disponibilizadas gratuitamente. Este software é uma ferramenta de TDIC, que permite confeccionar 

vídeos e apresentações didáticas e dinâmicas. O processo de criação dos vídeos durou dez dias, entre 

criação das personagens, do enredo, dos diálogos, e de todas as informações específicas adereçadas 

nos dois vídeos, e, por fim, da dublagem das personagens.  

Os vídeos foram intitulados “Risco Ambiental – O que é? ” E “Vulnerabilidade Social – O 

que é? ”, ambos possuem uns 2 minutos de duração, e consistem em animações com personagens 

com nomes reais, linguagem coloquial, e trazem os conceitos associados a exemplos baseados em 

situações reais de riscos e vulnerabilidades socioambientais no cenário de Aracaju, SE.  

Os dois vídeos foram submetidos ao domínio público por meio do YouTube, permitindo maior 

alcance do material informativo e a maior democratização no acesso ao conteúdo neles expostos. O 

vídeo “Risco Ambiental – O que é?” Está disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=m3Gor9bXYIQ&feature=share ; e o vídeo “Vulnerabilidade 

Social – O que é?” Está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5nc_P-

45mbM&feature=share.  

Além disso, os vídeos explicam como reconhecer os riscos e vulnerabilidades socioambientais 

numa comunidade, e quais medidas simples podem ser utilizadas como tomada de decisão da 

comunidade e do poder público para auxiliar na mitigação destes riscos e vulnerabilidades. Os vídeos 

https://www.youtube.com/watch?v=m3Gor9bXYIQ&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=5nc_P-45mbM&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=5nc_P-45mbM&feature=share
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confeccionados foram apresentados para grupos de comunitários assistidos por 5 Centros de 

Referência em Assistência Social (CRAS) e para estudantes de um colégio da rede pública estadual, 

em Aracaju, Sergipe, totalizando 6 reuniões e abrangência direta de cerca de 115 sujeitos, de diversas 

faixas etárias e níveis de instrução.  

 

Resultados e discussão 

Os grupos de comunitários e estudantes foram sensibilizados com os vídeos quanto à temática 

de riscos e vulnerabilidades socioambientais, no que diz respeito aos conceitos, tipos, e ocorrências 

mais comuns na comunidade urbana, e, posteriormente foram realizadas rodas de conversa para maior 

abordagem da temática e elucidação de dúvidas, bem como identificação de situações de exposição 

aos riscos e vulnerabilidades socioambientais nas comunidades no entorno dos locais de reunião 

(CRAS’s e colégio). 

Os espectadores foram participativos identificando recorrentes situações de vulnerabilidades 

socioambientais para além de suas comunidades e sugeriram medidas de redução de riscos e de 

tomadas de decisão, como não poluir o ambiente, não abandonar animais nas ruas, não construir 

empreendimentos em locais de exposição ao risco como encostas, palafitas em rios e mangues, 

descartar resíduos adequadamente, não desmatar, entre outros.   

Essas medidas de redução de riscos e vulnerabilidades socioambientais citadas, foram em 

suma, baseadas nas apresentações dos vídeos e das rodas de conversa, que permitiram que os sujeitos 

compreendessem que ao fazerem parte da comunidade, também são socioambientalmente 

responsáveis por ela (ISMAIL-ZADEH et al., 2014; GU et al., 2015) e com isso, também devem estar 

aptos a determinadas tomadas de decisão no que se refere à mitigação das vulnerabilidades 

socioambientais.  

Nesse sentido, políticas públicas que interajam com a participação comunitária agregam maior 

dinamismo nas práticas e efetivação das mesmas, sobretudo em relação às ações educativas para o 

comportamento individual e da coletividade (COSTA, 2009; SILVA et al., 2012; ZACHARIAS; 

GUERRA, 2015; ALVES et al., 2018). 

Vale ressaltar que as vulnerabilidades socioambientais resultam da desestruturação do 

processo de urbanização, o qual amplia as discrepâncias sociais e desorganiza o ambiente natural e 

construído, desequilibrando o meio ambiente, alterando os níveis de concentração de renda e de 

problemas socioambientais, afetando determinados grupos sociais, o que implicam em maiores 

desigualdades nos sistemas da sociedade (CUTTER et al., 2003; MALTA et al., 2017). 

Fato este que reitera a indigência de instruções que sensibilizem a população quanto às 

situações que os tornam expostos a riscos e socioambientalmente vulneráveis, o que reflete a precisão 

das apresentações dos vídeos curtos como TDICs de fácil compreensão e analogia ao cotidiano real 
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destas comunidades incluídas nesta experiência. Mostrando com isso, que é imperativa a melhoria do 

processo de urbanização com políticas públicas inclusivas que promovam a seguridade social e a 

saúde coletiva de forma inclusiva e equitativa (RODRIGUES, 2007; MALTA et al., 2017). 

 

Conclusão 

O uso dos vídeos como ferramenta didática de TDICs revelou um alcance estratégico dos 

grupos de espectadores, uma vez que utilizou linguagem coloquial e exemplos reais recorrentes nas 

comunidades habitadas pelos grupos de participantes. O uso das TDICs demonstrou relevância no 

impacto informativo gerado, sobretudo, nos 5 CRAS, que são espaços não formais de ensino, 

promovendo o ensino-aprendizagem e efetivando a informação aos receptadores sobre uma temática 

pouco difundida na sociedade e pouco abordada nas políticas públicas integrativas de urbanização e 

minimização de conflitos, riscos e vulnerabilidades socioambientais.   
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Resumo: Este trabalho consiste em apresentar um relato de experiência desenvolvido na educação 

infantil, onde foram elencados no currículo escolar os saberes da sustentabilidade, a educação 

ambiental ancorados na ludicidade e no brincar. Objetivo: Tal trabalho visa refletir sobre a 

importância de práticas formativas apoiadas em ludicidade e as consequências da implementação da 

educação ambiental no currículo do ensino infantil. Metodologia: Esta vivência foi desenvolvida no 

período de 2019.2 com crianças de 5 anos matriculadas em uma instituição filantrópica do município 

de Aracaju. Destaca-se como questão norteadora, a importância da educação ambiental e do brincar 

na educação infantil.  A teoria da relação com o saber de Bernard Charlot foi o referencial teórico 

metodológico utilizado para ampliar a reflexão sobre as ações educativas que privilegiam novas 

práticas sustentáveis e humanas na educação infantil. Para a realização desta vivência foram 

desenvolvidas as seguintes atividades: confecção de brinquedo com materiais reciclados, contação de 

história, teatro de fantoches, dentre outros. Tais recursos foram facilitadores para instrumentalizar os 

conteúdos envolvidos na educação ambiental, responsabilidade social e sustentabilidade. 

Resultados: Pensar teoricamente sobre educação ambiental através de estratégias sustentáveis e 

lúdicas foram instrumentais importantes para compreender a relação com o saber das crianças sobre 

educação ambiental. Além disso, tais práticas foram facilitadoras para fortalecimento das habilidades 

psicossociais e atitudinais sobre a responsabilidade social e ambiental. Conclusão: Novas 

ferramentas para a educação ambiental na educação infantil proporcionou a construção de novos 

saberes sobre sustentabilidade e responsabilidade sócio ambiental. Apesar de ser um estudo piloto, a 

partir deste ensaio foi possível pensar em propostas de aprendizagem mais autênticas e significativas, 

afim de fomentar uma identidade socioambiental e responsabilidade sustentável já na primeira 

infância. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Sustentabilidade; Brincar; Educação Infantil. 
 

Introdução  

A premissa básica deste ensaio consiste em elencar os saberes da sustentabilidade e educação 

ambiental com os aspectos psicossociais, atitudinais e pedagógicos do brincar na primeira infância. 

A partir do relato de experiência no espaço escolar, busca-se refletir sobre importância de práticas 

formativas apoiadas em ludicidade e as consequências da implementação da educação ambiental no 

currículo do ensino infantil.  

Tais atividades aconteceram no período de agosto a setembro de 2019 em uma instituição 

filantrópica do município de Aracaju. Destaca-se como questão norteadora deste ensaio, a 

importância da educação ambiental como tema transversal no currículo da educação infantil, e como 

esta disciplina pode contribuir para a construção de habilidades e competências mais atitudinais para 

a sustentabilidade e responsabilidade socioambiental.  

Para ampliar a reflexão sobre as ações educativas que privilegiam novas práticas sustentáveis 

e humanas na educação infantil, utilizar-se-á como referencial teórico-metodológico a teoria da 

relação com o saber de Bernard Charlot (2000). Ao compreender as tessituras do campo do ensino e 

a relação com o saber, Charlot (2000) aponta que o saber e o aprender é constituído pelas diversas 

interfaces vivenciadas pelo sujeito de aprendizagem e o mundo que o cerca. É mister entender que a 

teoria da relação com o saber, viabiliza um olhar dialógico para a criança que aprende, devendo ser 

encarada enquanto sujeito ativo na apropriação dos saberes e nas relações que estabelecem com o 
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aprender, tendo em vista que tem voz e ocupa um determinado espaço na sociedade. Neste sentido, o 

aluno deve ser entendido enquanto: 

[  ] um sujeito, que fala, que interpreta o que lhe acontece, que age de modo mais ou menos 

eficaz, que tem uma história pessoal incluída nas histórias mais ampla (da  família, da 

comunidade, da sociedade, da espécie humana). Se se quer compreender o que ocorre na 

escola, quais as relações de uma criança com o saber e o fato de aprender, é preciso levar em 

consideração sua posição social e o fato de que é um sujeito (Charlot,2005, p.50). 

 

Neste veio a teoria da relação com o saber aplicada às práticas de ensino permite ao professor 

em ação, lançar um olhar sensível para as especificidades que fazem parte do cotidiano vivido de seu 

aluno, amplificando a relação com o saber que o aluno constrói na vida cotidiana e escolar.  

Para ampliar a reflexão sobre a importância social da educação ambiental e a sua implicação 

para a formação integral do aluno, torna-se importante lançar a problematização de Freire (1967; 

1987; 2011) sobre o papel do professor e aluno na construção de uma educação mais humana e 

consciente. Freire (2011) aponta que o ensino deve ser entendido enquanto um dispositivo que produz 

repercussão social em prol do progresso da humanidade. Para isto, é fundante repensar como a 

educação ambiental pode ser um disparador propositivo para uma formação mais humana, 

responsável e sustentável.   

Problematizar a relevância do ensino de ciências, em particular a educação ambiental, e sua 

inserção do processo de ensino-aprendizagem nas primeiras fases do desenvolvimento infantil, pode 

ser um caminho fecundo para amplificação das habilidades atitudinais e psicossociais do aprender, 

quando instrumentalizado de forma significativa.  

 

Tessituras formativas na educação infantil: Da educação ambiental à teoria da relação com o 

saber 

 

Tendo em vista, que o currículo da Educação Infantil deve permitir uma maior interlocução 

com temas transversais nos processos de ensino-aprendizagem, torna-se importante apresentar 

atividades de ensino que envolvam temáticas propositivas para a formação integral do aluno. Para tal 

veio, fora apresentado um projeto de ensino pautado na educação ambiental, que pudesse ser apoiado 

por ações pedagógicas diferenciadas, a fim de trabalhar o conteúdo fora dos padrões tradicionais de 

sala de aula. 

Para nortear este projeto de ensino foi necessário abrir um espaço para problematizar as 

implicações do ensino de ciências na educação infantil. A partir de novas práticas de ensino é possível 

aprender sobre educação ambiental de forma mais significativa? Como práticas mais afinadas com a 

sustentabilidade e responsabilidade socioambiental, podem contribuir para o fortalecimento da 
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identidade social e cultural dos alunos em formação? 

Entender a relação com o saber sobre a educação ambiental e sustentabilidade, bem como 

compreender as contribuições do brincar e da ludicidade, foram elementos tangenciados durante o 

ensino da educação ambiental. Parte-se do princípio que viabilizar novas propostas pedagógicas para 

o processo de aprendizagem, pode torná-lo mais autêntico e significativo.  

Charlot (2013), na sua obra “Da relação com o saber às práticas educativas” ressalta que na 

escola deve-se encontrar um sentido, ou seja, na relação ensino-aprendizagem deve estar arraigada 

uma função desejante. No ensinar e no aprender configura-se uma lógica para emancipação, liberdade 

para as reiterações, onde as inquietudes articuladas e operacionalizadas potencializam o ideal de 

solidariedade entre os seres humanos, o meio ambiente e o planeta. 

Neste veio, a Teoria da Relação com o Saber (Charlot, 2000) permite compreender que não é 

apenas o ensino em sala de aula que promoverá a aprendizagem, mas uma multiplicidade de saberes 

que operam entre si, em diversos sentidos e direções construindo modos de aprender, que é ao mesmo 

tempo coletivo e singular.  

O aprender, nesta perspectiva, perpassa o muro da escola e se concatena também a partir da 

relação que o aluno opera com o seu eu, com o outro e com o mundo. A partir do resgate da história 

singular e coletiva, há uma interlocução e uma profusão de sentidos e conhecimentos, abrindo 

possibilidades para a construção do novo e para emancipação e o autoconhecimento. Neste veio, os 

saberes construídos perpassam por diversos territórios ocupados pelo sujeito em aprendizado 

(Charlot, 2000).  

A partir da aplicabilidade de novos processos e práticas pedagógicas é possível compreender 

no universo infantil novas relações com o saber e aprender sobre a educação ambiental. Aliando as 

teorias estudadas com ações sustentáveis, tem-se a possibilidade de se construir alternativas 

pedagógicas para um processo de imersão educacional mais autêntico.  

 

Objetivo Geral 

Apresentar a educação ambiental no ensino infantil, a fim de fortalecer uma formação socioambiental 

e humana na primeira infância. 

 

 Objetivos Específicos 

 Desenvolver a cultura socioambiental na educação infantil 

 Trabalhar de maneira sustentável objetos recicláveis 

 Apresentar a educação ambiental como projeto formação na educação infantil 

 Analisar a implicação de novas práticas pedagógicas no processo de ensino-aprendizagem e 

na relação com o saber  
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Metodologia 

Para implementação das atividades de ensino e perspectivar a educação ambiental, 

sustentabilidade e responsabilidade socioambiental na educação infantil, utilizou-se diversos recursos 

lúdicos, tais como: confecção de brinquedo com materiais reciclados, contação de história, teatro de 

fantoches, dentre outros.  

O brincar e a ludicidade foram as principais ferramentas pedagógicas que instrumentalizaram 

o ensino sobre educação ambiental e responsabilidade socioambiental. Tais atividades amplificaram 

a curiosidade e o desejo de aprender, das crianças, aproximando para a realidade do universo infantil, 

de forma significativa, os conteúdos da educação ambiental.  

Importante destacar que as atividades de ludicidade e do brincar foram compreendidas além 

de uma simples execução. Brougère (2010) destaca a importância do brincar para o desenvolvimento 

humano, sendo necessário compreender que o brincar deve ser vivenciado como um processo 

diretamente implicado em apropriação de códigos culturais, relevantes para o processo de 

socialização e afetivo das crianças. 

Como estratégia de ampliação do projeto, foram efetivadas palestras, eventos científicos para 

envolver a instituição e familiares no projeto de educação ambiental, tais processos foram ferramentas 

relevantes para a construção de responsabilidade socioambiental e sustentabilidade de todos 

envolvidos na formação da criança.  

Trazer os conhecimentos para a realidade da criança e do seu universo relacional, e vivificar 

as práticas cotidianas dos alunos foi uma ação potencializada em todo processo de construção de 

conhecimento no espaço de aprendizado da educação infantil.  

 

Resultados 

Apesar de ser um estudo piloto, a partir deste ensaio foi possível pensar em propostas de 

aprendizagem mais autênticas e significativas, a fim de fomentar uma identidade socioambiental e 

responsabilidade sustentável já na primeira infância. 

Parte-se da premissa, que quanto mais cedo vivenciar e aprender a responsabilidade 

socioambiental, mais fortalecida também a cultura e identidade ambiental destes alunos em processo 

de aprender a aprender (Coll et al, 2004; Oliveira, 2010; Davis et al,1994). Assim, torna-se importante 

refletir sobre as implicações das estratégias aplicadas no ensino de ciências na educação infantil, e os 

impactos deste projeto para as crianças partícipes desta ação.  

Pensar em ações sustentáveis articuladas com o brincar e a ludicidade em sala de aula, pode 

ser um dispositivo para viabilizar um desenvolvimento integral (cognitivo, psicológico, psicomotor, 

afetivo, pedagógico e social) do ser em formação.  Este projeto ainda piloto, viabilizou no cenário da 
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educação infantil um ensino-aprendizagem mais autêntico e humano, apontando pistas importantes 

para uma formação socioambiental e sustentável. 

 

Considerações Finais  

O desafio do século XXI consiste em operar o ensino-aprendizagem de forma inovadora, 

dinâmica e comprometida, construindo estratégias de ensino significativos e sustentáveis. Talvez este 

seja o grande desafio da formação docente, que consiste em ancorar um ensino qualificado à uma 

formação mais humana, criativa, crítica-reflexiva, com perfil generalista, atuante na perspectiva 

interdisciplinar, social e ambiental (Libâneo, 2005; Paquay et al, 2001).  

Tendo em vista a necessidade de resgatar práticas alternativas e apontar novas perspectivas 

para a formação de professores no Brasil, torna-se necessário operar novos mecanismos formativos 

oportunizando dimensões que articule o conteúdo e a prática cotidiana do ensinar e aprender 

(Pimenta, 2005). Neste veio, é importante ressaltar que o projeto da educação ambiental no ensino 

infantil consistiu em um sólido exercício da formação docente e de ressignificação psicopedagógica.  

As contribuições de Paulo Freire e Bernard Charlot devem ser destacadas para a construção 

de novas propostas pedagógicas para a educação ambiental nos currículos do ensino infantil. Tendo 

em vista que a partir da proposta freiriana e da teoria da relação com o saber foi possível perspectivar 

um processo ensino-aprendizado mais interativo, com metodologias de ensino centrado no aluno e no 

fortalecimento da autonomia do aluno sobre o seu aprender e saber. O aluno passa a ser considerado 

como sujeito ativo da aprendizagem e o professor enquanto agente que estimula a autonomia e o 

protagonismo do aluno no processo de ensinar e aprender.  

A experiência desta atividade visa ir além do ensinar e aprender, busca resgatar na ação-

reflexão-ação, a criatividade e desenvolvimento de estratégias sustentáveis para consolidar o ensino-

aprendizagem significativo. Durante todo o processo formativo, os alunos foram constantemente 

impulsionados ao aprimoramento das habilidades relacionais, psicossociais e competências 

científicas sobre a responsabilidade socioambiental e sustentabilidade possibilitando uma formação 

mais crítica, reflexiva e humana.  

Amplificar novas ferramentas para a “ensinagem” da educação ambiental na educação infantil 

proporcionou o fortalecimento habilidades psicossociais e atitudinais sobre os aspectos 

socioambientais e de sustentabilidade. Potencializar estratégias e habilidades formativas na 

contemporaneidade consiste na promoção de um ensino-aprendizagem mais humano, responsável, 

autêntico e sustentável. 
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