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PREFÁCIO

Parabéns aos autores e organizadores desta obra! Parabéns aos profissionais 
da área da saúde, formadores de novos profissionais, especialmente os que aqui se 
apresentam, acompanhados de seus alunos, em estudos que abrangem muitos temas 
relacionados à saúde, enquanto objeto de ensino e formação; enquanto área de atuação; 
e enquanto preocupação com a qualidade de vida do ser humano!

Como pedagoga, sinto-me muito honrada pelo convite para participar, com seus 
autores, desta publicação, escrevendo algumas poucas palavras sobre seu conteúdo e 
forma.

Na condição de pedagoga, também pouco posso escrever sobre o conteúdo trazido 
nos 15 estudos. No entanto, sua leitura me permite reconhecer a relevância de cada 
foco de interesse, desde os que contribuem para o aprofundamento do conhecimento 
dos alunos, até aqueles que atraem seu olhar para a necessidade de maior atenção com 
os professores dos cursos envolvidos para atuarem no sentido das novas demandas de 
formação. Também são relevantes aqueles que chamam a atenção para a necessidade de 
tornar atuais as preocupações das instituições que recebem seres humanos para acudir 
seus problemas e devolver-lhes a dignidade e a qualidade de vida possível, recuperando-
lhes a saúde.

Aprendi muito com esses estudos e valorizo sobremaneira a sua publicação, visto 
que sua leitura pode despertar outras turmas de alunos e professores para a reflexão e até 
mesmo dar continuidade e ampliar estudos de cada um dos temas aqui expostos.

E quanto à forma eleita para a realização dos estudos, o que posso dizer?
A Metodologia da Problematização com o Arco de Maguerez, caminho eleito 

para a realização dos estudos, é uma alternativa entre as várias “Metodologias Ativas” 
incentivadas nos últimos anos pelo Ministério da Saúde para o ensino nessa área.

Apresenta-se como um importante estímulo e desafio para aqueles que desejam 
superar um ensino tradicional, entendido como aquele que coloca o professor na 
condição de detentor do conhecimento que transmite aos alunos, considerados como 
aqueles que não sabem.

Em tal ensino, os conhecimentos transmitidos, em geral não produzidos pelo 
professor, mas apropriados de outros que o produziram, são cobrados dos alunos em 
testes, provas e exames, num ciclo de reprodução que pouco estimula o pensamento 
divergente, crítico, reflexivo e criativo dos que se preparam para uma profissão, num 
país com condições de vida cada vez mais complexas e difíceis.

As metodologias ativas, entre as quais, a Metodologia da Problematização com 
o Arco de Maguerez, apresentam-se como promissoras por levar seus participantes a 
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investigar, a pensar, a elaborar seu pensamento para emitir respostas ou posicionar-se, 
a tomar decisões e a assumir responsabilidades decorrentes dessas decisões. O que se 
espera é que o processo de formação se fortaleça como decorrência dessas habilidades 
que vão sendo desenvolvidas.

A Metodologia da Problematização com o Arco de Maguerez é desenvolvida 
seguindo-se a sua organização em cinco etapas, que são: observação da realidade (por 
diferentes ângulos) e elaboração de um problema de estudo; definição dos pontos-
chave a estudar sobre o problema; teorização (entendida como a busca de informações 
a respeito de cada um dos pontos-chave eleitos); hipóteses de solução para o problema, 
decorrente de todo o estudo e reflexões realizadas; e aplicação à realidade, como um 
retorno do estudo em forma de contribuição para solucionar o problema ou desencadear 
passos nessa direção, na parcela da realidade estudada.

Trata-se, portanto, de um caminho metodológico que tem seu início na realidade 
observada pelos participantes – alunos e professores - e inclui, necessariamente, um 
retorno a essa mesma realidade, com ações práticas de intervenção, em algum grau.

Em tal caminho metodológico, apropriado para um ensino problematizador, os 
alunos aprendem a sensibilizar-se com as questões da realidade de sua área de formação 
e a estudá-las, investigando e buscando respostas e ou soluções para essas questões ou 
problemas e não apenas a fim de se preparar para provas ou exames.

Além do estudo, da reflexão teórico-prática que realizam, os participantes 
preparam-se para intervir naquela parcela da realidade, exercitando, ainda na condição 
de alunos, a capacidade de resolver problemas, conforme demanda cada profissão e 
especialmente conforme exigem os documentos orientadores do ensino na área da saúde.

Então, olhar para a realidade viva e problematizá-la; refletir sobre o problema e 
decidir que aspectos podem e devem ser estudados, naquele momento, para responder 
a esse problema; estudar investigando e, para isso utilizar técnicas e instrumentos da 
pesquisa científica e a apropriação profunda de informações de várias naturezas; analisar 
todas as informações colhidas, buscando para elas um sentido, em face do problema em 
foco; elaborar hipóteses de solução para o problema com base na reflexão realizada; 
e, por fim, eleger uma ou mais das hipóteses de solução para colocar em prática o 
resultado do estudo, como contribuição à realidade que serviu de fonte de aprendizagem 
e preparar-se para colocá-las em prática, é um caminho de formação e não apenas de 
informação.

São muitas as habilidades intelectuais que os participantes mobilizam nesse 
percurso. Seu potencial criativo e crítico também é solicitado a manifestar-se, a 
desenvolver-se. Além disso, todo o trabalho realizado, desde a observação da realidade, 
move o senso de cidadão e ético desses participantes. São essas algumas das razões que 
me fazem permanecer estudando, utilizando, e com base nela dando orientações, enfim, 
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explorando a Metodologia da Problematização há quase vinte anos. São essas algumas 
das razões que me fazem continuar acreditando no potencial dessa metodologia, como 
altamente promissora na formação profissional.

São essas razões, também, que me levam a valorizar o esforço de realização de 
estudos com o espírito da Metodologia da Problematização. Reconheço que não é um 
caminho simples nem fácil, principalmente se o compararmos ao que há de mais comum 
no ensino superior, que é a metodologia da transmissão. No entanto, experimentá-lo na 
prática é a melhor forma de aproximar-se de suas características e de seus resultados.

Alguns dos trabalhos aqui publicados se aproximaram mais que outros, pelo 
que podemos detectar em sua descrição, das características e etapas da Metodologia 
da Problematização com o Arco de Maguerez.  Valeu o esforço e vale ainda mais a 
reflexão sobre o que consistiu cada trabalho e o que se pode realizar numa próxima 
oportunidade, para registrar a utilização desse caminho metodológico.  Sabemos que, 
em cada oportunidade de aplicação da MP, professores e alunos vão-se fortalecendo 
quanto ao conhecimento e segurança para a utilização dessa alternativa metodológica 
que pode ser utilizada no ensino (com pesquisa) ou na pesquisa propriamente dita.

Portanto, junto com os meus parabéns para os professores e alunos, autores e 
organizadores, acrescento aqui o desafio de novas experiências com esse caminho, para 
a apropriação de todo o seu potencial formativo.

Em Agosto de 2012.
Neusi Aparecida Navas Berbel
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APRESENTAÇÃO

Buscamos a possibilidade de proporcionar aos nossos alunos a oportunidade da 
reelaboração de seu pensamento, através de uma consciência crítica e transformadora, 
pela construção de ações em ciências da reabilitação, por meio da Metodologia da 
Problematização.

Neste contexto, a Problematização volta-se para a construção do conhecimento, 
apropriando-se de mecanismos da ciência, da reflexão, de análise do contexto e do 
próprio objeto de estudo para a sua reconstrução. Certamente, este percurso ou caminho 
se traduz em conhecimentos e em ações mais elaboradas.

Nesta perspectiva é que se enquadra esta coletânea de trabalhos, a qual teve início 
a partir de projeto de pesquisa desenvolvido com alunos que participaram da disciplina 
de Didática no ensino superior, no Programa de Mestrado associado em Ciências 
da Reabilitação UEL/UNOPAR, em 2010 e 2011.  Os trabalhos tiveram como foco 
à contribuição de reflexões que possibilitem, não somente a análise de determinados 
contextos da reabilitação, mas que ultrapassem a sua contextualização, servindo como 
caminho a cada passo superado em prol de uma realidade mais aprimorada.

Nesta trajetória da formação acadêmica voltada à formação de um sujeito 
suficientemente ativo, transformador, motivado, envolvido e apaixonado pelo processo 
de crescimento na construção de práticas profissionais e na procura de metodologias 
que norteiem a forma de agir na sociedade ou pelo grupo em questão, nas áreas de 
Fisioterapia, Fonoaudiologia e nas áreas afins.

Estudar, mapear, enfrentar e revelar este caminho, certamente não é tarefa fácil, 
uma vez que a cada passo, nosso pesquisador se defronta com uma realidade repleta de 
diversidade de linguagens, aprendizagens e valores dos quais tem que se apropriar, com 
a finalidade de avançar tanto no que se refere ao conhecimento como à prática sócio 
educacional e clínica.

As experiências vivenciadas pelos alunos em diversos locais de atuação, como 
Unidades Básicas de Saúde, escolas e Universidades ou na comunidade estudada, nos 
proporciona um recorte enriquecedor, voltando nosso olhar para o campo da investigação. 
Isso se dá a partir do momento que traz pensamentos e anseios da realidade e busca 
ampliar e fortalecer práticas que se façam coerentes com as reflexões conquistadas pelo 
caminho do Arco de Maguerez.

Certamente, a ciência vem evoluindo, também, por meio da apreensão de 
tecnologias e de metodologias do campo da educação, da saúde e da reabilitação, a 
partir da visão do mundo sob o ponto de vista de cada uma das populações estudadas 
e dos sentidos que elas atribuem aos objetos e ações sociais que desenvolvem. Essas 



xiv

experiências exigem análises, debates e propostas e motivam a busca de conhecimentos 
e de respostas.

Luciana Lozza de Moraes Marchiori
Dirce Shizuko Fujisawa
Celita Salmaso Trelha

(Organizadoras)
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Profissionais da Atenção Primária e a Vertigem Posicional Paroxística
Benigna: A Metodologia da Problematização como Alternativa para

Reflexões, Atividades e Experiências Inovadoras

Michelle Damasceno Moreiraa

Luciana Lozza de Moraes Marchiorib*

Dificuldades e obstáculos são fontes 
valiosas de saúde e força para 
qualquer sociedade.

Albert Einstein

1 Introdução

Historicamente, a humanidade vem apresentando uma lenta evolução rumo as 
ações preventivas em saúde e à interação entre os vários profissionais envolvidos com 
este sistema em prol da melhoria da qualidade de vida da população.

As Cartas da Promoção da Saúde do Ministério da Saúde (BRASIL, 2001) 
demonstram que durante a década de 60 há amplo debate realizado em várias partes 
do mundo, realçando a determinação econômica e social da saúde, abrindo assim, 
caminho à busca de uma abordagem positiva nesse campo, tendo em vista a superação 
da orientação predominantemente centrada no controle da enfermidade. 

Em 1977, na 30ª Reunião Anual da Assembléia Mundial de Saúde, foi definido 
como objetivo a obtenção, por parte de todos os cidadãos do mundo, de um nível 
de saúde no ano 2000, que permitisse uma vida social e economicamente produtiva 
(STARFIELD, 2002). Partindo da meta de Saúde para todos, como coloca Cavalheiro 
(2009), a Declaração denominada Alma Ata, fruto da Conferência Internacional sobre 
Cuidados Primários em Saúde em 1978, explicita, entre outras questões, a importância 
das ações intersetoriais, dos cuidados primários em saúde e da participação da população 
no planejamento e execução destes cuidados. 

Tais eventos ou reuniões e todas as concepções e diretrizes provenientes destas 
ações foram fundamentais para os debates ocorridos na 8ª Conferência Nacional de 
Saúde, em 1986, com seu relatório apontando os princípios e diretrizes do Sistema 

CAPíTuLo 1

aMestranda em Ciencias da Reabilitação da uEL/uNoPAR
bDocente do Mestrado em Ciências da Reabilitação da uEL/uNoPAR
*E-mail: luciana.marchiori@unopar.br
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Único de Saúde (SuS), instituído na Constituição de 1988 que declarou a saúde como 
um direito de todo cidadão e um dever do Estado. Regulamentando pelas Leis orgânicas 
da Saúde Nº 8080/90 e nº 8142/900 (BRASIL, 1990) que o cuidado com a saúde fica 
a cargo do SuS, o qual atribui importância fundamental à atenção primária à saúde 
(ANJoS, et al., 2010; CAVALHEIRo, 2009). 

Porém, para que a atenção primária ocorra de forma satisfatória, é preciso que 
haja percepção por parte dos profissionais envolvidos a respeito, tanto de determinadas 
situações referentes ao cuidado e a organização do processo de trabalho, como das 
relações na equipe de saúde e das informações, como ferramentas para o planejamento 
(ANJoS, et al., 2010).

A literatura da área da atenção primária no Brasil é carente de relatos a respeito do 
cuidado com a tontura e mais especificamente a vertigem, apesar dos inúmeros relatos 
a respeito das prováveis etiologias e de suas consequências físicas e emocionais ao 
indivíduo e ao sistema de saúde. Consequências estas, que envolvem os próprios tipos 
de tontura, provocando prejuízo funcional intenso que pode comprometer as atividades 
profissionais, sociais e domésticas do indivíduo, além daquelas advindas das quedas, 
como fraturas e alterações decorrentes das mesmas (GANANÇA, 2002; MoREIRA et 
al., 2006; PAIVA et al., 2010).  Em virtude disso, existe a preocupação em relação tanto 
ao conhecimento como ao manejo dos profissionais da saúde sobre as vestibulopatias 
(BERToL; RoDRíGuEZ, 2008) e a Vertigem Postural Paroxística Benigna (VPPB), 
mais especificamente (TEIXEIRA; MACHADo, 2006, GANANÇA et al., 2010, 
ALVARENGA; BARBoSA; PoRTo, 2011).

A VPPB, que se constitui em uma, das mais frequentes afecções do sistema 
vestibular, é caracterizada vertigem rotatória, com segundos de duração, desencadeada 
na maioria dos casos, por movimentos cefálicos. Ela pode prejudicar as atividades 
de vida diária do indivíduo, devendo ser tratada adequadamente (GANANÇA, 2002; 
PAPACHARALAMPouS et al., 2012).

Este estudo objetivou vivenciar a Metodologia da Problematização como 
alternativa para reflexões, atividades e experiências inovadoras em relação à melhoria 
da prática dos profissionais de saúde, a respeito da VPPB.

2 Desenvolvimento

2.1 Observação da realidade

As tonturas estão dentre as queixas mais comuns na população idosa, uma vez 
que se constituem em uma das causas para risco de queda, importante fator relacionado 
à morbidade e mortalidade nesta faixa etária. Estima-se que a prevalência da tontura 
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na população acima de 65 anos chegue a 85% estando associada a diversas causas e 
podendo se manifestar como desequilíbrio, vertigem e/ou outros tipos de tonturas. 
Tais manifestações da senilidade são atribuídas ao aumento crescente dos distúrbios 
das funções sensoriais, da integração das informações periféricas e centrais, bem como 
a senescência dos sistemas neuromusculares e da função esquelética (FELIPE et al., 
2008). Trabalhos citam frequência em torno de 20% e 34% de VPPB na população 
geriátrica (KoVAR et al., 2006; PÉREZ et al., 2004).

A VPPB é considerada um distúrbio da orelha interna que é composta por 
uma série de câmaras cheias de líquido. Dentro destas câmaras estão dispostos três 
canais semicirculares que são responsáveis, em parte, por sentir o movimento e manter 
o equilíbrio corporal (CALDAS et al., 2009). As causas da VPPB são determinadas 
pela presença indevida nos canais semicirculares de partículas de carbonato de cálcio 
resultantes do fracionamento de estatocônios da mácula utricular, que flutuam pelo fluido 
da orelha interna e golpeiam os terminais nervosos sensíveis da cúpula e existentes no 
término de cada canal semicircular e ampolas (BuRLAMAQuI et al,. 2006).

A manobra de Dix-Hallpike é considerada o critério de teste-padrão de 
diagnóstico. Este teste provocativo culmina em nistagmo, após estimulação do canal 
semicircular posterior da orelha interna. Apesar de metade dos casos de VPPB ser de 
origem idiopática, uma proporção significativa está associada a eventos traumáticos, 
incluindo traumatismos cranianos tratamentos dentários e cirurgia da orelha (DAN-
GooR et al., 2009). 

A VPPB é a causa mais comum de vertigem em adultos, estima-se que a 
prevalência seja de 3,2% no sexo feminino, 1,6% no sexo masculino, sendo considerada 
a causa mais comum de vertigem no idoso, uma vez que, 30% das pessoas apresentaram 
a afecção pelo menos uma vez (GANANÇA et al., 2010). Pacientes idosos com VPPB 
apresentam grande incidência de quedas, depressão e deficiência das suas atividades 
diárias (BHATTACHARYYA et al,. 2008).

A VPPB é uma queixa frequente na atenção primária. os profissionais da saúde 
devem estar atentos e preparados para identificar suas possíveis causas e orientar e 
encaminhar para um tratamento correto. Muitas vezes, seu manejo é feito de maneira 
inadequada, isoladamente e com a visão de exclusividade disciplinar e unitária 
(BERToL; RoDRIGuEZ, 2008).

Neste trabalho, a Metodologia da Problematização foi utilizada como um 
procedimento embasador na observação das dificuldades dos profissionais da saúde em 
trabalharem com a vertigem e mais especificamente com a VPPB, bem como na busca 
de soluções para estas dificuldades através do trabalho de conscientização. 

A Metodologia da Problematização com o Arco de Maguerez tem como ponto 



4

de partida a realidade que, observada sob diversos ângulos, permite ao estudante ou 
pesquisador extrair e identificar os problemas ali existentes.  A riqueza dessa metodologia 
está em suas características e etapas, mobilizadoras de diferentes habilidades intelectuais 
dos sujeitos, demandando, no entanto, disposição e esforços pelos que a desenvolvem no 
sentido de seguir sistematizadamente a sua orientação básica, para alcançar os resultados 
educativos pretendidos (CoLoMBo; BERBEL, 2007). Conforme a orientação do 
Arco, o trabalho segue as etapas: observação da realidade e elaboração do problema 
de estudo; Levantamento dos pontos-chave; Teorização sobre o tema; e Construção de 
hipóteses de solução e Aplicação à realidade (WATERKEMPER; REIBNITZ, 2010).

Figura 1: Arco de Maguerez 

Em abril de 2011 foi realizado um trabalho numa unidade Básica de Saúde, na 
cidade de Ibiporã-Pr, com 25 profissionais de nível superior que aceitaram participar 
voluntariamente deste estudo e que correspondem a 61% dos profissionais que atuam na 
mesma de área da saúde. Destes 68% eram do sexo feminino, sendo 7 (28%.) médicos, 
7 dentistas (28%) 4 (16%) enfermeiros, 3 (12%) fisioterapeutas, 2 (8%) fonoaudiólogos 
e 2 (8%) farmacêuticos, com idade variando de 27 a 63 anos e com tempo de profissão 
variando de 18 a 540 meses.

Foi aplicado um questionário fechado. Depois de respondido o questionário, 
realizou-se a análise dos dados pelo Microsoft Excel 2007. Esta pesquisa foi realizada 
através do projeto cadastrado na coordenadoria de pesquisa da uNoPAR, sob o 
protocolo 0319/10.

Neste estudo, foi aplicado um questionário contemplado por dados sócio-
demográficos, informações pessoais e profissionais, para verificar e observar as noções 
dos profissionais da saúde sobre a VPPB (Figura 2). os profissionais foram entrevistados 
pessoalmente nos seus respectivos consultórios, dentro da unidade Básica de Saúde.
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Figura 2: Conhecimento dos profissionais da área de saúde sobre VPPB 
(Vertigem Posicional Paroxística Benigna)

Nome:
Idade:
Profissão: (   ) médico  (   ) fisioterapeuta  (   ) fonoaudiólogo  (   ) dentista
Especialidade_______________________
Tempo de formação:
Tempo de serviço na uBS:
1. Você sabe o que é VPPB?
Sim (   )         Não (   )
2. Você sabe como diagnosticar a VPPB?
Sim (   )         Não (   )
3. Você sabe qual o tratamento para VPPB?
Sim (   )        Não (   )
4. Se sua resposta for sim, qual:
(   ) Reabilitação Vestibular    (   ) Manobras de Reposicionamento
(   ) Medicamentoso

Dos 25 entrevistados, 8 (32%) tinham algum conhecimento sobre VPPB e 3 
(12%) conheciam a manobra diagnóstica de Dix-Halppike. Dos 7 (28%) profissionais 
que responderam saber qual o tratamento para VPPB, apenas 4 (16%) citaram as 
Manobras de reposicionamento como melhor tratamento para a maioria dos casos.

2.1.1 Problema 

Com base na fundamental necessidade de um programa de conscientização 
a respeito da vertigem de modo geral e mais especificamente da VPPB para os 
profissionais de saúde, definiu-se que há necessidade se averiguar a que se atribui a falta 
de conhecimento sobre as avaliações e do tratamento da vertigem e quais as reflexões, 
atividades e experiências que se fazem necessárias.

Quais são os fatores que fazem com que os profissionais da área de saúde não 
tenham conhecimento a respeito da VPPB? Quais atitudes podem ser tomadas para 
elucidar ou minimizar este problema?

2.2 Pontos-chave

Para a reflexão sobre o problema, podem-se destacar os seguintes pontos-chave:
 9 Falta de conhecimento/informação sobre o assunto;
 9 Generalização da queixa de vertigem como “labirintite”;
 9 Falta de diagnóstico e encaminhamento para as manobras diagnósticas e de 

reposicionamento da VPPB;
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 9 Prescrição frequente de medicamentos como única alternativa para sanar ou 
minimizar o quadro vertiginoso;

 9 Falta de encaminhados para as avaliações pertinentes e para reabilitação 
vestibular, quando necessário; e

 9 Ações isoladas.

2.3 Teorização

o equilíbrio satisfatório se dá por meio dos três sistemas que captam as 
informações do meio externo: visão, propriocepção e o sistema vestibular sendo que, este 
sistema informa sobre as acelerações angulares da cabeça nos diversos planos do espaço 
(sagital, axial e coronal) e movimentos corporais lineares (frente e trás, cima e baixo). A 
visão é responsável pela assimilação rápida do movimento corporal e pela sensação de 
profundidade. o sistema proprioceptivo, através de estruturas localizadas nos músculos, 
tendões, cápsulas articulares e tecido cutâneo, informam sobre o posicionamento das 
partes do corpo no espaço em um dado instante. As informações captadas são enviadas 
ao Sistema Nervoso Central (SNC) onde são analisadas, comparadas e integradas. 
Quando isso não ocorre de maneira satisfatória ocorre a vertigem (CoSTA et al., 2010). 

Estima-se que a prevalência das alterações do equilíbrio e episódios de vertigem 
represente 5 a 10% das visitas médicas ao ano e acomete 40% das pessoas com idade 
acima de 40 anos. os pacientes idosos com VPPB experimentam uma maior incidência 
de quedas, depressão e deficiência de suas atividades diárias (BHATTACHARYYA et 
al., 2008). 

Dada a prevalência notável da VPPB, os cuidados de saúde e os impactos sociais 
são enormes. os custos para o sistema de saúde e os custos indiretos da VPPB também 
são significativos. Estimam-se, nos EuA, os custos aproximadamente uS $ 2000 para 
chegar ao diagnóstico de VPPB, e que 86 % dos pacientes interrompem atividades e 
perdem dias de trabalho por causa da mesma (BHATTACHARYYA et al., 2008). 

os pacientes com VPPB geralmente relatam que a vertigem é desencadeada 
quando estão deitados, mudam de posição na cama, inclinam o tronco para frente ou 
olham para cima. As situações comuns em que a vertigem é provocada incluem levantar-
se da cama, praticar jardinagem, lavar os cabelos no chuveiro, ir ao dentista ou ao salão de 
beleza. outras queixas associadas à VPPB incluem problemas de equilíbrio que podem 
durar horas ou dias após a interrupção do episódio, assim como sensações mais vagas, 
como a tontura ou uma sensação de flutuar (CALDAS et al., 2009; BuRLAMAQuI et 
al., 2006).

o diagnóstico da VPPB envolve atenção cuidadosa da história da vertigem 
associada com mudanças na posição da cabeça, confirmados pela manobra de Dix-
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Halppike. A manobra de Dix-Hallpike (DH) é considerada o critério de teste-padrão 
de diagnóstico, cujo teste provocativo culmina em nistagmo após estimulação do canal 
semicircular posterior da orelha interna. o paciente é colocado na posição supina com a 
cabeça virada lateralmente a 45 graus para o lado a ser testado, com ume leve extensão 
de cervical de 20 graus. o teste é considerado positivo quando há nistagmo vertical 
rotatório em direção da orelha avaliada. outro critério inclui a latência de início do 
nistagmo de não mais do que 15 segundos, com uma duração total menor de 60 segundos 
(DAN-GooR et al., 2009).

São várias as formas de tratamento para as disfunções labirínticas, podendo ser 
indicados desde tratamento cirúrgico e/ou terapia medicamentosa, a reabilitação vestibular 
e manobras de reposicionamento das partículas de estatocônias (BHATTACHARYYA 
et al., 2008). A manobra de reposicionamento de Epley tem se demonstrado, um método 
de tratamento da VPPB simples e eficaz (MARCHIoRI et al.,2011).

A VPPB é benigna e pode se resolver sem tratamento em semanas a meses, e 
alguns tem argumentado que a simples observação é eficaz. Por outro lado, trata-se de 
semanas ou meses de desconforto e vertigem, com o perigo de quedas e outros acidentes 
por ataques de vertigem episódica. E ainda, as evidências recentes de alta qualidade 
apoiam o tratamento ativo e rápido como as manobras de reposicionamento canalicular. 
o tratamento com as manobras de reposicionamento elimina a vertigem, melhora a 
qualidade de vida, reduz os riscos de queda e é a primeira escolha no tratamento da 
VPPB (BHATTACHARYYA et al., 2008).

A medicação vestibulosupressora não é recomendada para o tratamento da 
VPPB, com exceção para a gestão de curto prazo dos sintomas vegetativos, tais como 
náusea e vômitos em um paciente severamente sintomático. Se prescrita devem ter 
indicações muito específicas, e os médicos devem também prestar aconselhamento que 
os níveis de disfunção cognitiva, sonolências, quedas, interações medicamentosas, e 
acidentes de trânsito podem aumentar com uso de supressores de sistema vestibular 

(BHATTACHARYYA et al., 2008).
A reabilitação vestibular é um recurso terapêutico aplicado em pacientes com 

distúrbios do equilíbrio corporal de origem vestibular e seus exercícios visam melhorar 
a interação vestibulovisual durante a movimentação cefálica e ampliar a estabilidade 
postural estática e dinâmica nas condições que produzem informações sensoriais 
conflitantes. É uma terapia não invasiva que pode ter sucesso depois de longos períodos. 
os pacientes podem ser instruídos em exercícios de Cawthorne que parecem ajudar a 
dispersar as partículas de carbonato de cálcio (RICCI et al., 2010). 

Embora o tratamento da VPPB seja multiprofissional, longo e oneroso, algumas 
medidas vêm sendo tomadas com o intuito de torná-lo mais eficaz e menos exaustivo ao 
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paciente. Sendo assim, a manobra de reposicionamento de Epley constitui uma forma de 
tratamento com boa viabilidade, baixo custo e índice de efeitos colaterais praticamente 
insignificantes. Esta é uma técnica simples e bem tolerada de terapia física que pode 
aliviar a vertigem em grande maioria dos pacientes. A literatura científica da área vem 
demonstrando que, cerca de 75% de pacientes, ficam livres dos sintomas com uma 
manobra (BuRLAMAQuI et al., 2006;  EPLEY,1992).

Refletir sobre práticas de Saúde implica em refletir sobre a formação e o 
desenvolvimento dos profissionais da área, através dos modos de ensinar e aprender nas 
academias e das formas de educar, cuidar, tratar e acompanhar as pessoas que necessitem 
de assistência à saúde (FERREIRA; CoTTA; oLIVEIRA, 2009).

Tem ocorrido uma crescente preocupação por políticas de saúde em diversos 
países em relação à estruturação e ampliação da Atenção Primária à Saúde, desde a 
segunda metade da década de 1990. No Brasil, a Atenção Primária à Saúde vem se 
constituindo em objeto de vários estudos, programas e incentivos governamentais além 
de novas tecnologias e campos de saberes estarem sendo incorporados nesse nível de 
atenção à saúde (GIoVANELLA; MENDoNÇA, 2008).

No citado contexto entra a Saúde Coletiva, que pode ser definida como um 
movimento ideológico, que está comprometido com a mudança social, que supõe a 
articulação com novos paradigmas, com intuito de contemplar a integralidade produzida 
por diferentes saberes e práticas acerca do objeto da saúde. Ela se compõe a partir de 
diversas disciplinas que contemplam e explicam o mesmo fenômeno, com posições 
distintas e observadas a partir de ângulos diversos (RoCHA; SouZA, 2011).

A proposta é de superação do biologicismo dominante, da naturalização da 
vida social, da submissão à clínica e da dependência ao modelo médico hegemônico. 
Emergem então conceitos de corpo e sujeito social, grupos e classes sociais, de relações 
sociais, propondo a superação de abordagens que consideram apenas os indivíduos, os 
corpos biológicos no processo saúde-doença. A interdisciplinaridade se torna, assim, 
pontuada como uma demarcação necessária, pois várias disciplinas científicas são 
convocadas para a releitura das práticas na Saúde Pública, que necessitam se fundamentar 
na transdisciplinaridade, multiprofissionalidade, com ações interinstitucionais e 
transetoriais (RoCHA; SouZA, 2011).

A interdisciplinaridade, na área da saúde, é um tema pouco investigado. 
É necessário evitar as confusões sistemáticas atribuídas à interdisciplinaridade 
e faz-se necessário distingui-la em relação aos termos multidisciplinaridade e 
transdisciplinaridade (LuZ, 2009; MANCoPES et al., 2009).

A interdisciplinaridade deve ser entendida como a possibilidade do trabalho 
conjunto na busca de soluções, respeitando-se as bases disciplinares específicas, além 
de estabelecer relação articulada entre as diferentes profissões da saúde (ALMEIDA 
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FILHo, 2005).
A multidisciplinaridade é conjunto de disciplinas que simultaneamente tratam 

de uma dada questão, problema ou assunto, sem que os profissionais implicados 
estabeleçam entre si efetivas relações no campo técnico ou científico. É um sistema 
que funciona através da justaposição de disciplinas em um único nível, ausente uma 
cooperação sistemática entre os diversos campos disciplinares (LuZ, 2009).

A transdisciplinaridade significa uma radicalização da interdisciplinaridade, “com 
a criação de um campo teórico, operacional ou disciplinar de tipo novo e mais amplo”. 
A produção discursiva tende a ser cooperativa entre os distintos saberes, que tomam um 
tema estratégico para a vida humana e social como proposta de investigação passando, 
a partir daí, a construir um objeto de pesquisa nesse processo de intercomunicação 
(MANCoPES et al., 2009).

Ainda são escassas as implementações de propostas curriculares integradas, e 
instituições na área de saúde que adotaram a interdisciplinaridade, esbarram em várias 
dificuldades que se resolvem com o exercício do diálogo e do trabalho em equipe. 
Alguns autores evidenciaram em seus estudos a importância da interdisciplinaridade 
no tratamento do paciente com vertigem para obter-se uma completa reabilitação do 
desequilíbrio, o que minimiza riscos e morbidades associados às quedas e ao isolamento 
social do indivíduo (BERToL; RoDRíGuEZ, 2008). 

o projeto “Vivendo o SuS”, realizado com alunos do primeiro ano de Medicina 
da PuC/SP, visou introduzir os estudantes no contexto das ações do sistema público de 
saúde e suas relações com a população local, no município de Sorocaba. Posteriormente, 
com a reforma curricular do curso de Medicina, foi construído o Módulo de Prática em 
Atenção à Saúde (PAS), com desenvolvimento nos seis anos do curso. A realização 
desse projeto foi importante para estimular e nortear o processo de mudança curricular, 
por meio da execução de uma atividade que propiciou exercícios de reflexão sobre a 
experiência vivenciada pelo estudante de Medicina. Estimulando assim, a percepção de 
situações como o cuidado e a organização do processo de trabalho na atenção básica, as 
relações na equipe de saúde e as informações como ferramentas para o planejamento. o 
ensino médico, atualmente inserido no espaço da Atenção Básica, contribui na produção 
de conhecimentos para o aprimoramento do sistema de saúde local e, intervindo na 
realidade e formando um profissional mais habilitado e comprometido com a comunidade 
(ANJoS et al., 2010).

A integração com o espaço da atenção básica vem permitindo a inserção 
do estudante, de modo mais participativo, numa realidade que possa formar um 
profissional mais preparado tecnicamente, mais humanizado, ético e comprometido 
com a comunidade. Tal integração permite, ainda, que a universidade cumpra o seu 
papel de produtora de conhecimentos e estratégias de novos modos de operar em saúde, 
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modos estes mais cuidadosos, integralizáveis, com vínculos de responsabilização e 
resolubilidade que venham a colaborar para a construção de um sistema de saúde mais 
atuante, justo e ético (ANJoS et al., 2010).

A troca dos saberes, o aprendizado constante, a construção contínua de um 
novo olhar, desta vez dinâmica, complexa e transdisciplinar para permitir que esta se 
recupere do estado convalescente. Busca-se, com isso, um amadurecimento de todos os 
segmentos, fazendo cada um o seu papel e conjuntamente construindo e consolidando 
experiências que requerem um conjunto de estratégias de apoio, transcendendo os 
antagonismos. Só assim será possível promover a expansão das ações, implementando 
cada vez mais um modelo de atenção integral às famílias por meio de um legítimo 
“promover” de ações saudáveis, gerando novas práticas profissionais sustentadas por 
esse modelo tão sonhado (SPAGNouLo; GuERRINI, 2005). 

Neste trabalho, a partir do citado contexto, buscou-se a concepção dos 
profissionais de uma unidade Básica de Saúde, reconhecendo os elementos de formação 
e atitudes do profissional de saúde que atua na unidade Básica de Saúde, com o intuito 
de se caminhar para uma prática socialmente mais contextualizada em relação à 
Vertigem e mais especificamente à VPPB. A Metodologia da Problematização através 
da utilização o Arco de Maguerez constituiu no caminho para analisar e estimular o 
desenvolvimento de saberes dos profissionais da área da saúde da unidade Básica de 
Saúde, sobre a VPPB, bem como na busca de soluções para este problema por meio de 
uma maior conscientização e implementação das suas ações conjuntas. As colocações 
dos participantes da pesquisa mostraram que há muito, o que se trabalhar em prol destas 
novas atitudes.

2.4 Hipóteses de solução

Como explicitam Luz (2009) e Mancopes et al. (2009), cada obstáculo eleito e 
trabalhado nesse bloco discursivo se inter-relaciona no contexto teórico-prático, que 
também faz parte  na  questão  de  formação e conhecimento durante a graduação, 
assim como a falta de tempo que pode afetar a viabilidade de uma cultura mais voltada 
à interdisciplinaridade, em detrimento da especialização tão presente no  contexto  de  
formação,  a  interdisciplinaridade  é uma relação de afetação mútua e de reciprocidade 
que  indica  a  necessidade  de  uma  compreensão unitária do ser humano.Neste contexto, 
foram elaboradas as seguintes hipóteses de solução:

É preciso haver maior compromisso entre os gestores dos cursos da área de saúde 
em relação à qualidade de vida da população, visando à formação de profissional com 
atitudes coerentes, preparado a mudanças e apto a se relacionar tanto com o paciente 
como com outros profissionais de forma ética e humanista. Neste contexto, certamente, 



11

a VPPB e outras alterações de saúde terão desfechos mais adequados.
Há a necessidade da implementação, por parte das lideranças políticas e pelos 

responsáveis pela elaboração de políticas públicas, para o setor de saúde, através 
de campanhas para conscientização dos profissionais da área de saúde e alunos dos 
cursos da citada área, sobre o manejo da VPPB. Isto pode ser alcançado por meio do 
desenvolvimento de uma base de conhecimento suficiente para que cada profissional 
de saúde saiba planejar, programar, avaliar e implementar estratégias para atuação em 
equipe. Certamente, tais atitudes contribuirão para melhoria do problema em questão 
além de, minimizar riscos e morbidades associados às quedas e ao isolamento social do 
indivíduo acometido pela vertigem.

Verifica-se a necessidade de campanhas de divulgação por parte das secretarias 
de saúde municipais, para esclarecer sobre a VPPB, o diagnóstico e tratamento, métodos 
e indicações, assim como demonstrar a eficácia dessa terapia para todos os profissionais 
da área de saúde. E ainda, destaca-se a necessidade de pesquisas de campo na atenção 
primária, permitindo o estabelecimento de estratégias e protocolos no manejo das 
vestibulopatias de modo geral e mais especificamente da VPPB.

2.5 Aplicação à realidade 

Este estudo tem a pretensão de servir de modelo para o fortalecimento de 
uma prática que se faça coerente às reflexões conquistadas pelo caminho do Arco de 
Maguerez a respeito do tema, além de transformar realidades semelhantes visando à 
troca de conhecimentos.

Por parte dos autores deste estudo vai ser realizado um trabalho contínuo de 
esclarecimento e orientações a respeito da prevenção, detecção e tratamentos para a 
vertigem de modo geral, e mais especificamente para a VPPB. Isso, por se entender 
como dever de cada profissional envolvido com as etiologias e conseqüências da VPPB, 
em participar de campanhas de conscientização sobre a mesma, para esclarecer os 
profissionais da área de saúde e a população de modo geral. Também, será enfatizada a 
importância desse tipo de trabalho para integrantes de outras unidades Básicas de Saúde 
do município. 

3 Conclusão 

Neste trabalho, efetuado com os profissionais da atenção primária sobre a VPPB, 
foi percorrido o caminho do Arco de Maguerez, entre a verificação das noções da 
população estudada sobre o tema em questão e a elaboração de ações para a tomada de 
consciência.

A Metodologia da Problematização, certamente, contribuirá como alternativa 
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para reflexões, atividades e experiências inovadoras, na melhoria da prática dos 
profissionais de saúde, levando os protagonistas a pensarem criticamente sobre os 
avanços e retrocessos de sua prática profissional e a agirem de forma transformadora 
sobre a realidade, estabelecendo condições de reorganização do conhecimento adquirido 
em relação à VPPB.
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A Fisioterapia no Processo de Cessação de Tabagismo: Uma Abordagem 
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Um período de turbulência é muito 
perigoso, mas o maior perigo é a 
tentação de negar a realidade.

Peter Drucker

1 Introdução

Segundo a Organização Mundial da Saúde (2008), o tabaco é a maior causa 
isolada evitável de morte no mundo de hoje, sendo um fator de risco para seis das oito 
principais causas de morte no mundo. Expectativas mostram que, a menos que medidas 
urgentes sejam tomadas, em 2030 o número de mortos poderá ultrapassar oito milhões 
por ano.

O consumo de tabaco é um vício, aceito mundialmente como sendo um 
comportamento natural, arraigado em estabelecidas bases multiculturais, propagado 
pela publicidade, e incentivado como um gerador de riqueza rápida. O problema do 
consumo do tabaco é complexo e envolve aspectos sociais, culturais, econômicos e de 
saúde pública. Além disso, uma das dificuldades no controle dessa epidemia é a falta 
de conhecimento e treinamento dos profissionais da área da saúde para lidar com a 
dependência do tabaco (MÜLLER; WEHBE, 2008).

No presente trabalho a Metodologia da Problematização foi utilizada como 
alternativa para buscar uma maior participação dos profissionais de Fisioterapia no 
processo de cessação do tabagismo. O método empregado foi com referência ao Método 
do Arco, de Charlez Maguerez (apud BORDENAVE, 1982), que é um esquema com 
cinco etapas que se desenvolvem a partir da realidade ou um recorte da realidade: 
Observação da Realidade; Pontos-Chave; Teorização; Hipóteses de Solução e Aplicação 
à Realidade (prática) (BERBEL, 1998).
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2 Desenvolvimento

2.1 Observação da realidade

O tabagismo é uma doença causada pela dependência da nicotina e, segundo a 
Organização Mundial de Saúde – OMS (WHO, 2008), o tabagismo deve ser considerado 
uma pandemia, pois ocorrem aproximadamente 5,4 milhões de óbitos/ano em todo o 
mundo em consequência das doenças provocadas pelo tabaco, o que corresponde a 
aproximadamente seis mortes a cada segundo. 

O cigarro contém uma mistura com mais de 4.720 substâncias, e já foram 
identificados entre 60 a 80 substâncias cancerígenas. Estudos epidemiológicos têm 
encontrado forte associação entre a dependência tabágica e o desenvolvimento de câncer 
de vários sítios como: pulmão, cavidade oral, laringe, esôfago, bexiga, rins, pâncreas, 
estômago, mama, cólon-reto e colo de útero (INCA, 2002).

A doença com maior mortalidade é o câncer de pulmão (1,3 milhão de mortes). 
No Brasil, o câncer de pulmão é o tipo de tumor mais letal e também uma das principais 
causas de morte no país. O consumo do tabaco causa quase 50 doenças diferentes, 
principalmente doenças respiratórias obstrutivas crônicas e cardiovasculares (INCA, 
2002).

A fumaça do cigarro exerce vários efeitos no sistema respiratório, sendo os 
principais a inflamação e os efeitos mutagênicos/carcinogênicos. Alguns componentes 
da fumaça são irritantes, outros exercem efeitos tóxicos na via aérea e, assim, podem 
causar lesão ou morte celular e também inflamação local. Estas substâncias podem ainda 
causar diminuição na capacidade de limpeza das vias aéreas, devido aos efeitos tóxicos 
no epitélio ciliar e hiperplasia das células mucosas, que resulta em aumento da produção 
de muco. Estas últimas alterações podem levar à colonização e infecção das vias aéreas 
e resultar em exacerbações inflamatórias (BEHR; NOWAK, 2002).

Essa inflamação das vias aéreas é considerada o principal mecanismo envolvido 
na gênese da doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC, que se caracteriza por 
progressiva limitação ao fluxo aéreo não totalmente reversível. Em 2000, a DPOC era a 
quarta causa mais comum de morte no mundo e há previsão de que será a terceira causa 
em 2020 e a quarta causa mais importante de doença que leva à incapacidade física 
(GOLD, 2003). 

Além dos problemas respiratórios, o fumo acelera o processo de envelhecimento 
dos vasos arteriais, determinando o aparecimento da aterosclerose precoce. A fumaça 
dos produtos do tabaco tem alto conteúdo de monóxido de carbono e este, ao chegar 
aos alvéolos, desloca a reação natural do oxigênio com a hemoglobina, saturando esse 
pigmento, com 210 vezes mais afinidade de ligação com a hemoglobina. Assim, onde 
não existe oxigênio suficiente para suprir o metabolismo aeróbico ocorre o metabolismo 
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anaeróbio, com produção excessiva de oxidantes. O maior metabolismo anaeróbio dos 
indivíduos tabagistas leva progressivamente a lesões difusas das paredes vasculares, 
tornando-as mais rígidas (VIEGAS et al., 2004). 

Fumar pode aumentar agudamente a pressão arterial em aproximadamente 
5 a 10mmHg acima do seu valor basal, pois a nicotina, potente vasoconstritor, age 
diminuindo ainda mais o aporte de oxigênio para a periferia, além de resultar em 
aumento da resistência vascular sistêmica, podendo predispor a acidentes vasculares 
cerebrais agudos, angina, infarto do miocárdio e morte súbita (VIEGAS et al., 2004).

Os fumantes têm uma sobrevida de, em média, 10 anos menos do que os não-
fumantes e com pior qualidade de vida (DOLL et al., 2004). Apesar dos esclarecimentos 
sobre seus malefícios, ainda 1,3 bilhões de pessoas fumam em todo o planeta, sendo que 
no Brasil, cerca de 23% da população acima de 18 anos é fumante (LOPEZ et al., 2006).

Pesquisas mostram que 80% dos fumantes desejam parar de fumar, mas apenas 
3%  consegue a cada ano – desses, a maior parte (95%) sem ajuda. O restante necessita 
de apoio formal, o que demonstra que a conscientização do profissional de saúde sobre 
a importância da valorização do tratamento do fumante deve ser estratégia fundamental 
no controle do tabagismo.

2.1.1 Problema

A cessação do tabagismo é um processo complexo que envolve diversas áreas do 
conhecimento, considerado um problema de saúde pública que vem sendo cada vez mais 
abordado. Destacaremos o seguinte problema para o estudo: “Como o profissional de 
Fisioterapia pode auxiliar fumantes no processo de cessação do tabagismo e prevenção 
de doenças relacionadas ao mesmo?”

2.2 Pontos-chave

Os possíveis fatores associados ao problema seriam:
 9 Dependência da Nicotina + transtornos psiquiátricos, como depressão e 

ansiedade: Há uma estreita associação entre dependência à nicotina e presença 
concomitante de transtornos psiquiátricos. Essa associação é um dos fatores 
que pode comprometer o processo de cessação do tabagismo. A nicotina é uma 
droga estimulante que faz com que o cérebro libere uma grande variedade de 
neurotransmissores, alguns deles podem propiciar ao fumante uma sensação 
de bem-estar, afastar momentaneamente alguma situação estressante, ou 
distrair o indivíduo de seus problemas. Estudos relatam que a depressão é 
a comorbidade psiquiátrica mais comumente associada à dependência de 
nicotina, assim como uma associação positiva entre tabagismo e transtornos 
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de ansiedade (CALHEIROS; OLIVEIRA; ANDRETTA, 2006; RONDINA; 
GORAYEB; BOTELHO, 2003); 

 9 Nicotina como droga psicoativa: A nicotina é considerada uma droga 
psicoativa que exerce atividade estimulante no sistema nervoso central. O papel 
crítico da dependência nicotínica e sua importância na persistência do fumo 
e na dificuldade para sua suspensão são bem conhecidos. Esta dependência 
é um processo complexo que envolve a interrelação entre farmacologia 
(dependência física), componentes comportamentais (condicionamento) e/
ou psicológicos (dependência psicológica). À medida que se foram obtendo 
evidências, a opinião prevalente é de que a dependência nicotínica seria a 
chave da persistência do tabagismo e da dificuldade de sua suspensão e que, 
provavelmente, todos os fumantes regulares seriam dependentes da nicotina, 
ainda que em graus variáveis (HALTY et al., 2002). A fim de estimar o grau 
de dependência nicotínica utilizaremos o Questionário de Tolerância de 
Fagerström; e

 9 O ato de fumar: Comportamento que influencia hábitos, ou hábitos que 
influenciam comportamentos? Por se tratar de tratar de um problema 
psicossocial e comportamental a cessação tabágica não é um problema tão 
simples de ser resolvido. Por isso é de extrema importância o envolvimento 
dos profissionais da saúde para encorajar a suspensão do cigarro através de 
ampla gama de atividades, como por exemplo: 
99 Aconselhamento a respeito da maneira mais adequada de deixar de fumar;
99 Realização de campanhas educacionais anti-tabagistas (cartazes, folhetos, 

vídeos, teatros, palestras);
99 Realização de psicoterapia ou utilização de fármacos; e
99 Além destes recursos, alguns grupos de pesquisa têm utilizado a atividade 

física como forma de incentivo à cessação do tabagismo (USSHER; 
TAYLOR; FAULKNER, 2008), que é o ponto-chave deste trabalho, visto 
que o profissional de fisioterapia pode colaborar com conhecimentos 
teóricos práticos com relação à atividade física.

2.3 Teorização

O estilo de vida, incluindo inatividade física na vida diária, tem papel importante 
no desenvolvimento de morbidades e nas taxas de mortalidade. Hoje em dia, o 
reconhecimento de que a atividade física regular pode prevenir ou atrasar o aparecimento 
de diferentes doenças crônicas tem respaldo científico sólido (ACSM, 1998). Um 
estudo recente realizado por Garcia-Aymerich et al. (2007) mostrou que, em tabagistas, 
a atividade física regular está associada com menor declínio da função pulmonar ao 
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longo do tempo e, consequentemente, com menor risco de desenvolvimento de Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Nos últimos anos, a importância da promoção da 
prática de atividade física regular em fumantes tem sido destacada na literatura (GREEN 
et al., 2006). 

O nível de monóxido de carbono expirado tem sido um dos marcadores 
bioquímicos mais utilizados para verificar o hábito tabágico, por ser não-invasivo, de 
baixo custo e oferecer resultado imediato (CHATKIN et al., 2010). O uso de feedback 
através de marcadores bioquímicos pode ser uma estratégia efetiva para aumentar a 
motivação e promover mudança comportamental, sendo que o número de fumantes 
que concordaram com orientações de cessação de tabagismo aumentou com o uso 
do monóxido de carbono expirado para demonstrar uma consequência imediata e 
potencialmente danosa do mesmo (MIDDLETON; MORICE, 2000; MCCLURE, 2002).

 Após a compreensão da importância do incentivo à cessação tabágica, devido aos 
malefícios do cigarro citados anteriormente, um grupo de integrantes do Laboratório de 
Pesquisa em Fisioterapia Pulmonar da Universidade Estadual de Londrina foi à Avenida 
Paraná (calçadão) de Londrina, no Dia Nacional do Combate ao Fumo, para avaliar os 
tabagistas que gostariam de realizar uma avaliação do hábito tabágico.

Foi realizada coleta dos dados pessoais e histórico tabágico, como: idade 
de início ao fumo, quantos cigarros fuma por dia, a relação Anos/Maço, se já tentou 
parar de fumar, além do Questionário de Tolerância de Fagerström para avaliação do 
grau de dependência nicotínica. Os indivíduos foram questionados sobre a prática de 
atividade física através de uma escala simples com afirmativas de 1 a 5, sendo 1 “eu 
não faço atividade física e não tenho intenção em começar” e 5 “eu faço atividade física 
regularmente há mais de 6 meses”. 

Figura 1: Entrevista com tabagistas no calçadão

Além dessa avaliação, os tabagistas realizaram um teste para avaliar o nível 
de monóxido de carbono no ar expirado através de um monitor portátil (Micro CO® 
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Micromed). O monitor apresenta resultados de 0 a mais de 70 ppm. O valor obtido no 
aparelho foi mostrado para o individuo e o mesmo verificava a sua classificação de 
hábito tabágico em um painel de fácil interpretação. A partir da observação no painel, o 
tabagista respondia mais três perguntas: 1-) Esse valor de Monóxido de Carbono serve 
de motivação para parar de fumar?; 2-) Você acha que a atividade física pode ser um 
incentivo para parar de fumar? e 3-) Você considera o tabagismo uma doença?

Figura 2: Avaliação do nível de monóxido de carbono no ar 
expirado (Micro CO, Micromed)

Foram entrevistados 166 tabagistas (110 homens), com média de idade de 43 
anos, média de idade de início de fumo de 17 anos, média de consumo diário de 18 
cigarros/dia, e média de 23 Anos/Maço. Dos 166 indivíduos, 123 responderam que já 
tentaram parar de fumar, sendo que 90% tentaram sem auxílio e apenas 10% procuraram 
auxílio de medicamentos. Com relação ao grau de dependência nicotínica, por meio do 
Questionário de Tolerância de Fagerström, 32% obtiveram grau de dependência elevado 
e 68% grau de dependência baixo. Setenta e cinco por cento dos indivíduos relataram 
“Eu não faço atividade física, mas estou pensando em começar”, e apenas 18% relataram 
praticar atividade física regularmente há mais de 6 meses.

O nível médio de monóxido de carbono expirado da população avaliada foi de 
20.1ppm, indicando uma média de tabagistas moderados, e variou de 0 a 72ppm, de 
acordo com o consumo diário e tempo desde o último cigarro fumado. Após a coleta 
do mesmo,  90% dos tabagistas disseram que o nível de monóxido de carbono serve de 
motivação para parar de fumar. Da mesma forma, 82% desta população relatou que a 
atividade física pode também servir de incentivo para a cessação do tabagismo. 

Dos indivíduos avaliados, 18% não consideram o tabagismo uma doença, apesar 
de a OMS definir o tabagismo como uma doença, devido seu alto grau de correlação 
com doenças fatais (AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE POSITION 
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STAND, 1998). Esse grande número da população que não visualiza o tabagismo como 
doença, revela a extrema importância de intervenções para informar a respeito dos 
malefícios do cigarro e conscientizar a população a respeito da importância da cessação 
tabágica.

2.4 Hipóteses de solução

Levando em consideração a observação dos hábitos dos tabagistas avaliados, 
algumas propostas para modificar a realidade desses indivíduos podem ser apresentadas:

Elaboração de programas específicos para incentivo à atividade física em 
tabagistas, com o objetivo de não só incentivar a cessação tabágica, mas aumentar seu 
desempenho físico, qualidade de vida e prevenir comorbidades advindas da associação 
entre o tabagismo e inatividade física.

Formação de equipes multidisciplinares de profissionais da saúde para promover 
ações de informação e conscientização da sociedade a respeito dos malefícios e 
consequências do tabagismo, assim como das alternativas para cessação do mesmo.

Projetos de inclusão do profissional de Fisioterapia em programas de cessação 
tabágica, auxiliando a equipe multidisciplinar a avaliar corretamente esses indivíduos 
com relação às possíveis alterações respiratórias, da capacidade funcional e do nível de 
atividade física na vida diária, assim como avaliações específicas de hábitos tabágicos e 
qualidade de vida relacionada à saúde.

2.5 Aplicação à realidade

Na fase final do processo da Metodologia da Problematização, dá-se a importância 
da aplicação à realidade, sem a qual todo trabalho seria em vão. Para isso, existem várias 
formas de serem realizadas, mas algumas delas serão relatadas a seguir: 

Utilização do projeto de pesquisa: Estudo sobre a Promoção de Atividade Física 
em Tabagistas (EPAFT) – um estudo randomizado e cruzado sobre os efeitos a curto 
e médio prazo de um programa utilizando pedômetros para aumento da atividade 
física diária em tabagistas. Para isso, utiliza-se um pequeno aparelho, o pedômetro, 
para o incentivo e monitoração do número de passos por dia. Pedômetros são aparelhos 
pequenos, baratos e simples que contam os passos realizados por um indivíduo num 
determinado período de tempo. Esses aparelhos são úteis para a implantação de 
programas para promoção do aumento da atividade física. Um recente exemplo é o 
desenvolvimento de programas de atividade física que incentivam o indivíduo a perfazer 
no mínimo 10.000 passos por dia (EAKIN et al., 2004). Evidências científicas revelam 
que indivíduos que perfazem cerca de 10.000 passos por dia geralmente atingem o nível 
mínimo de 30 minutos por dia de atividade física moderada como recomendado pelo 
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American College of Sports Medicine (SOH; DEAM; KLUGER, 2006).
Intervenções utilizando meios de informação sobre os malefícios do cigarro por 

meio de cartazes, panfletos, cartilhas explicativas. Avaliação do grau de dependência e 
nível de monóxido de carbono expirado, bem como acompanhamento por médio e longo 
prazo, com incentivos por telefone à participação ao projeto, além de fornecer avaliações 
periódicas da capacidade pulmonar por meio da espirometria, do seu nível de atividade 
física, da capacidade funcional de exercício, qualidade de vida, ansiedade e depressão 
com a utilização de questionários específicos. A realização de todas essas avaliações 
citadas como ferramenta para sensibilização desse indivíduo quanto à importância da 
cessação tabágica.

Para os projetos citados anteriormente haverá o envolvimento e participação 
de alunos de graduação, iniciação científica e pós-graduação, inicialmente do curso de 
Fisioterapia, mas para um segundo momento seria interessante implantar um grupo de 
cessação tabágica interdisciplinar (Fisioterapia, Medicina, Enfermagem, Psicologia), 
em que cada área da saúde poderia auxiliar em alguma fase no processo de cessação 
com a utilização de ferramentas como: exercícios, medicação e orientação, afim de que 
os tabagistas que desejam parar de fumar possam alcançar seus objetivos com maior 
facilidade.
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1 Introdução

A doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC é uma das principais causas de 
morte no mundo e compromete a qualidade de vida de seus portadores. A organização 
Mundial da Saúde estima que essa doença seja a causa de morte de mais de 2,75 milhões 
de pessoas a cada ano. No Brasil, já ocupa a 5ª posição em causa de morte e 290 mil 
pacientes são internados anualmente, trazendo um gasto enorme ao Sistema de Saúde 
do país (II CONSENSO BRASILEIRO DE DPOC, 2004). Tão importante quanto os 
gastos diretos são os gastos indiretos computados como dias perdidos de trabalho, 
aposentadorias precoces, morte prematura e sofrimento familiar e social.

A DPOC é uma doença que gera comprometimento não só pulmonar, mas também 
alterações sistêmicas, que contribuem para o pior estado de saúde dos pacientes. Sendo 
assim, esses indivíduos tornam-se alvos terapêuticos que se beneficiam do exercício 
físico. Além disso, a literatura científica indica claramente que o exercício físico é 
benéfico e essencial para pacientes com DPOC.

No entanto, apesar da comprovada necessidade de tratamento que esses pacientes 
apresentam, infelizmente, a grande maioria não tem acesso a esse tipo de treinamento 
e uma parcela considerável daqueles que o tem, acabam desistindo do programa antes 
de seu término.

Torna-se então, importante investigarmos o motivo pelo qual esses pacientes 
desistem do programa de reabilitação pulmonar apesar dos benefícios claros que estes 
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oferecem.
Para elucidação deste problema, foi utilizada a Metodologia da Problematização, 

a partir do Arco de Marguerez (BORDONAVE; PEREIRA, 1982), que se desenvolve por 
meio da investigação, análise e compreensão do que acontece na realidade (BERBEL, 
1995).

2 Desenvolvimento

2.1 Observação da realidade

Nesta etapa, observa-se a realidade com o objetivo de apropriar-se de informações 
que indiquem um problema que suscite solução.

Pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica apresentam muita dificuldade 
de se exercitar. Até as atividades do dia-a-dia tornam-se tarefas extenuantes, tudo isso 
devido a intensa dispnéia e fraqueza muscular que é comum nesses indivíduos.

O Hospital universitário da universidade Estadual de Londrina (Hu-uEL) conta 
com programa de treinamento físico para pacientes com doença pulmonar obstrutiva 
crônica. O programa é composto por exercícios físicos de alta intensidade, contendo 
exercícios de força muscular para membros superiores e membros inferiores e exercícios 
de endurance realizados em esteira e bicicleta ergométrica. Os pacientes, inicialmente, 
passam por avaliações de capacidade pulmonar e capacidade funcional de exercício, 
força muscular respiratória e periférica, composição corporal, qualidade de vida e nível 
de atividade física na vida diária. O treinamento físico é realizado três vezes por semana 
durante três meses. Após esse período, os pacientes são reavaliados para verificar se 
houve ou não melhora após a intervenção.

um estudo já realizado com esses mesmos pacientes mostrou que estes 
realmente são beneficiados pelo treinamento físico. Verificou-se melhora significativa 
na capacidade de se exercitar, na força muscular dos braços e pernas e, principalmente, 
na qualidade de vida (PROBST et al., 2008).

Mas, apesar de todos os benefícios que o exercício proporciona para estes 
pacientes, a incidência de desistência do programa de treinamento físico é muito alta. Do 
ano de 2007 a 2009, dos trinta e sete pacientes que iniciaram o programa de treinamento, 
14 desistiram ao longo do programa, o que representa 38% dos indivíduos, ou seja, 
mais de um terço dos participantes foram perdidos. Esse grande número de desistência 
realmente nos preocupa, o que gera grande necessidade de saber o motivo pelo qual isso 
vem acontecendo com frequência no programa. Talvez, esse alto índice de desistência 
aconteça porque os indivíduos deixam o programa antes de começarem a perceber os 
resultados. Se estes indivíduos persistissem por mais tempo no tratamento, começariam 
a sentir os benefícios e se sentiriam estimulados a continuar.
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Outro fato que foi comumente observado em nossa população, é que como os 
indivíduos observados são, em sua maioria, pacientes graves, alguns deles apresentaram 
exacerbação da doença no meio do tratamento. Com isso, eles acabaram necessitando, 
muitas vezes, de tempo de internação hospitalar prolongado, o que pode ter desestimulado 
o paciente a voltar a se exercitar depois de passado o período crítico da doença.

O fato de a DPOC ser uma doença incapacitante faz com que seja comum 
observarmos sinais depressivos nestes pacientes. Eles comumente se queixam de não 
serem capazes de nem ao menos realizar atividades simples como tomar banho ou escovar 
os dentes, pois mesmo essas atividades diárias causam extremo cansaço para estes 
indivíduos. Outra queixa que gera muita tristeza para estes pacientes, principalmente 
para os homens, é o fato de terem que abandonar sua atividade profissional. Toda essa 
limitação funcional acaba por limitar até o convívio social desses indivíduos, causando 
assim altos índices de depressão, podendo diminuir a adesão do paciente ao tratamento. 
Por outro lado, porém, o convívio com pessoas que estão passando pelas mesmas 
dificuldades pode ser um aspecto favorável.

Como a população atendida no Hu-uEL é em sua maioria composta por pessoas 
que apresentam baixo nível sócio-econômico, é comum que estes pacientes deixem de vir 
ao treinamento por falta de transporte. A limitação física também pode ser um elemento 
que dificulte o transporte, pois pegar um ônibus pode ser extremamente extenuante.

Para aqueles (poucos) que ainda apresentam atividade profissional, a queixa é 
deixar seus afazeres para frequentar o treinamento três vezes na semana no meio da 
tarde. Outra limitação, é que como se trata de um hospital escola, a cada mês o terapeuta 
é trocado, o que não favorece a criação de vínculo entre os pacientes e o terapeuta.

Ao conversarmos com os pacientes sobre sua doença, é comum observarmos 
também, que as informações que estes indivíduos têm sobre sua doença, medicações ou 
até mesmo benefícios do exercício físico são praticamente nulas. O conhecimento sobre 
o que é, o que causa e, principalmente, o que se pode fazer para melhorar ou amenizar
os danos causados pela doença pode auxiliar muito esses pacientes. 

Enfim, apesar da existência de várias hipóteses para a falta de aderência ao 
programa de treinamento físico destes pacientes, todas foram baseadas somente na 
observação da realidade. Essas questões requerem essencialmente uma resposta de 
reflexão e pesquisa crítica para posterior intervenção sobre essa realidade observada.

2.1.1 Problema 

Baseado na fundamental necessidade de pacientes com DPOC de participarem de 
um programa de reabilitação pulmonar e no grande número de desistência do programa 
antes de seu término, definimos o seguinte problema:
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Quais são os fatores que fazem com que pacientes com DPOC desistam do 
tratamento antes de seu término? Quais atitudes podem ser tomadas para elucidar ou 
minimizar este problema?

2.2 Pontos-chave

Nesta etapa da Metodologia da Problematização, procura-se, a partir dos 
conhecimentos disponíveis e os provenientes da etapa de Observação da Realidade, 
identificar os possíveis fatores associados ao problema em estudo. Estes conhecimentos 
permitem a construção de uma lista de preocupações a serem averiguadas. 

Baseado neste contexto, elencamos os principais pontos-chave que necessitam 
ser estudados para elucidação do problema:

 9 Identificar a causa pela qual os pacientes abandonaram o programa de 
treinamento físico antes de seu término;

 9 Alterações no estado de saúde: presença de exacerbação da doença durante o 
treinamento ou algum outro tipo de patologia associada; se houve necessidade 
de internação hospitalar, quanto tempo de internação e se isso o desmotivou 
ou o impediu de voltar ao tratamento; 

 9 Condições sócio-econômicas: questionar sobre o grau de escolaridade, estado 
civil, condições financeiras e atividade profissional, verificando o quanto 
essas variáveis contribuíram para desistência;

 9 Motivação: questionar se o paciente sabia qual a função do tratamento para 
melhora de sua doença, se o achava realmente necessário, se era estimulado a 
continuar se tratando por alguém ou por algum motivo e se chegou a perceber 
melhora enquanto estava em tratamento; e

 9 Problemas organizacionais do programa: dificuldades em estar presente nos 
dias e horários estabelecidos, falta de afinidade com o terapeuta e dificuldade 
em realizar os exercícios propostos.

2.3 Teorização

Conforme a estruturação deste estudo, passamos, nesta etapa, a realizar uma busca 
sistematizada de informações científicas ou empíricas com o objetivo de fundamentar os 
pontos-chave elencados na etapa anterior.

Programas multidisciplinares de reabilitação pulmonar têm se tornado uma 
modalidade importante de tratamento para pacientes com doença pulmonar obstrutiva 
crônica (NICI et al., 2006), trazendo importantes benefícios na tolerância ao exercício, 
massa muscular, qualidade de vida, além da melhora da fadiga e dispnéia (RIES et 
al., 2007). Infelizmente, uma parcela considerável dos pacientes que participam dos 
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programas de reabilitação pulmonar, não completa o tratamento. Grandes estudos feitos 
com este contexto, mostraram índices de desistência que variavam entre 20 e 40% 
(GARROD et al., 2006), podendo chegar a até 70% (SHENKMAN, 1985).

O fato desse alto índice de desistência também estar presente em nosso programa 
de reabilitação pulmonar, fez com que sentíssemos a necessidade de diagnosticar o 
motivo pelo qual isso vem acontecendo. Para isso, inicialmente fizemos um levantamento 
na literatura sobre o assunto, e em seguida, com base nesses dados e na observação de 
nossa realidade desenvolvemos um questionário abordando os pontos-chave elencados 
anteriormente e procuramos localizar os pacientes que desistiram do programa antes de 
seu término.

Como já citado anteriormente, no período de 2007 a 2009, dos trinta e sete 
pacientes que participaram do programa de treinamento, 14 desistiram no meio do 
programa. Fizemos então uma triagem destes 14 pacientes para que pudéssemos aplicar 
o questionário na tentativa de elucidarmos nosso problema. Ao tentarmos entrar em
contato com esses pacientes, quatro deles tinham ido a óbito. Portanto, responderam ao 
questionário dez indivíduos.

Discutiremos então, os quatro itens abordados no questionário.

2.3.1 Alterações no estado de saúde

Estudos internacionais mostram que muitos pacientes com DPOC abandonam o 
programa de treinamento físico devido a problemas de saúde (FISCHER, 2009), e isso 
ocorre por problemas relacionados a doença de base, como por exemplo exacerbação e, 
também, por problemas outros não relacionados a DPOC. Neste item do questionário, 
perguntamos aos pacientes se durante o programa eles apresentaram exacerbação da 
doença ou algum outro problema de saúde e se estes precisaram ser internados. Dos 10 
pacientes entrevistados, somente um exacerbou durante o treinamento, não precisando, 
porém, ser internado. Ao questioná-lo se esse foi o motivo pelo qual desistiu do programa, 
a resposta foi não. Outro paciente sofreu um acidente automobilístico e precisou ficar 
internado por 45 dias. Segundo ele, isto lhe trouxe muitas complicações motoras o que 
o impediu de continuar o tratamento. Sendo assim, pudemos observar que, ao contrário
da maioria dos estudos, somente um dos nossos pacientes desistiu do programa por 
problemas em sua saúde.

2.3.2 Condições socioeconômicas

Fatores sociais como grau de escolaridade vêm sendo estudados por alguns 
autores para verificar se há relação com índices de desistência de tratamento. Indivíduos 
com escolaridade costumam ter maior consciência da necessidade do tratamento e, 
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consequentemente, maior adesão ao programa. Para elucidação desse item questionamos 
nossos pacientes quanto ao seu grau de escolaridade e verificamos que um paciente 
era analfabeto, sete apresentavam ensino fundamental incompleto, um fundamental 
completo e um ensino médio incompleto.

Outra condição que costuma interferir na adesão ao tratamento é o estado civil. O 
que se tem observado é que pacientes casados possuem apoio e incentivo de seu cônjuge 
para continuar até o fim do programa. Dos nossos pacientes, um era divorciado, dois 
viúvos e sete casados.

Achamos também importante avaliar a condição econômica de nossos pacientes. 
Para isso, questionamos sua condição financeira e atividade profissional. Dos 10 
indivíduos, somente dois ainda apresentavam atividade profissional, sendo que esta foi 
a causa de um deles ter parado de frequentar o treinamento. Estes resultados não são 
incomuns, já que a DPOC é uma doença muito incapacitante e que restringe, até mesmo, 
as atividades de vida diária desses pacientes. Quando questionados se a condição 
financeira atrapalhou a continuidade do tratamento, 60% dos pacientes deram resposta 
afirmativa, sendo que todos estes disseram ter parado o tratamento por este motivo.

2.3.3 Motivação

Os fatores motivacionais são itens importantes para a manutenção em um 
tratamento. Neste tópico incluímos incentivo de familiares, amigos ou terapeuta, 
conhecimento sobre a necessidade do programa de reabilitação e, até mesmo, percepção 
dos resultados para sua melhor qualidade de vida.

Sendo assim, perguntamos aos pacientes se eles sabiam pra que serviam 
os exercícios e quais eram seus benefícios. Nove pacientes relataram conhecer os 
benefícios e a importância do exercício, no entanto, ao pedirmos para discorrer sobre o 
assunto, as respostas eram bastante simplistas, quando não equivocadas. Mas, apesar de 
não saber exatamente os benefícios dos exercícios, todos os nove indivíduos relataram 
achar importante o treinamento físico para melhorar sua doença. Somente um paciente 
relatou não saber nada sobre exercícios e o mesmo referiu não achar necessária esta 
prática. Esse mesmo paciente foi o único que declarou não ter percebido melhora com 
o treinamento físico.

Ao perguntarmos se eles eram motivados a continuar no programa, 80% dos 
indivíduos responderam sim, sendo que 40% eram motivados pelos filhos, 30% pelo 
cônjuge e somente 10% pelo terapeuta.

2.3.4 Problemas organizacionais

Finalmente, avaliamos por meio do nosso questionário os problemas relacionados 
à organização do programa. Questionamos, inicialmente, dificuldades relacionadas aos 
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dias e horários em que o treinamento acontece e somente três dos 10 pacientes relataram 
apresentar dificuldades em estarem presentes nos dias determinados. Conforme 
prevíamos, os indivíduos que ainda apresentavam atividade profissional foram os que 
mais se queixaram dos horários estabelecidos. Avaliamos também a afinidade que esses 
pacientes tinham com seu terapeuta, e para nossa surpresa, mais da metade dos pacientes 
relataram não se lembrar de seu terapeuta. Pensando nisso, acreditamos que o vínculo 
afetivo entre paciente-terapeuta, poderia ser um estímulo importante para melhor adesão 
ao programa de treinamento. Finalmente, perguntamos se os exercícios eram muito 
difíceis ou extenuantes e somente 2 pacientes deram resposta afirmativa, o que nos faz 
pensar que estes estão adequados e não são o motivo de desistência.

2.3.5 Motivo da desistência precoce do programa de treinamento

Ao questionarmos os pacientes sobre qual a causa específica que os levou a 
desistência do programa, dois pacientes colocaram como motivo principal problemas de 
saúde, seis por problemas financeiros, mais especificamente dificuldade no transporte, 
um por dificuldades em estar presente nos horários estipulados e um por falta de 
entusiasmo em continuar.

Os resultados encontrados na avaliação mostraram que a maioria dos pacientes 
do estudo relata ter desistido do programa por apresentar condição socioeconômica 
desfavorável. No entanto, as queixas apresentadas nos questionários foram bastante 
diversificadas. Vale destacar a alta prevalência de pacientes que demonstraram pouco ou 
nenhum conhecimento sobre sua doença e sobre os benefícios advindos do treinamento 
físico. Estas informações foram todas analisadas para que pudéssemos gerar as hipóteses 
de solução para nosso problema.

2.4 Hipóteses de solução 

Esta etapa consiste na apresentação de propostas para a solução do problema, 
com o intuito de resolver ou ao menos minimizar o quadro existente. Infelizmente, nem 
todas as soluções estarão ao alcance. A dificuldade com transporte, que foi uma queixa 
muito comum em nosso estudo, é um problema que deve ser resolvido pelo Sistema 
de Saúde. Apesar de ser um benefício possível de ser conseguido, só é dado para casos 
específicos e, ainda assim, o tempo de espera é bastante prolongado.

um dos pontos fundamentais para que um candidato se mantenha em um 
programa de reabilitação é a motivação que este apresenta. Muitas vezes, esses 
indivíduos já iniciam o programa desmotivados (talvez tenham sido obrigados por seu 
médico ou familiares) o que desfavorece sua adesão e permanência até o término do 
programa. 

Elencamos assim, as seguintes hipóteses de solução:
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 9 Promoção de sessões educativas relacionadas à doença: para que os pacientes 
conheçam melhor suas limitações, o que pode ser feito para melhorar 
sua qualidade de vida, uso adequado da medicação, além de esclarecer a 
importância e os benefícios trazidos pelo exercício. 

 9 Distribuição de cartilhas educativas: a cartilha servirá como reforço para as 
sessões educativas caso o paciente se esqueça de informações importantes 
previamente ensinadas.

 9 Escolha de uma terapeuta permanente durante todo programa de treinamento 
físico: isso fará com que os pacientes criem um vínculo afetivo e de confiança 
com o terapeuta.

2.5 Aplicação à realidade

Nesta etapa, completando o arco de Maguerez, aplicamos nossas hipóteses de 
solução à pratica. As intervenções tiveram como intuito motivar nossos pacientes a 
continuarem no programa, fazendo com que estes além de obterem todas as informações 
sobre sua doença e suas possibilidades de melhora, também se sentissem acolhidos pelo 
programa, especialmente por seu terapeuta.

O treinamento físico de nosso programa de reabilitação pulmonar é agora de 
responsabilidade de um fisioterapeuta fixo desde seu início até o seu término. Com isso, 
já pudemos observar maior afinidade terapeuta-paciente, maior confiança dos pacientes 
na execução do exercício, maior preocupação com faltas e também maior aderência ao 
programa.

Passamos também a oferecer aos pacientes sessões educativas semanais com 
temas de interesse como:

 9 O que é a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica: causas, sintomas, 
diagnóstico, manejo;

 9 Efeitos importantes e esperados com o programa de reabilitação;
 9 Como usar a medicação inalatória;
 9 Aspectos psicológicos da doença;
 9 Aspectos financeiros e sociais da doença;
 9 Atividades de vida diária;
 9 Como conservar energia para o dia-a-dia; e
 9 Nutrição adequada.

Segundo relato dos próprios pacientes, as sessões educativas favoreceram ao 
melhor conhecimento de sua doença e o que pode ser feito para conviver melhor com 
esse problema. Além disso, passaram a conhecer os benefícios do exercício físico e 
com isso o estímulo para permanecer no programa também aumentou. Outro benefício 
importante oferecido pelas sessões foi a convivência com os colegas em igual situação 
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de saúde, que segundo eles, favoreceu à troca de experiências.
E finalmente, para que as informações concedidas nas sessões educativas não 

fossem esquecidas, oferecemos aos pacientes uma cartilha com todas as informações 
essenciais sobre a doença e o exercício físico.

Agradecimentos

À graduanda em Fisioterapia Cristiele Dariane Aguiar de Andrade, pelo auxílio com a 
aplicação dos questionários; e à fisioterapeuta Ms. Nidia Hernandes, responsável pela 
organização do programa de treinamento físico.

Referências 

CONSENSO BRASILEIRO DE DOENçA PuLMONAR OBSTRuTIVA CRôNICA - 
DPOC. 2;. J Bras Pneumol., v.30, p.8-9, 2004.

BERBEL, N.A.N. Metodologia da problematização: uma alternativa metodológica 
apropriada para o Ensino Superior. Semina: Ci. Soc./Hum,  p.9-19, 1995. 

BORDONAVE, J.D.; PEREIRA, A.D. Estratégias de ensino aprendizagem. Petrópolis: 
Vozes, 1982.

GARROD, R. et al.  Predictors of success and failure in pulmonary rehabilitation. Eur Respir 
J, v.27, n.4, p.288-94, 2006.

FISCHER, M.J. et al. Drop-out and attendance in pulmonary rehabilitation: the role of 
clinical and psychosocial variables. Respiratory Medicine, v.103, p.1564-71, 2009.

NICI, L. et al. American Thoracic Society/European Respiratory Society statement on 
pulmonary rehabilitation.  Am J Respir Crit Care Med., v.173, n.12, p.1390-413, 2006.

PROBST, V.S. et al. Effects of two exercise training programmes on daily physical activity in 
patients with COPD. In: EuROPEAN RESPIRATORY SOCIETY ANNuAL CONGRESS. 
28., 2008, Berlim. Anais… European Respiratory Journal, v.32, p.477s, 2008 (Abstract).

RIES, A.L. et al. Pulmonary rehabilitation: joint ACCP/AACVPR Evidence-Based Clinical 
Practice Guidelines. Chest, v.131, n.5 Suppl, p.4S-42S, 2007.

SHENKMAN, B. Factors contributing to attrition rates in a pulmonary rehabilitation 
program. Heart Lung, v.14, p.53-58, 1985. 



33

Superando as Dificuldades Vocais e Emocionais na Terceira Idade Através 
do Canto Coral: Um Estudo pela Metodologia da Problematização

Caroline Luiz Meneses-Barrivieraa

Juliana Jandre Melob

Luciana Lozza de Moraes Marchioric*

Olha estas velhas árvores, mais belas 
do que as árvores mais moças, mais 
amigas, tanto mais belas quanto mais 
antigas, vencedoras da idade e das 
procelas.

Olavo Bilac

1 Introdução

O envelhecimento populacional é um fenômeno global, sendo que provavelmente 
o número de pessoas com mais de 60 anos irá crescer mais de 300% nos próximos 50
anos, passando de 606 milhões em 2000 para aproximadamente dois bilhões em 2050, 
dos quais 1,6 bilhões virão dos países menos desenvolvidos e em desenvolvimento.  Só 
o Brasil contribuirá com 58 milhões (MENESES et al., 2010).

O aumento gradativo da população idosa no mundo tem gerado modificações 
comportamentais e sociais, proporcionando um maior interesse na compreensão deste 
período.

Com o avanço da idade o corpo humano é acometido por modificações 
fisiológicas que acarretam alterações em todo o corpo e fazem com que o idoso esteja 
exposto ao desenvolvimento de doenças diversas incluindo alterações psicológicas. 
Estas modificações também alteram a voz. Ocorrem em todo o trato vocal, mas variam 
de indivíduo para indivíduo sendo mais tênues em uns e mais enfáticas em outros.

2 Desenvolvimento

2.1 Observação da realidade

Estas alterações vocais compõem o processo de presbifonia que é descrito por 
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inúmeros autores como a voz típica do idoso, caracterizada por voz rouca, trêmula, 
fraca, soprosa e com alteração de pitch, criando um estereótipo vocal que pode ser 
prevenido e adequado através do canto.

Segundo Costa e Silva (1998), estas modificações são mais marcantes e intensas 
na mulher devido à conhecida prevalência de osteoporose no sexo feminino, que provoca 
intensificada ossificação das cartilagens laríngeas, que desta forma, ficam mais rígidas 
e consequentemente menos flexíveis. Outro aspecto relevante é a influência marcante 
dos fatores hormonais, pelos quais, após a menopausa, com a significativa diminuição 
do estrógeno circulante, pode ocorrer atrofia muscular, levando a uma redução de massa 
em especial do músculo tireoaritenóideo e um arqueamento do vestíbulo glótico, como 
também a idosa apresentar fadiga vocal e coaptação deficitária de pregas vocais. 

O início da presbifonia, seu desenvolvimento e o grau de deterioração vocal 
dependem de cada indivíduo, de sua saúde física e psicológica e de sua história de vida, 
além de fatores constitucionais, raciais, hereditários, alimentares, sociais e ambientais, 
incluindo aspectos de estilo de vida e atividades físicas (pOLIDO; MaRtINS; 
HaNaYaMa, 2005).

Roy et al. (2007) realizaram um estudo epidemiológico sobre os distúrbios 
vocais em idosos. Os resultados sugerem que apesar da ocorrência de traumas agudos, 
a maioria (cerca de 60%) das perturbações vocais parecem ser crônicas e vinculadas a 
certos fatores predisponentes e condições médicas, que aumentam a vulnerabilidade 
para a ocorrência de desordens vocais. 

O processo de envelhecimento tanto vocal quanto global, é inevitável, contudo, 
existem inúmeros recursos para reduzir os impactos deste processo. 

Segundo Pinho (2007), a voz se modifica ao longo de toda a vida e esse fenômeno 
é variável nas diferentes raças e nos diferentes países. as mudanças biológicas marcam 
o envelhecimento natural da pessoa durante as fases do desenvolvimento humano. De
acordo com Sataloff et al. (apud BEHLau, 2004, p. 46).

A idade avançada produz mudanças fisiológicas que podem 
alterar a voz. Muitas dessas alterações vocais são inevitáveis, 
outras podem ser prevenidas ou tratadas). 

a estas mudanças biológicas, somam-se as alterações psicológicas e possíveis 
quadros depressivos que comumente acometem a população idosa, que após anos 
de contribuições sociais, culturais, financeiras, políticas e familiares se deparam 
muitas vezes com a sensação de inutilidade, de insatisfação pessoal que ocasionam 
paulatinamente a morte física e emocional da mesma.

todas estas alterações vocais e emocionais apresentadas na idade avançada 
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podem ser amenizadas ou até extintas através de um trabalho que possa amalgamar 
cuidados vocais, exercícios de reabilitação dos aspectos vocais e atividades de interação 
sócio-culturais que promovam satisfação pessoal e em grupo e permitam a expressão de 
sentimentos escondidos nos mais profundos recônditos da alma. pinho sugere:

O canto coral é uma atividade que pode ser realizada por pessoas 
de diferentes idades ou estilos, por meio do agrupamento para 
a realização da harmonia de vozes. além do bem-estar social e 
cultural, cantar, seja em coro ou não, é um excelente exercício 
para o desenvolvimento físico do aparato respiratório e auditivo, 
podendo ser uma influência positiva para a qualidade vocal, 
inclusive para indivíduos disfônicos (pINHO, 2007, p.67).

através do canto coral, pode-se reeducar a voz e atenuar alterações vocais 
advindas do processo presbifônico e melhorar a autoestima e aspectos de interação 
social de idosos.

Neste trabalho, a Metodologia da problematização foi utilizada como um 
procedimento embasador na observação das dificuldades vocais e emocionais 
encontradas em idosas que participaram do projeto de pesquisa “Coral na terceira idade” 
realizado na universidade Norte do paraná nos anos de 2008 e 2009, bem como na 
busca de soluções para estas dificuldades através do canto coral.

Figura 1: apresentação do coral no auditório alcides Bueno da uNOpaR

Esta pesquisa foi realizada através do projeto cadastrado na coordenadoria de 
pesquisa, sob o protocolo 0319/10. as coralistas aceitaram participar voluntariamente 
do estudo e assinaram o termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Com base no exposto acima, este estudo vem na tentativa de analisar a eficácia do 
canto-coral na adequação vocal de idosas em processo presbifônico pós-menopausa e na 
prevenção das que ainda não apresentam características marcantes de envelhecimento 
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vocal. Também objetiva-se identificar fatores socializadores do canto em grupo que 
possibilitem mudanças positivas na autoestima e nas relações intra e interpessoais das 
coralistas. 

Entre abril de 2008 e dezembro de 2009 foi realizado na UNOPAR o projeto 
de extensão “Coral na terceira idade”. Neste projeto participaram assiduamente 22 
coralistas sendo todas do sexo feminino, inicialmente com mais de 60 anos e por fim 
a partir dos 50 anos, sendo que apenas duas delas já haviam participado de coral, mas 
há mais de dois anos não cantavam. Suas profissões eram de professoras aposentadas, 
costureiras, pescadoras, cortadoras de cana, bordadeiras, salgadeiras, cabeleireiras, 
esteticistas e donas de casa. O grau de escolaridade variava entre analfabetas e com 
terceiro grau completo.

para análise dos benefícios relacionados à presbifonia, foram estudados apenas os 
documentos das participantes com mais de 60 anos de idade. Contudo, os depoimentos 
de todas foram incluídos.

Os ensaios eram promovidos às quartas-feiras das 08h às 10h na unopar, através 
de duas estagiárias do curso de fonoaudiologia desta mesma universidade, sendo uma 
com graduação em Música, responsável pelos aspectos vocais e orientação musical e 
outra com formação Cênica, responsável pelos exercícios de expressão facial e corporal. 
Os exercícios cênicos não serão abordados neste trabalho.

Em abril de 2008, as coralistas, antes de iniciar os ensaios, passaram por anamnese 
e avaliação vocal (fonoaudiológica), que foram repetidas no fim deste mesmo ano e 
no fim do ano de 2009, quando as participantes também relataram por escrito alguns 
benefícios proporcionados pelo coral. Neste processo, a regente também anotava em 
um diário os progressos vocais e expressivo-emocionais que eram percebidos por ela.

A anamnese continha os seguintes dados: identificação pessoal; descrição de 
uma possível queixa e sua história pregressa; questionamento de se a participante 
sentia algum dos seguintes itens na “garganta”: aperto, queimação, ardência, cansaço, 
sequidão, rouquidão, pigarro ou dor; verificação da presença de: problemas respiratórios, 
infecções frequentes, distúrbios bucais, de deglutição, otológicos ou hormonais e outros 
problemas de saúde. também foram interpeladas a respeito de sua personalidade, tendo 
a participante que se autocaracterizar como: ansiosa, preocupada, perfeccionista, calma 
ou outra não citada. além disso, as pacientes também relataram como considerava 
sua voz em ambiente: profissional, familiar e social e questionadas se já haviam feito 
tratamento para a voz, caso a resposta fosse positiva era pedido que descrevesse se o 
tratamento foi cirúrgico, medicamentoso, fonoterápico, psicoterápico ou outro. Por fim, 
foram verificados os hábitos quanto ao fumo, alcoolismo, consumo de bebidas geladas 
e exposição ao ar condicionado. 
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a avaliação vocal completa foi realizada inicialmente e nas aferições seguintes 
utilizou-se uma versão resumida da mesma. a versão inicial continha: análise de 
qualidade vocal caracterizando como rouca, soprosa, áspera, comprimida, bitonal, 
presença de tremor entre outros. Caso identificado uma destas alterações constatava-se 
ser leve, moderada ou severa; características da emissão, analisando pitch, loudness, 
ataque vocal, ressonância, articulação, velocidade de fala; características respiratórias 
quanto ao tipo (superior, costodiafragmática ou mista) e ao modo (bucal, nasal ou buco-
nasal); coordenação pneumofonoarticulatória; tempo máximo de fonação; coeficiente 
S/Z e postura corporal.

Durante o período de ensaios, as participantes foram orientadas acerca da higiene-
vocal e de como utilizar a voz adequadamente. também realizavam exercícios de 
relaxamento global e específico; exercícios cênicos e de expressão corporal; aquecimento 
vocal; exercícios respiratórios quanto ao tipo e modo, exercícios para melhoria da 
coordenação pneumofonoarticulatória, exercícios articulatórios, ressonantais, de 
mobilidade de pregas vocais, de afinação e desaquecimento vocal, exercícios rítmicos 
e diversas atividades músico-educativas, bem como trabalhavam músicas e montagem 
de apresentações. 

Analisando estes documentos pode-se verificar que todas as participantes tiveram 
melhora em todos os itens, principalmente no que se refere à análise de qualidade vocal 
e às características da emissão. também passaram a compreender melhor aspectos 
rítmicos e melódicos; a articulação de trechos que requisitam agilidade se tornou mais 
precisa e coesa, questões musicais complexas para cantoras amadoras que nunca haviam 
tido contato com o canto ou com coral, foram resolvidas.

Desde o princípio, era esperado que os aspectos fonatórios e musicais 
melhorassem, mas surpreendentemente todos os aspectos trabalhados melhoraram 
sobremaneira. Contudo, o mais relevante e interessante foram os aspectos emocionais 
que diretamente não foram trabalhados em nenhum momento, mas que através da 
convivência e do ambiente musical propício a exteriorizar sentimentos e sensações, 
ganharam vida e proporcionaram mudanças impressionantes no agir e no sentir de cada 
uma destas mulheres. 

por isto, este estudo aborda principalmente os aspectos emocionais relatados 
pelas coralistas ou observados pela regente.

2.1.1 Problema

a partir dos dados apresentados anteriormente foram estabelecidos os seguintes 
problemas:

O canto coral é efetivo na adequação vocal de idosas em processo presbifônico 
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e na prevenção do mesmo?
O canto coral pode ser considerado um fator social e desta forma, pode possibilitar 

mudanças positivas na autoestima e nas relações intra e interpessoais das coralistas?

 2.2 Pontos-chave

Para uma reflexão mais aprofundada pode-se destacar os seguintes pontos-chave:
 9 O canto coral desde que regido por um profissional com formação musical 

adequada para a regência e o acompanhamento vocal promove considerável 
melhora na qualidade vocal de indivíduos em processo presbifônico no que se 
refere principalmente aos aspectos respiratórios, articulatórios, ressonantais e 
de mobilidade, regularidade e simetria de pregas vocais;

 9 O canto coral enquanto atividade promotora de socialização provoca grande 
interação sócio-cultural entre pessoas diferentes, promovendo troca de 
experiências, estabelecendo situações cooperativas e proporcionando a 
integração e reinserção social; e

 9 Esta prática musical proporciona o desenvolvimento de habilidades de 
propriocepção vocal e de relações intrapessoais, aumento da autoestima e 
a realização pessoal através da experiência de palco e de apresentações ao 
público.

2.3 Teorização

O desenvolvimento da voz acompanha e representa o desenvolvimento do 
indivíduo, tanto do ponto de vista físico, como psicológico e social (ROCHa; aMaRaL; 
HaNaYaMa, 2007).

O canto-coral representa uma alternativa para a prevenção e readequação 
da presbifonia. Com a compreensão dos mecanismos respiratórios, ressonantais, 
articulatórios e de todo o aparato fonador, assim como, com a aprendizagem da 
utilização correta destes mecanismos, a cantora – em idade avançada, permite ao seu 
corpo experimentar o desenvolvimento e controle de suas habilidades fonatórias. 
através dele, pode-se praticar a técnica da voz cantada e transpor seus ganhos e estilo 
de emissão livre e fluída à voz falada.

Exercícios vocais fazem parte das abordagens diretas, que incluem o treinamento 
da voz, e são importantes   para alterar a qualidade vocal. É utilizado na terapia vocal para 
melhorar os procedimentos e para reabilitar vozes alteradas (MENEZES et al., 2011).

O objetivo da reabilitação vocal é reduzir o processo de 
envelhecimento biológico no momento em que o envelhecimento 
cronológico avança de modo irreversível [...] quanto à voz, nada 
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melhor do que a necessidade de se comunicar e um treinamento 
direcionado à efetividade da comunicação (BEHLau, 2004, p. 
46).

Costa et al. (2006) relatam que a maioria dos corais, formados em igrejas, 
comunidades, escolas, faculdades e clubes, é composta por cantores amadores. a esta 
afirmativa, Loiola e Ferreira (2010) acrescentam que o indivíduo que ingressa nessa 
modalidade, em geral, o faz pelo prazer de cantar, e não utiliza o canto para o seu 
sustento. além disso, muitas vezes o indivíduo que pratica o canto desconhece as 
técnicas necessárias e os cuidados que devem ser tomados com a voz.

Os cantores dependem de um treinamento vocal específico e direcionado à 
sua demanda (SCHNEIDER; SataLOFF, 2007). Sendo assim, é importante que o 
fonoaudiólogo, e aqui pode-se acrescentar o professor de canto, compreendam melhor 
as particularidades envolvidas nesse tipo de atuação, para desenvolver um trabalho 
adequado que beneficie o grupo em questão (DASSIE-LEITE; DUPRAT; BUSCH, 
2011).

Na prática musical, é possível encontrar alguns profissionais que defendem a 
idéia de que uma voz adequada e afinada seja nata e a técnica vocal apenas lapidaria esta 
voz e contribuiria na prevenção de alterações. Mas afinal, será que vozes desafinadas e 
disfônicas não poderiam tornar-se afinadas, eufônicas e belas?

Embora a infância seja o período mais propício para o aprendizado, a fase adulta 
e a terceira idade também podem ser períodos muito promissores. Os adultos e os idosos 
não poupam esforços para atingir seus objetivos. Eles possuem mais condições para 
analisar e refletir a respeito do processo de aprendizagem. Também, geralmente, não se 
iludem com expectativas de curto prazo, tendo mais prazer no processo de construção 
do conhecimento e valorizando cada etapa vencida.

No campo da música, observa-se a mitificação de uns poucos privilegiados, 
aqueles que a nossa cultura rotula de “talentosos”, os que possuem o “dom musical”, 
que em geral são revelados ainda na infância. a educação na terceira idade é mais difícil, 
porém ainda possível. 

um grande número de pessoas deixa de cantar ainda na infância e permanecem 
sentindo-se incapazes até a idade adulta. Muitas coralistas relataram em conversas 
informais, que tiveram poucas experiências musicais na infância ou têm lembranças 
negativas a respeito de sua educação musical no período escolar. Em outros casos, a 
aprendizagem foi deficiente, tendo sido muitas vezes desestimuladas através de frases, 
gestos e olhares. Estas mulheres tinham cristalizado dentro de si a certeza de não possuir 
nenhum talento ou habilidade musical, o que também ocorre em muitas outras pessoas 
após a idade adulta. Mesmo que o processo de formação musical tenha sido iniciado na 
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infância, os bloqueios adquiridos no decorrer da vida deverão ser quebrados para que 
seja possível iniciar ou reiniciar o processo de aprendizagem.

Os seres humanos aprendem a cantar imitando, através da audição e visão. 
Cantar envolve, como cita Valente (1999), uma percepção e coordenação simultânea de 
postura, gesto, respiração, escuta e emissão.

Os educadores musicais precisam dar oportunidade aos estudantes que não 
tiveram a chance de aprender música mais cedo em suas vidas. também devem estar 
atentos para os casos em que o aprendizado é difícil devido a traumas da infância ou em 
que a desafinação é decorrente de outros fatores que vão além da técnica vocal.

Este trabalho comprova a efetiva atuação do canto na modificação e recuperação 
da qualidade vocal e no possível aprendizado da afinação vocal em idosas. 

a estes fatores soma-se toda a carga emocional, como destaca Sobreira (2003), 
ao salientar que na maioria dos casos de desafinação constata-se a presença de fatores 
psicológicos, que podem ser encontrados em várias formas. 

Um dos fatores de maior ocorrência no “Coral na terceira idade” foi a timidez, 
que de acordo com Sobreira, pode fazer com que o aluno: cante em uma pequena região; 
cante sem abrir a boca, articulando pouco; use um volume baixo, evitando se ouvir e 
ser ouvido.

Os problemas emocionais tendem a ser absorvidos pelo corpo, gerando posturas 
que afetarão o canto: a posição do plexo, os ombros caídos do pessimista, o maxilar 
elevado do ansioso, a posição de enterrar a cabeça do oprimido, a contração dos ombros 
para frente do tímido, o olhar baixo do introvertido, as mãos e ombros presos do tenso 
e muitos outros exemplos. tal comportamento pode gerar sentimentos de angústia, que 
reforçarão os problemas de postura, estabelecendo uma reação em cadeia, pois estes 
problemas não permitem que a voz seja usada em sua plenitude e o fato de não cantar 
adequadamente afetará a percepção, construindo padrões equivocados na memória 
da(o) coralista.

Sobreira (2003) ainda comenta que também é muito comum o surgimento de 
catarses durante as aulas [na psicanálise é a operação de trazer à consciência, estados 
afetivos e lembranças recalcadas no inconsciente, liberando o paciente de sintomas 
associados a esse bloqueio]. Cada desafinado tem um ponto psicológico específico e 
que, ao ser descoberto, pode acarretar atitudes inusitadas.

a música desperta uma variedade de paixões no ser humano. 
Sentimentos de júbilo, tristeza, coragem, terror, piedade, ternura, 
amor, louvor divino etc. Cria-se então, uma empatia: o ser humano 
e os sons. Os sons se tornam simpáticos ao ser humano e este se 
torna, também, simpático a estes sons, quando lhe são expressos, 
atingindo os seus sentimentos (MatHIaS, 1986, p.98).
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Durante os ensaios muitas se emocionavam, choravam, comentavam como 
determinada música tocava suas almas. Outras confidenciavam ao pé da orelha o quanto 
haviam melhorado no convívio familiar, inclusive o quanto sua sexualidade havia 
aflorado após 60 anos de recalque. Também enfatizavam que por muitos anos, com a 
educação passiva e submissa que tiveram, o casamento havia enterrado suas opiniões e 
seus desejos de serem ouvidas e com o coral conseguiram externar seus sentimentos e 
melhoraram sua relação consigo mesmas.

a voz é uma forma arquetípica no inconsciente humano, 
imagem primordial e criadora, energia e configuração de traços 
que predispõem as pessoas a certas experiências, sentimentos e 
pensamentos. [...] através da voz, a palavra se torna algo exibido 
e doado, virtualmente erotizado, e também um ato de agressão, 
uma vontade de conquistar o outro, que a ela se submete, pelo 
prazer de ouvir (ZuMtHOR apud VaLENtE, 1999, p.119).

De acordo com Behlau e pontes (1995), a voz é uma das extensões mais fortes 
da nossa personalidade, nosso sentido de inter-relação na comunicação interpessoal, um 
meio essencial de atingir o outro.  

A voz transmite mensagens objetivas e subjetivas, palavras e sentimentos, sua 
utilização é responsável por grande parte das relações humanas. através da voz nos 
relacionamos com o mundo e com a sociedade, doamos um pouco de nós e recebemos 
um pouco do outro.

a voz é em relação ao silêncio, o que é a escrita (no sentido 
gráfico) em relação à folha em branco. A escuta da voz inaugura a 
relação com o outro; a voz que nos faz reconhecer os outros (como 
a letra sobre um envelope), dá-nos a conhecer sua maneira de ser, 
sua alegria ou sua tristeza, seu estado; transmite uma imagem do 
corpo do outro e, mais além, toda a psicologia (BaRtHES, 1990, 
p.224).

Neste âmbito, a voz cantada torna possível a comunicação de sentimentos nunca 
percebidos, sensações inexploradas e desejos escondidos. As cantoras, através dos sons 
produzidos em seu corpo, deleitam-se em um território impossível de ser tocado por 
qualquer outro mecanismo alheio à voz.

“Descobrir a própria voz torna-se, algumas vezes, sinônimo de encontrar o 
próprio equilíbrio psicológico” (CORNUT apud DINVILLE, 1998, p. ix).

Contudo, esta voz que comunica, esconde, encanta, aprisiona e liberta, com o 
passar dos anos vai se deteriorando e muitas vezes perdendo as características mais 
sutis e belas que proporcionaram durante décadas o êxtase de ouvi-las. Neste processo 
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de envelhecimento muitas pessoas se tornam tristes e apáticas, deixam de sonhar, 
esquecem-se de si mesmas, e como a voz é o espelho de nossas emoções, a janela mais 
clara da alma essas sensações e mudanças são impressas no som audível da voz.

toda a voz habita um corpo e quando ela soa todo este corpo 
vibra, movimenta-se sentindo as sensações desta vibração. O 
ato da fonação provoca sensações internas em todas as pessoas, 
estejam elas conscientes ou não (MARSOLA; BAÊ, 2001, p.59).

Através do canto-coral, as participantes do projeto a que este estudo se refere, 
puderam vivenciar novos sentimentos e provocar mudanças internas em seu aparato 
fonador e principalmente da autoestima e a retomada de sonhos de infância, como foi 
possível verificar com a leitura dos depoimentos citados anteriormente.  Também tiveram 
experiências interpessoais, relacionando-se com outras mulheres que apresentavam 
dificuldades semelhantes às suas e experimentaram estar sob os olhares atentos de uma 
platéia, sendo elas as personagens principais. 

a seguir, estão descritos alguns dos depoimentos escritos por elas em novembro 
de 2009, quando souberam que o projeto seria finalizado no mês de dezembro. Como 
algumas tinham muita dificuldade em escrever, as colegas ajudaram a redigir o que elas 
falavam. 

peço licença aos leitores para, por algumas páginas, utilizar a primeira pessoa ao 
citar meu diário de regente do coral referido neste estudo, comentando os depoimentos 
citados abaixo. 

[...] aprendi a colocar minha voz na altura que eu quero, aquecer a 
voz e até sentir que posso chegar ao agudo, coisa que eu pensava 
que nunca chegaria. Isto é o máximo depois de 60 anos [...] 
atravesso toda a cidade para participar do coral [...] (M.C.).

Com voz soprosa e fraca e muito tímida, M.C. passou a ser uma “voz coringa” no 
coral, com grande desenvoltura e dinamismo.  tinha algumas crises de dores fortíssimas 
devido a uma doença nas articulações, mas me confidenciou que quando cantava, se 
esquecia de tudo.

[...] Quando eu cantava sentia ardência na garganta; eu não sabia 
respirar direito, me faltava ar quando eu cantava na igreja. Muitas 
vezes eu ficava sem voz e precisava até ir ao médico para minha 
voz voltar. Depois que comecei a participar do coral, minha voz 
melhorou, aprendi a respirar direito, nunca mais senti ardência 
na garganta e já não me falta ar quando canto e nem sinto mais a 
dor no pescoço que eu sentia. tive uma grande melhora e minha 
autoestima melhorou muito, pois eu tinha vergonha de ler e cantar 
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em público. Hoje eu sei falar em público sem medo e minha voz 
está mais firme, estou lendo mais devagar e expressando bem as 
palavras [...] (E.B.).

Sua característica mais marcante ao cantar e falar era seu esforço em região de 
pescoço, apesar de sua voz não ter sonoridade estrangulada, era abafada e com tessitura 
vocal pequena. Com o passar dos ensaios e alguma atenção especial passou a cantar no 
naipe das vozes mais agudas. (Aqui não me refiro à divisão convencional de vozes, pois 
em suma as músicas eram cantadas em uníssono ou cânones e contracantos, devido a 
grande dificuldade vocal apresentada por todas as coralistas nos primeiros meses). 

Esta coralista trazia em todos os ensaios sua filha J. de 15 anos. J. assistia 
atentamente às orientações e por vezes a flagrava balbuciando as letras das canções ou 
saindo cantarolando as melodias. J. tem um, como ela mesma se refere, “atraso”. Sua 
mãe não poderia participar sem trazê-la. um mês, um mês e meio se passaram e não 
resisti. Quando percebi já havia inserindo J. nos ensaios, mas com a ressalva de que 
talvez ela não pudesse participar das apresentações, já que se tratava de um coro da 
terceira idade. Com sua desenvoltura e assiduidade, não pude impedir sua participação 
nas apresentações. a cada dia me surpreendia mais. Quando então, recebi uma carta 
de J. dizendo que antes do coral não conseguia conversar com ninguém, era a mãe 
que intermediava tudo o que queria dizer aos outros e ela se sentia discriminada; disse 
também que depois do coral passou a falar sem medo e que não se importava mais com 
o que os outros pensavam.

[...] Com a orientação da nossa querida e pacienciosa regente 
XXX, fazendo o trabalho da formiguinha incansável através dos 
exercícios constantes e da perseverança, fui melhorando e hoje, 
de uma voz grave que tenho, consigo chegar a mezzo soprano, 
[...]. Não sinto mais raspar a garganta, minha voz está mais firme, 
seguro mais o ar – antes eu sentia que ficava roxa de tanto esforço 
– Enfim, senti minha voz melhorar e realizar o meu sonho “cantar
e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz” [...] Aprendi 
a deixar a timidez de lado, antes eu tremia no palco, minhas pernas 
não paravam, tudo ficava nublado e a voz sumia [...]  (M.D.S.).

[...] Levanto às cinco horas da manhã para fazer minhas orações e 
adiantar o almoço, para poder ir ao coral. [...] Eu era tímida, quase 
não falava. Agora no coral já perdi a timidez, estou mais animada, 
está melhorando emocionalmente, a voz, a rouquidão, a ardência, 
sequidão. [...] (C.B.a.).

[...] Eu gosto muito do coral, não faltei nenhuma vez. Nunca 
imaginei que um dia eu iria enfrentar um palco. Eu tinha uma voz 
muito grossa e hoje melhorei bastante, não fico mais rouca nem 
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cansada e minha voz ficou mais forte. [...] (M.C.).

M.D.S. iniciou o coral com o diagnóstico de nódulos bilaterais, com indicação 
cirúrgica, pelo médico. Já havia cantado em coral. Sua voz tinha características 
presbifônicas marcantes, com aspereza moderada, rouquidão, pitch muito grave, enfim, 
precisava de tratamento fonoterápico. Colocamos sua ficha na fila para o atendimento 
fonoaudiológico na clínica-escola uNOpaR e enquanto isto, seu caso era orientado e 
acompanhado no coral. através dos exercícios e das orientações ela melhorou muito 
sua qualidade vocal e com isto, passou a se gostar mais. Inicialmente ela não acreditava 
muito em seu potencial, mas sua presença de palco e firmeza ao cantar e declamar 
marcou o coral.

Muitas participantes acordavam muito cedo para pegar a condução até a 
universidade, outras precisavam deixar o almoço pronto para seus esposos, mas 
independente das dificuldades, elas eram assíduas e pontuais. 

também é importante comentar o grande benefício do canto, na prevenção das 
alterações vocais advindas com a idade, em coralistas que ainda não apresentavam 
características marcantes de presbifonia. Suas vozes melhoraram muito e em dois anos 
de trabalho, não apresentaram decréscimo de qualidade vocal, ao contrário, como se 
pode ler em seus depoimentos:

[...] Estou muito feliz porque realizei o sonho que uma vida inteira 
sonhei. Melhorou 100% minha autoestima, minha voz melhorou 
muito. Estou muito feliz em participar deste coral. [...] (D.L.O.).

[...] (o coral) me deu mais segurança e fiquei mais solta [...] perdi 
a timidez, minha voz ficou melhor e mais afinada [...] aprendi a 
cantar a música inteira, decorada, até declamar eu consegui. [...] 
(a.L.F.R.).

[...] Era um sonho aprender a técnica de cantar. Estou me realizando. 
Antes do coral estava deprimida, hoje me sinto bem melhor, quase 
não fico triste. Contribuiu muito em todos os sentidos, para que 
esse sonho se tornasse realidade [...] (M.L.R.B.).

[...] Venci minha timidez e coloco melhor minha voz. [...] Nos 
sentimos felizes, vivas, melhoramos muito nossa estima e saúde. 
todos notam isso: familiares, amigos, vizinhos até mesmo os que 
passam por nós, pois veem em nós autoconfiança e dinamismo. 
Sim, passamos por lutas, mas sabemos que no projeto tudo isso 
fica lá fora. [...] (T.R.Q.).

[...] Estou muito feliz, minha voz, meu emocional, minha 
autoestima e minha timidez melhoraram. Nestes dois anos que 
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estou com a XXX e a YYY (regente e preparadora cênica) foram 
os dias mais importantes que tive. [...] (M.J.a.).

[...] Antes do coral eu ia cantar na igreja e ficava rouca, cansava 
e tinha a boca seca. O coral foi uma maravilha na minha vida, 
não fico mais cansada nem rouca nem com a garganta seca. Hoje 
sou muito feliz, pois, realizei um sonho que tinha desde a minha 
infância. [...] (a.a.a.).

um breve comentário emocionado que recebi acompanhado de um caloroso 
abraço aconteceu no fim da primeira apresentação. A coralista com os olhos marejados 
me disse: “Obrigada por me ajudar a realizar o meu maior sonho, aos meus 72 anos”.

[...] apesar de acordar muito cedo (+ ou – 5 horas) para ir ao coral 
e deixar a casa arrumada, mesmo assim vale a pena. aqui, além 
de aprender a cantar, a gente aprende a ser gente, pois aqui somos 
valorizadas, a autoestima sobe e consegue controlar o emocional, 
pois sou uma pessoa muito tímida, retraída e agora sinto que aos 
poucos estou me soltando [...] (M.Y.C.).

M.Y.C. foi incluída no coral no segundo ano de projeto. Com Mal de Parkinson, 
apresentava os sintomas vocais e deglutitórios próprios da primeira fase da doença. 
Realizava tratamento na clínica-escola e por sugestão da supervisora passou a frequentar 
o coral. a nova participante foi recebida com alegria, mas, confesso que pensei que ela
não permaneceria por muito tempo, apesar de torcer para estar errada. E, felizmente, eu 
estava errada. apresentava todas as características de timidez e introspecção possíveis 
e com o passar dos ensaios e o acolhimento das demais coralistas, que não sabiam de 
sua condição, ela passou a demonstrar mais suas opiniões e a participar ativamente de 
todas as atividades. Muitas vezes ficávamos duas horas seguidas em pé e eu dizia a eles, 
vamos sentar nesta próxima canção, pensando nela e em outras que possuíam variadas 
limitações. Ela era a primeira a me olhar e balançar a cabeça negativamente.

Muita coisa ou quase tudo mudou em minha vida. Eu era muito 
tímida para falar em público, tinha vergonha de expressar tanto 
na fala como na expressão corporal. Hoje tenho grande prazer em 
frequentar as aulas de canto e de nos apresentar em público. [...] 
Nunca tive um tom de voz definido, a garganta doía até mesmo 
ao falar, também no cantar; isto está melhorando gradativamente. 
Já tive coragem até mesmo de me apresentar com trajes de época 
– me senti a toda poderosa – até filmei! A XXX (regente) me
faz acreditar que dentro de mim existe um pouco de cantora que 
poderei ser um dia. [...] (E.O.M.).
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E.O.M. apresentava uma voz estrangulada severa e referia dores fortes ao falar 
e cantar. Mal conseguia fazer os vocalizes, também possuía tessitura limitada e cantava 
sempre uma oitava abaixo das outras coralistas. Cheguei a pensar que o canto-coral, não 
seria suficiente para melhorar seu quadro vocal, tamanha era sua limitação. É claro que 
um acompanhamento vocal individual ofereceria resultados vocais mais rápidos, mas 
talvez não trouxesse os outros benefícios emocionais descritos por ela. Com o passar 
do tempo a participante conseguiu cantar com conforto e não mais referiu dores ao falar 
ou cantar. 

Neste ponto é importante ressaltar que as coralistas realizavam apenas exercícios 
de técnica vocal, com exceção apenas dos de fortalecimento de órgãos fonoarticulatórios. 
No início deste artigo foram citados os exercícios realizados de acordo com sua 
aplicação, mas estes estavam vinculados a melodias, parlendas e vocalizes diversos.  
Fonoaudiologicamente falando, muitos exercícios utilizados pela técnica vocal são 
também comumente utilizados na prática fonoterápica, o que possibilita uma interação 
destas duas áreas.

[...] Nos fizeram perder a timidez com seus elogios que nos leva se 
nos sentir mais gente, mais importante [...] (M.L.F.).

Muitas vezes não percebemos o quanto um elogio ou um momento de conversa 
antes do ensaio seja importante, mas algumas coralistas participavam muito mais pelas 
relações sociais e amizades. É importante que o regente perceba esta necessidade de 
atenção que alguns anseiam e tentem direcionar esta atenção ao trabalho em grupo.

O último encontro do coral foi no dia 10 de fevereiro de 2010, em uma 
apresentação musical no teatro Ouro-Verde, em Londrina – pR, na qual coralistas, 
regente e preparadora cênica se despediram com muito pesar e saudade.

2.4 Hipóteses de solução

Este estudo tem a pretensão de servir de base para transformar realidades 
semelhantes a esta vivenciada com o canto coral, fazendo com que sejam detectadas 
precocemente alterações vocais e as já estabelecidas sejam adequadamente tratadas, 
assim como identificar o canto-coral como fator socializador e, através dele, reinserir 
idosas a atividades sócio-culturais. Neste âmbito, foram elaboradas as seguintes 
hipóteses de solução:

Os exercícios vocais e respiratórios realizados no coro minimizam as alterações 
vocais características da presbifonia e promovem a melhora da qualidade vocal em 
processo pré e pós-envelhecimento vocal;

a prática musical em grupo proporciona a socialização, incentivando a 
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cooperação e a integralização interpessoal;
A prática vocal faz com que sentimentos escondidos sejam aflorados e conduz o 

indivíduo a experimentar situações e sensações inéditas favorecendo a conscientização 
corporal, a construção de uma melhor propriocepção e o refinamento de suas relações 
intrapessoais.

2.5 Aplicação à realidade

Neste tópico salienta-se o que de concreto pode ser realizado para a melhoria dos 
problemas levantados nesta parcela da comunidade.

 Deve-se enfatizar a importância do canto coral enquanto atividade vocal benéfica 
à prevenção, manutenção e recuperação do aparelho fonador, bem como enquanto 
atividade promotora de benefícios sóciointegralizadores e de aumento da autoestima. 

para tanto, se faz necessário o investimento das autoras, enquanto professoras  
universitárias, sugerirem aos Centros comunitários e Culturais, associações de bairro, 
Comunidades Religiosas e demais instituições e ONG’s, a realização de atividade 
músico-sócio-cultural – canto-coral, como contrapartida social, oportunizando o acesso 
da comunidade aos saberes científicos descritos anteriormente e colaborando com a 
diminuição do isolamento e das crises depressivas e com a reinserção desta população 
à sociedade. 

3 Conclusão

a interpretação da ação de problematizar, tal como foi aqui proposta neste estudo, 
propiciou parâmetros tanto para a proposição e condução da experiência da intervenção 
através do canto-coral na adequação vocal de idosas em processo presbifônico pós-
menopausa, quanto à avaliação da aprendizagem da ação de problematizar. 

Este estudo descreve os ganhos obtidos com a prática do canto coral, mas não se 
aprofundou em identificar a melhoria dos padrões fonatórios através de um instrumento 
de avaliação vocal. Estudos futuros que busquem avaliar a voz de maneira quantitativa 
seriam complementos importantes deste trabalho.
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1 Introdução

A saúde pública brasileira não contempla as demandas por atenção à saúde de 
forma plena. A farmácia comunitária, que inclui estabelecimentos públicos e privados 
de fornecimento de medicamentos, ocupa lugar privilegiado como estabelecimento 
de saúde mais acessível à população e representa um importante local de busca por 
atendimento primário de saúde (WHO, 1997).

A automedicação e a indicação terapêutica são práticas comuns, mesmo em caso 
de doenças que necessitam de exames clínicos e laboratoriais para o seu diagnóstico 
(GIR et al., 2003; NAVES, 2006). A automedicação é entendida como a seleção e uso 
de medicamentos para tratar doenças ou sintomas percebidos pelas pessoas, sem a 
prescrição ou a supervisão de um médico ou dentista (WHO, 1998).

Nas quatro últimas décadas, principalmente após a constatação de surtos de 
iatrogenia medicamentosa, sendo o caso da talidomida um dos mais conhecidos, a 
preocupação em favor do uso racional dos medicamentos passou a ter grande atenção 
(BARROS, 2004). Anteriormente, a prioridade era somente relacionada a eficácia do 
medicamento, após alguns acidentes no percurso da história começamos a dar mais valor 
ao uso racional e individualizado, nesse sentido a orientação do profissional capacitado 
e habilitado legalmente se faz necessária.

 Nesse cenário o método adotado do ponto de vista teórico será enfocado na 
Teoria da Problematização de Neusi Aparecida Navas Berbel, com as cinco etapas do 
Arco de Maguerez:

CAPíTulO 5
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 9 Observação da Realidade;
 9 Identificação dos Problemas-Pontos Chaves;
 9 Teorização;
 9 Hipóteses de Solução; e
 9 Aplicação à realidade (prática).

A Metodologia da Problematização com o Arco de Maguerez, de acordo com 
Berbel (1996), tem como ponto de partida a realidade que, observada sob diversos 
ângulos, permite ao estudante ou pesquisador extrair e identificar os problemas 
existentes.

2 Desenvolvimento

2.1 Observação da realidade

A indústria farmacêutica se apresenta em constante evolução tecnológica, novos 
fármacos são disponibilizados, otimizações de estruturas químicas são realizadas para 
melhorar sua farmacodinâmica, farmacocinética, segurança e eficácia, e reinvenções 
de formas farmacêuticas já existentes são lançadas. Apesar de todo o critério para o 
lançamento de um fármaco no mercado, ainda existem pontos importantes quanto ao 
uso correto dos medicamentos.  

A população, de forma geral, está sujeita aos riscos do uso inadequado de 
medicamentos, seja pela influência de crendices populares equivocadas, outras vezes 
por vizinhos e parentes não capacitados que fazem indicação de medicamentos, por 
exemplo. Os riscos da automedicação são muitos e têm grande impacto econômico 
para a saúde pública, já que a maior causa de intoxicações é decorrente do uso de 
medicamentos (AMARAl; BARCIA, 2003).

De acordo com Paulo e Zanine (1988),  a automedicação é um procedimento 
caracterizado fundamentalmente pela iniciativa do doente (ou seu responsável) em 
obter, produzir e utilizar um produto que lhe trará benefícios no tratamento ou alívio de 
sintomas. O uso irracional e a prescrição errônea podem acarretar efeitos indesejáveis, 
enfermidades iatrogênicas e mascaramento de patologias evolutivas. Esse risco é 
ligado ao grau de instrução e orientação dos usuários sobre medicamentos, bem como, 
acessibilidade deles aos serviços de saúde (ARRAIS et al., 1997).

O Sistema Único de Saúde – SuS garante ao usuário assistência integral, porém o 
que observamos na prática é um cenário que não contempla essa proposta. Desta forma, 
o usuário é o mais prejudicado, pois muitas vezes estes indivíduos não têm acesso à
consulta médica básica, e quando o assunto extrapola a necessidade de assistência de alta 
complexidade, as dificuldades são ainda maiores. Assim sendo, o usuário se vê obrigado 
a buscar ajuda nas farmácias comunitárias onde o acesso é muito mais facilitado.
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Vale lembrar que os medicamentos interagem com o nosso organismo com o 
objetivo de reverter um estado fisiológico alterado ou agem como paliativos. Porém, 
os fármacos podem interagir com alimentos, com outros medicamentos, mascarar 
sintomas, piorar outros problemas de saúde, causar intoxicações ou inefetividade de 
outro tratamento.

2.1.2 Problema

O uso irracional de medicamentos pode ser visto como problema de características 
multifatoriais, pois as causas são complexas e envolvem a sociedade e suas características 
socioculturais, bem como sua interação com o SuS. um dos pontos mais evidentes é a 
falta de acesso a consultas médicas.

Dentre as dificuldades enfrentadas pela população podemos elencar a falta de 
conhecimento acerca de seus direitos com relação ao acesso a saúde, banalização do 
uso de medicamentos e falta de conhecimento com relação aos riscos potenciais que os 
medicamentos acarretam.

Problema eleito: “O que o profissional farmacêutico pode fazer para reduzir os 
riscos da automedicação?”.

2.2 Pontos-chave

O consumo de medicamentos pode ser afetado positivamente pelas políticas 
nacionais quando promovem a regulamentação do suprimento e a disponibilização 
racional de medicamentos essenciais, pressupondo o acesso ao diagnóstico e prescrição 
por profissionais habilitados. A influência negativa vem pelo acesso sem barreiras e pela 
promoção e publicidade de medicamentos. 

um ponto muito preocupante é a confusão entre farmacêuticos e balconistas, ou 
de “vendedores de medicamentos”. O farmacêutico pode estar mais identificado com 
a administração e com a gerência das farmácias, deixando um espaço ocupado pelos 
balconistas, que assumem responsabilidades não condizentes com suas características 
de formação e escolaridade. Existe, portanto, uma evidente necessidade de definições de 
normas ou exigências para a qualificação sistemática desses trabalhadores e limitações 
de suas atribuições (NAVES et al., 2010).

Segundo Sweeney (2002), eventos adversos relacionados a medicamentos 
aumentam em 1,88 o risco de mortalidade, e 27% dos eventos relatados são atribuídos 
à negligência. 

2.3 Teorização

Segundo Barros (2004), existe a “cultura da pílula”, que intensifica o fenômeno 
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da medicalização, entendida como a crescente e elevada dependência dos indivíduos e 
da sociedade para com a oferta de serviços e bens de ordem médico-assistencial e seu 
consumo cada vez mais intensivo, colocando o medicamento como sinônimo de cura e/
ou de saúde. Ressalta-se que o uso indiscriminado de medicamentos pode levar a sérias 
complicações como intoxicações ou, até mesmo, à morte.

A farmacoepidemiologia é uma ferramenta útil na obtenção de informações 
sobre os efeitos benéficos e perigosos de qualquer droga, permitindo assim melhor 
compreensão da relação risco-benefício para o uso de qualquer fármaco em qualquer 
paciente. A farmacoepidemiologia é o estudo do impacto de natureza positiva ou 
negativa, produzido pelos medicamentos na comunidade ou o estudo do uso e dos 
efeitos das drogas em um grande número de pessoas.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos 
(SOBRAVIME, 2001 apud VIEIRA, 2007, p.214):

O medicamento como parte do complexo médico-industrial 
influi na percepção da saúde e da doença, tanto nos profissionais 
de saúde quanto na sociedade. O medicamento não se apresenta 
sozinho - como sustância química - mas está acompanhado por 
um cotejo de publicidade, informação, brindes, estudos etc., que 
vai configurando uma forma de pensar.

O consumo de medicamentos resulta não apenas de um preciso diagnóstico 
de necessidades objetivas, avaliadas na ótica da clínica, mas também de padrões 
socioculturais do indivíduo, de um grupo social ou da sociedade como um todo (PERINI 
et al., 2001). É de suma importância uma estratificação minuciosa para a escolha da droga 
mais adequada, tanto no âmbito da indicação farmacêutica quanto na prática médica. 
No âmbito da indicação farmacêutica é muito importante saber quando o problema de 
saúde não é banal. Nesse caso é muito importante o encaminhamento ao médico, pois, 
provavelmente, será necessário realizar exames clínicos, de imagem e/ou laboratoriais.

A baixa renda e escolaridade da população são fatores agravantes para uma 
efetiva orientação terapêutica e acesso aos fármacos, exigindo dos profissionais 
prescritores maior dedicação à informação ao cliente para o êxito do tratamento, 
levando-se em conta o nível cultural do indivíduo (lIMA; NuNES; BARROS, 2010). É 
muito comum o paciente chegar à farmácia sem saber nada sobre o medicamento que irá 
utilizar. Sabemos que existem fatores que influenciam isso como a falta de tempo, pois 
são poucos médicos para muitos pacientes. Nesse sentido, o sistema de saúde precisa 
adequar o efetivo de acordo com a demanda. Contudo, pacientes oriundos de clínicas 
particulares muitas vezes chegam sem informação sobre o medicamento.
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2.4 Hipótese de solução

Quando o uso de medicamento se faz necessário, é importante que o usuário 
tenha em mente que ele é o protagonista e que a eficácia do tratamento depende muito 
dele, o mesmo precisa saber a finalidade do medicamento e quais são seus riscos.

A dispensação de medicamentos é muito diferente de uma simples venda, ou seja, 
a dispensação é um ato privativo farmacêutico e só pode ser realizado por ele (BRASIl, 
1981), pois esse profissional é qualificado e conhece todo o princípio do medicamento, 
conhece toda a farmacotécnica, farmacodinâmica e farmacocinética. logo, conhece, a 
partir de aspectos de produção, uso, riscos, como também a legislação que a norteia, 
além de possuir ferramentas teóricas para prevenir os riscos inerentes à farmacoterapia.

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2002) criou um consenso sobre 
a prática da atenção farmacêutica que deve estar orientada para a educação em saúde, 
orientação farmacêutica, dispensação, atendimento e acompanhamento farmacêutico, 
registro sistemático das atividades, mensuração e avaliação dos resultados. O objetivo 
da atenção farmacêutica é reduzir a morbimortalidade relacionada aos medicamentos. 
Tal prática implantada nas farmácias comunitárias resgataria o seu caráter de cuidado 
à saúde.

A lei 5.991/73, ainda em vigor, atribuiu às atividades farmacêuticas um enfoque 
comercial (BRASIl, 1996). Qualquer leigo pode ser proprietário de farmácia ou drogaria, 
desde que tenha um responsável técnico farmacêutico. A farmácia começa então a não 
ser vista como estabelecimento de saúde, voltando-se ao lucro e o farmacêutico começou 
a perder autonomia. 

A inserção de profissional farmacêutico nas unidades básicas de saúde, realizando 
a dispensação de medicamentos e participando de ações educativas, reduz os possíveis 
riscos de insegurança e inefetividade dos medicamentos, uma vez que o sistema garante 
o atendimento integral ao usuário.

O desenvolvimento de ações no sentido de tornar a dispensação obrigatória 
em farmácias comunitárias, deixaria de lado a simples venda de medicamentos. Sem 
dúvidas, tornaria o serviço mais confiável e, consequentemente, a farmácia comunitária 
mais bem vista como um estabelecimento de saúde e não apenas como um comércio 
de medicamentos.  Seria necessário para isso um corporativismo fortíssimo entre os 
profissionais com apoio dos conselhos e de instâncias jurídicas.

É importante que os usuários, ao buscarem atendimento em farmácia comunitária, 
solicitem orientações de um farmacêutico, pois esse profissional poderá contribuir 
para o uso racional de medicamentos, através da analise da necessidade peculiar de 
cada paciente, identificando se o quadro é plausível de indicação farmacoterapêutica, 
se sim será delimitado o risco de interações. O farmacêutico também é treinado para 
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identificar a necessidade apenas de uma medida não farmacológica, como uma simples 
caminhada leve, ou se há a necessidade de exames de imagem e/ou laboratoriais 
e dar encaminhamento correto ao paciente, orientando o mesmo a se consultar com 
profissional mais adequado ao seu caso, de acordo com os fluxos do sistema único de 
saúde, assim é possível evitar medicações desnecessárias.

2.5 Aplicações à realidade

No processo da Metodologia da Problematização, a aplicação à realidade é de 
suma importância. A seguir, seguem alguns modos de aplicação à realidade. 

utilização de projeto de extensão: Acompanhamento Farmacoterapêutico a 
Idosos não Institucionalizados Portadores de Hipertensão e Diabetes, um projeto 
oferecido pelo departamento de farmácia da UNOPAR que tem por objetivo identificar 
idosos hipertensos e/ou diabéticos que fazem uso da politerapia. Promover atividades 
de uso racional de medicamentos através de orientações farmacêuticas, educação 
sanitária e palestras educativas. Estimular nos alunos-estagiários envolvidos a aplicação 
dos conhecimentos construídos, bem como, o desenvolvimento das habilidades e 
atitudes necessárias para o atendimento da população, capacitando-o para sua futura 
atuação profissional. Os idosos frequentadores do “Clube das Mães Unidas da Vila 
Ricardo” apresentaram boa adesão à oferta do acompanhamento farmacoterapêutico, 
mostrando que o uso irracional de medicamentos é uma preocupação existente. Foram 
acompanhados 14 pacientes, detectando-se 44 problemas relacionados aos medicamentos 
(PRM). Dentre os PRMs detectados, quatro foram considerados PRM 1 (Necessidade de 
Medicamentos), sete PRM 3 (Inefetividade Qualitativa da Farmacoterapia), sete PRM 
4 (Inefetividade Quantitativa da Farmacoterapia), dois PRM 5 (Insegurança Qualitativa 
da Farmacoterapia), dois PRM 6 (Insegurança Quantitativa da Farmacoterapia), e vinte 
e dois casos de não adesão ao tratamento.

Com essas ações supracitadas, sendo realizadas de forma contínua e sistemática, 
podemos amenizar os riscos de intoxicações e implementar uma assistência farmacêutica 
eficaz, além de conscientizar a população dos riscos da banalização da automedicação.
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1 Introdução

É comum, ao se ministrar conteúdos de disciplinas biológicas básicas (biologia, 
bioquímica, fisiologia, biofísica, anatomia) aos cursos da área de saúde, ouvir frases 
do tipo: “onde que eu vou usar isto no meu curso”, “por que eu tenho que saber isto”, 
“escolhi este curso por achar que nunca mais veria esta matéria”.

Observa-se também que as notas em disciplinas profissionalizantes são maiores e 
os índices de faltas menores. Na sala de professores, os comentários também demonstram 
a preferência dos alunos pelas disciplinas profissionalizantes: “parece que os alunos só 
pensam em bola” (Educação Física), “eles chegam achando que já vão realizar cirurgias” 
(Odontologia), “sorte que na prática nossos alunos são muito melhores que na teoria” 
(Fisioterapia).

Não podemos ser injustos: não são todos os alunos que agem desta maneira. 
Contudo não podemos fechar nossos olhos para esta realidade achando que tudo está 
perfeito dentro de nossas salas de aula. Caso os alunos se formem com déficits no 
embasamento teórico de sua prática, o objetivo da Universidade não foi completamente 
contemplado. Este objetivo, de acordo com Scriptori (2004), é formar profissionais 
capazes de gerar conhecimento e transformar a realidade. Contudo, um aluno sem 
embasamento teórico e senso crítico sempre será refém de guidelines ou um instrutor 
sênior que lhe aponte a conduta mais apropriada a ser adotada.

CAPítuLo 6
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2 Desenvolvimento

2.1 Explorando o problema: disciplinas básicas versus disciplinas específicas

O cenário acima pode não ser comum a toda Instituição de Ensino Superior, mas 
pode ser melhor evidenciado em algumas instituições, especialmente no setor privado. 
No Brasil, o ensino superior público e privado são realidades muitas vezes divergentes. 
No ensino público temos os 20 ou 30 alunos mais capacitados, selecionados por um 
vestibular concorrido, e respeitado o número máximo de vagas ofertadas. Já no ensino 
privado temos alunos que atendem aos requisitos mínimos do Ministério da Educação e 
da Cultura - MEC, admitidos em turmas com 60, 70 ou até mesmo 90 alunos.

Outro aspecto singular, de acordo com Pagotti e Pagotti (2004), é que os alunos 
do setor público não pagam diretamente por seus estudos, sentindo-se gratos pela 
oportunidade de estudar gratuitamente, de ter conseguido entrar em tão conceituada 
instituição de ensino, dedicando-se mais aos seus estudos (provavelmente mais 
bem preparados devido ao processo seletivo). Já no ensino privado, uma parcela 
considerável dos alunos trabalha durante o dia para pagar seus estudos, adicionando 
as suas dificuldades de formação a desmotivação, o cansaço e a cobrança de um ensino 
tradicional, pois além de não terem tempo para estudar em casa, eles estão pagando pela 
aula e se o professor não ensina, não é aula.

Novamente, não podemos generalizar, mas apesar das dificuldades em trabalhar 
com as disciplinas biológicas básicas estarem presentes tanto no ensino público quanto 
privado, estas fragilidades são mais evidentes no setor privado. Alguns alunos, em 
avaliações realizadas na entrada da faculdade privada relatam que escolheram aquela 
instituição por não terem conseguido entrar em uma Instituição pública. E este não 
ingresso se deve a dificuldades no Ensino Fundamental e Médio, refletindo uma 
defasagem de conteúdos tidos como básicos. 

outro aspecto a ser abordado é inerente aos cursos da área de saúde, onde os 
alunos acreditam que apenas os procedimentos específicos das profissões devem ser 
estudados, que os conteúdos do ensino fundamental e médio são utilizados somente para 
ingresso na universidade, sendo descartados posteriormente.

2.1.1 O que realmente está acontecendo?

Com o auxilio da metodologia da problematização, utilizando o arco de 
Maguerez (BERBEL, 1998), estaremos recortando e estudando um pouco mais este 
aspecto envolvido na formação do profissional da saúde: a importância das disciplinas 
biológicas básicas na formação do profissional de Saúde e como resgatá-las.
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Figura 1: o arco de Maguerez 

Para observar a relação de nossos alunos com as disciplinas de ciências básicas 
foi aplicado um questionário aos alunos do 4º semestre dos cursos de Biomedicina, 
Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Odontologia de uma 
Instituição de Ensino Superior privada. A escolha do quarto semestre foi devido ao fato 
deles já terem cursado as disciplinas básicas. No total, foram avaliadas as respostas de 
80 alunos. Este instrumento foi composto por seis questões que serão discutidas abaixo:

Questionamentos aos participantes e suas respostas: 
1) Quais as disciplinas biológicas básicas que você já cursou?
os acadêmicos responderam as seguintes disciplinas: Fisiologia Humana, 

Histologia, Bioquímica, Biofísica, Anatomia, Biologia Celular, Patologia.
Nem todos os cursos possuem as mesmas disciplinas básicas, sendo que uma 

flexibilidade da ementa permite que eles tenham acesso ao conteúdo necessário. Por 
exemplo, o curso de Fisioterapia possui a disciplina de histologia em sua grade curricular, 
contudo, o curso de Educação Física não. Porém, pontos fundamentais de histologia são 
abordados nas disciplinas de Anatomia e Fisiologia para este curso.

2) Quais foram as disciplinas biológicas mais marcantes? Por quê?
As disciplinas mais citadas foram Anatomia e Fisiologia Humana com a mesma 

explicação: “é muito importante para nosso curso”. Os cursos da área de saúde baseiam-
se no funcionamento do corpo humano, logo as disciplinas responsáveis por nomear este 
corpo e discutir como ele funciona foram as mais citadas.

uma reposta interessante foi “Patologia, uma vez que compreendo o conteúdo 
apresentado pelo professor”. Esta reposta nos direciona para a falta de compreensão 
do conteúdo e simples memorização das informações fornecidas pelo professor para 
aprovação na disciplina. Este fato nos remete a que apenas a nota pode não representar 
a aprendizagem real do aluno.
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A importância das aulas práticas destas disciplinas também foi lembrada: 
“Fisiologia na aula que foi usado rato e sapo”. Para o professor, aquela informação 
pode ser trivial e comum, mas muitas vezes o acadêmico não consegue mentalizar a 
informação. Isto demonstra a importância de aulas práticas laboratoriais, mesmo que 
julgadas básicas e elementares por boa parcela de docentes.

3) Você considera as disciplinas biológicas básicas importantes na sua formação?
Por quê?

“Sim por que elas dão base para outras matérias”. Esta frase resume uma 
unanimidade encontrada nos questionários. Ao contrário do que pensávamos, não 
ocorre um menosprezo das disciplinas biológicas básicas. Caso isto ocorra, parece ser 
nos primeiros semestres onde o conteúdo ainda não é solicitado em outras disciplinas.

4) Você possui dificuldades em entender o conteúdo destas disciplinas devido
à defasagem em disciplinas anteriores ou matérias do ensino médio? Como 
você tenta superar isto?

Houve divergência nas repostas. Praticamente metade dos alunos participantes 
diz não ter dificuldades em compreender o conteúdo. “Não diria dificuldade de entender, 
mas sim de fixar todo o conteúdo apresentado”. Esta frase reforça a ideia de que muitas 
vezes o aluno se preocupa demais em memorizar a informação exatamente igual foi 
fornecida, tendo medo de explorar, pesquisar e adquirir conhecimento próprio.

“Sim. Supero através do uso de livros e alguns professores fazem revisões 
também, o que ajuda bastante”. É importante o professor retomar o conteúdo após certo 
tempo, pois às vezes o acadêmico precisa de tempo para amadurecer o conhecimento 
adquirido.

5) Sabendo do papel do professor como facilitador do processo ensino-
aprendizagem, descreva as ações que este faz e que potencializam (auxiliam)
ou fragilizam (dificultam) seu aprendizado.

Como principais pontos facilitadores os alunos apontaram o uso de data-show. 
É importante ressaltar que a geração atual é muito visual, precisando de informações 
como infográficos, desenhos e esquemas. Não podemos esquecer que o processo ensino-
aprendizagem é algo vivo, dinâmico e evolutivo.

Outro fator destacado foi “saber passar a informação e o conteúdo para os alunos 
e o material”.  É muito importante que o docente tenha em mente que o objetivo da aula 
é a transmissão do conhecimento, devendo o ritmo das aulas e a linguagem adotada 
estarem de acordo com os alunos. Muitas respostas utilizaram a expressão “linguagem 
mais clara para o entendimento”. Com relação ao material didático, há sempre muita 
discussão entre os docentes: adotar ou não uma apostila? 

Com certeza a cópia de informações do livro para uma apostila é algo 
desnecessário, pois o acadêmico terá uma visão limitada do assunto. Entretanto, é 
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indispensável um roteiro para que o acadêmico possa saber o que pesquisar nos livros. 
Este guia não pode ser apenas os tópicos das aulas, escritos no quadro, pois o aluno 
ainda não possui segurança para gerenciar o conhecimento sozinho.

Com relação às fragilidades, a postura do docente foi algo mencionado diversas 
vezes. “Desorganização do professor, falta de controle da sala, não escrever no quadro”.

um aspecto peculiar da sala de aula das instituições privadas é o problema de 
indisciplina. Muitas vezes temos alunos que ainda não se encontraram profissionalmente, 
e estes acabam gerando conversas paralelas que prejudicam a sala de aula. É importante 
que o professor encontre um equilíbrio entre resgatar este aluno e zelar pela aprendizagem 
dos demais.

6) Você consegue visualizar aplicação prática na sua vida profissional para estas
disciplinas? Quais seriam suas sugestões para melhorar o aprendizado das 
disciplinas biológicas básicas?

Apesar de todos os questionários terem respondido sim, aqueles que tentaram 
exemplificar uma aplicação prática não obtiveram êxito. Quanto às sugestões, a maioria 
solicita itens que o professor não pode executar como, por exemplo, o aumento da carga 
horária de determinada disciplina ou sua mudança de semestre.

Outra solicitação é a maior disponibilização de conteúdos em mídias alternativas 
(CD, DVD, Vídeos online, gráficos e tabelas). O docente poderia considerar a adoção 
de novos instrumentos de ensino. 

2.1.2 O que podemos fazer?

Com base nas respostas acima foi possível destacar dois aspectos que fragilizam 
o aprendizado das disciplinas biológicas básicas:

 9 Falta de aplicabilidade em sua vida profissional; e
 9 Dificuldades prévias, oriundas do ensino médio.

O primeiro item é o de mais fácil solução. O docente pode conversar com os 
demais docentes com formação no curso em que ministra aulas e perguntar sobre a 
aplicação de seu conteúdo. Outra ação válida seria explicitar estas relações aos alunos, 
pois os mesmos podem conhecer e executar o que o docente explica, mas sem ter 
consciência de que aquilo é uma aplicação prática.

É utópico o pensamento de que é possível sanar todas as dificuldades prévias de 
nossos alunos, contudo podemos nos esforçar para minimizá-las o máximo possível. 
Neste sentido, Pagotti e Pagotti (2004) sugerem a realização de grupos de estudos e 
ensino. Dessa forma, os alunos conseguem aprofundar seus estudos e desenvolver 
uma maior relação com a prática. Contudo, nem sempre nossos estudantes possuem 
disponibilidade de tempo para frequentar a universidade fora de seu período de aula.
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Outra possibilidade é a criação de um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) 
para realizar os grupos de estudos. Bortolozzi et al. (2008) descrevem uma iniciativa 
bem sucedida junto a crianças de 7 a 12 anos hospitalizadas. um dos diferenciais deste 
trabalho foi a motivação das crianças envolvidas, que ajudou a minimizar as perdas 
escolares devido longos períodos de internação.

A motivação é algo fundamental para o sucesso do processo ensino/
aprendizagem. Lourenço e Paiva (2010) afirmam que há uma reciprocidade entre o 
ensino, a aprendizagem e a motivação. O estudante motivado estuda mais, melhorando 
assim seu aprendizado. Em contrapartida, ao perceber sua evolução, o estudante sente-
se mais motivado para continuar seus estudos. Provavelmente resida aí o problema com 
nossos tradicionais cadernos de estudos, feitos com questões diretas, objetivas e que 
visam à fixação do conteúdo.

Mais motivante que os cadernos de estudo são os estudos de caso. Partindo de um 
problema prático, o aluno precisa buscar informações interdisciplinares para solucionar 
o problema. os estudos de caso também se tornam uma ponte a mais entre teoria e
prática.

2.1.3 Mãos à obra!

Para realizarmos a aplicação à realidade escolhemos uma turma do período 
noturno de Educação Física na disciplina de Fisiologia Humana. Na avaliação 
diagnóstica (realizada no início do semestre) ficou constatado dificuldades com 
conteúdos de biologia (oriundos do ensino médio), Anatomia Humana e terminologia 
médica (abordada na disciplina de urgências e emergências) cursadas durante o primeiro 
semestre do curso. Esta dificuldade com conteúdos prévios dificultava a compreensão 
da nova disciplina. 

As defasagens em Biologia dificultam a compreensão dos fenômenos explicados, 
onde o professor tinha que interromper a aula e explicar ao aluno toda a base biológica 
do assunto, tomando um tempo não disponível e por diversas vezes o aluno ainda não 
consegue se situar no contexto da disciplina. As dificuldades em Anatomia tornam 
o conteúdo abstrato, pois os alunos não conseguem visualizar a estrutura que o
professor está falando. Nas disciplinas biológicas básicas alternam-se os meios macro 
e microscópicos constantemente, sendo que o aluno precisa mentalizar a estrutura 
que está sendo abordada e imaginar o que ocorre dentro dela. Já as dificuldades com 
terminologia inviabilizam a leitura dos textos técnicos que direcionavam a disciplina. 
Esta dificuldade não se restringe apenas a termos técnicos, mas também a português 
básico.

Após as duas primeiras semanas, por meio de feedbacks ao início dos encontros, 
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verificou-se que a sala estava tendo dificuldades em compreender o conteúdo dos 
encontros anteriores de Fisiologia Humana. O comentário geral era que não se entendia 
o que o professor falava. tendo em vista que muitos acadêmicos moravam em cidades
a mais de 40 km de distância, tornou-se inviável realizar grupos de estudos aos finais 
de semana. A maioria trabalhava em período integral, inviabilizando o grupo de 
estudos durante a semana ou a aplicação de trabalhos para fixação de conteúdo. Até 
mesmo o meio de locomoção (transporte público cedido pelas prefeituras) dificultava o 
esclarecimento de dúvidas após as aulas. Os alunos não podiam permanecer no recinto 
para sanar as dúvidas da aula, pois o transporte que utilizavam iria sair e os mesmos não 
teriam como voltar para suas idades de origem.

Optamos então por criar um BLOG em um site gratuito. Este blog não reproduziria 
a matéria da sala de aula ou seria uma versão online do material didático, mas sim, um 
espaço onde assuntos complementares aos trabalhados em sala de aula. A escolha do 
formato se deu para evitar que alguns alunos achassem que seria possível substituir a 
leitura do material didático ou a presença em sala de aula (alguns alunos perguntaram se 
“estudando apenas pelo blog eu consigo ser aprovado?”).

Após a aula, o professor colocava online um conteúdo no formato estudo de caso, 
utilizando textos e vídeos da internet. Até mesmo o conteúdo história da Fisiologia pode 
ser abordado por meio da seguinte enquete “com qual Fisiologista da antiguidade você 
se identifica mais”? No início a participação foi modesta (apenas dois alunos na primeira 
semana), contudo os próprios comentários destes alunos e o professor incentivaram que 
mais acadêmicos aderissem ao BLOG.

A participação dos alunos em sala de aula aumentou, com questões bem 
elaboradas pelas quais não se perguntava o sentido do que o professor havia dito, mas 
sim com aplicações práticas ou aprofundando o conhecimento ministrado. Isto também 
se refletiu no aumento das notas do primeiro e segundo bimestre dos acadêmicos. Nem 
todos os acadêmicos aderiram ao BLOG e nem todas as médias foram satisfatórias, 
contudo houve uma avaliação positiva por parte dos alunos com relação à inovação.

3 Conclusão

As fragilidades podem ser minimizadas ou superadas com soluções simples. o 
trabalho de elaborar o BLOG consumiu menos de duas horas por semana. Sua elaboração 
é extremamente simples e explicada no próprio site. Há a possibilidade de inserir figuras 
e vídeos por meio de hyperlinks (aparece o objeto e quando este é clicado direciona o 
computador para o endereço do site original), evitando problemas com direitos autorais.

Outro aspecto interessante foi a participação de acadêmicos de Educação 
Física alocados em outro campus da universidade e de dois acadêmicos do curso de 
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Fisioterapia da mesma instituição. Muitas vezes o trabalho desenvolvido pelo docente 
não apresentará resultados imediatos ou atingirá a todos, contudo é importante que 
o mesmo continue sendo realizado e aperfeiçoado, tanto pelo professor quanto pelos
alunos. 
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1 Introdução

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica - DPOC é uma doença prevenível e tratável 
que causa efeitos tanto pulmonares como extrapulmonares. Os efeitos pulmonares são 
caracterizados por obstrução ao fluxo aéreo, que é apenas parcialmente reversível, além 
de uma resposta inflamatória anormal dos pulmões frente a partículas e gases nocivos 
(GOLD, 2010). Já os efeitos extrapulmonares abrangem disfunção muscular esquelética, 
redução da capacidade de exercício, alteração nutricional, disfunção cardíaca, distúrbios 
psicológicos e redução da qualidade de vida (TROOSTERS et al., 2005).

No Brasil, ocorreu um aumento do número de óbitos por DPOC nos últimos 
20 anos, em ambos os gêneros. Estima-se que a doença venha ocupando da quarta 
à sétima posição dentre as principais causas de morte no país (SBPT, 2004). Como 
o descondicionamento físico é uma das consequências mais limitantes da doença, o
exercício físico tem sido considerado importante opção terapêutica para indivíduos 
portadores de DPOC (LACASSE et al., 2002.; TROOSTERS et al., 2005).

Programas de reabilitação pulmonar têm adquirido posição de destaque quando 
se fala em tratamento da DPOC. O exercício físico é parte fundamental da reabilitação 
pulmonar e tornou-se um dos principais cenários do presente estudo.

Observamos a rotina de um respeitado programa de exercícios físicos para 
pacientes com DPOC na cidade de Londrina, onde percebemos haver dificuldade na 
inclusão de novos pacientes. Tal dificuldade ocorre por conta da pouca procura da 
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comunidade por este tipo de tratamento. 
Diante disso, propusemos uma investigação a respeito dos motivos pelos quais 

os pacientes com DPOC não procuram o programa de exercícios físicos como parte de 
seu tratamento. Para tanto, utilizamos a Metodologia da Problematização, com o Arco 
de Maguerez (BORDENAVE; PEREIRA, 1982).

2 Desenvolvimento

2.1 Observação da realidade

Como consequência dos acometimentos causados pela DPOC, o principal 
sintoma referido pelos pacientes é a dispnéia. Sendo assim, eles tendem a reduzir o seu 
nível de atividade física na vida diária, visando evitar tal sintoma, tornando-se inativos. 
A inatividade, por sua vez, leva ao descondicionamento físico, geralmente presente 
nesta população. Com o condicionamento físico cada vez mais limitado, o paciente com 
DPOC sente-se cada vez mais dispneico ao realizar atividades da vida diária, tornando-se 
progressivamente menos ativo e, consequentemente, agravando o descondicionamento 
e a dispneia. Desta forma, o paciente portador de DPOC encontra-se em meio a um ciclo 
vicioso, frequentemente descrito na literatura científica (FOLGERING et al., 1994; 
SCHÖNHOFER et al., 1997).

O tratamento medicamentoso, prescrito por pneumologistas, é importante 
para otimizar a função pulmonar e amenizar os efeitos pulmonares da DPOC. Porém, 
resultados realmente significantes são atingidos apenas com a adição da reabilitação 
pulmonar (melhora da capacidade de exercício, estado funcional e qualidade de vida) 
(WEINER et al., 2000). Além disso, a reabilitação pulmonar tem se mostrado efetiva em 
reduzir custos relacionados a cuidados com a saúde (TROOSTERS et al., 2005; NICI 
et al., 2006).

Segundo a Sociedade Torácica Americana e a Sociedade Respiratória Européia, 
a reabilitação pulmonar é definida como:

[...] uma intervenção abrangente, multidisciplinar e baseada em 
evidências para pacientes com doenças respiratórias crônicas 
que são sintomáticos e frequentemente apresentam redução das 
atividades de vida diária. Integrada no tratamento individualizado 
do paciente, a reabilitação pulmonar é designada para reduzir 
sintomas, otimizar o estado funcional, aumentar a participação em 
atividades e reduzir custos relacionados a cuidados com a saúde, 
através da estabilização ou reversão das manifestações sistêmicas 
da doença (NICI et al., 2006, p.1391).

As melhorias adquiridas após treinamento físico de longa duração (em torno 
de seis meses) podem ser naturalmente transferidas para o dia-a-dia dos pacientes, 
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tornando-os mais ativos na vida diária, colaborando com a manutenção dos benefícios 
obtidos com o tratamento (PITTA et al., 2008). 

O Laboratório de Pesquisa em Fisioterapia Pulmonar (LFIP), localizado no 
Hospital universitário de Londrina, Paraná, promove um programa de tratamento 
para pacientes com DPOC por meio de exercício físico. O tratamento é ofertado 
gratuitamente, via Sistema Único de Saúde e faz parte de um projeto de pesquisa que 
objetiva aprimorar o conhecimento sobre a DPOC e seu manejo. Antes de dar início 
ao tratamento, os pacientes passam por uma avaliação inicial, que inclui: avaliação da 
função pulmonar, da composição corporal, das capacidades máxima e submáxima de 
exercício, da força muscular, da qualidade de vida e do nível de atividade física na vida 
diária.

Após a avaliação inicial, os pacientes são encaminhados para um dos dois tipos de 
treinamento físico oferecidos pelo programa: treino de endurance e força, ou reeducação 
do complexo tóraco-abdominal. O treino de endurance e força é composto por exercícios 
aeróbicos de alta intensidade, realizados em esteira e bicicleta ergométrica e exercícios 
de fortalecimento muscular. Já a reeducação do complexo tóraco-abdominal, consiste 
em exercícios calistênicos associados a exercícios respiratórios. Ambos os tipos de 
tratamento levam a resultados benéficos para os indivíduos portadores de DPOC (NICI 
et al., 2006; PAuLIN; BRuNETTO; CARVALHO, 2003).

Independentemente do tipo de exercício realizado pelo paciente, o tratamento 
tem duração de seis meses. Os pacientes comparecem para realização dos exercícios três 
vezes por semana, durante os primeiros três meses de tratamento, e passam a comparecer 
duas vezes por semana nos três meses seguintes. Todas as sessões de exercício são 
supervisionadas por estudantes do último ano do curso de fisioterapia da Universidade 
Estadual de Londrina (uEL), devidamente treinados e familiarizados com os protocolos 
de exercício. Cada sessão dura em torno de 60 minutos. Com reavaliações trimestrais, 
pode-se acompanhar a evolução dos pacientes ao longo do tratamento.

Apesar de o exercício físico ser reconhecidamente benéfico para indivíduos 
portadores de DPOC, num período de dezesseis meses, apenas trinta indivíduos 
procuraram o tratamento oferecido pelo LFIP - Hu de Londrina. Isso equivale a menos 
de dois pacientes ao mês. Tais números evidenciam quão pequena é a procura dos 
pacientes por uma modalidade de tratamento tão recomendada mundialmente.

Atualmente, o programa de exercícios ofertado pelo LFIP – Hu de Londrina é 
divulgado por meio de cartazes distribuídos pela comunidade (unidades básicas de saúde, 
terminal urbano, ônibus e outros lugares como igrejas e condomínios residenciais). 
A divulgação é realizada, em média, a cada dois meses, dependendo da demanda de 
procura ao tratamento percebida pelos coordenadores do programa. Porém, frente à 
pequena procura pelo programa por parte dos pacientes, cogitou-se a possibilidade de 
tal meio de divulgação não ser o mais adequado.
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2.1.1 Problema

Apesar de os benefícios do programa de exercícios físicos para indivíduos com 
DPOC serem amplamente relatados na literatura e observados na prática clínica, a 
procura por este tipo de tratamento, oferecido pelo LFIP – Hu, ainda é muito pequena. 
Sendo assim, sugerimos como problema “a pequena procura de indivíduos portadores 
de DPOC ao tratamento por meio de exercícios físicos”. Consequentemente levantamos 
a seguinte questão: “quais são os determinantes da procura dos pacientes com DPOC 
por programas de exercício físico?”

2.2 Pontos-chave

Após a observação da realidade e reflexão sobre ela, elencamos alguns aspectos 
que consideramos essenciais como foco de estudo e investigação sobre o tema. Por meio 
destes “pontos-chave” buscamos resposta e/ou solução para o problema levantado:

 9 Identificar o perfil socioeconômico dos indivíduos portadores de DPOC que 
participam do programa de exercícios físicos promovido pelo LFIP - Hu. Tal 
identificação poderá ser útil na adaptação da forma de abordagem a possíveis 
candidatos ao tratamento oferecido por este serviço;

 9 Investigar quais são os possíveis e principais meios de entrada dos pacientes 
no programa de exercícios físicos. Com isso, poderemos reconhecer as 
maneiras mais favoráveis de encaminhamento de pacientes com DPOC para 
o treinamento físico;

 9 Questionar se os pacientes conhecem o programa e seus objetivos antes de 
fazer parte dele. Hipotetizamos que, se a população receber informações 
claras e corretas sobre os benefícios do tratamento com exercícios físicos 
para pacientes com DPOC, o interesse ou encaminhamento dos portadores da 
doença a este tipo de tratamento tenderá a aumentar; e

 9 Averiguar quais são os principais meios de comunicação aos quais os pacientes 
têm acesso e utilizam. Assim, poderemos esclarecer se a atual divulgação do 
programa é acessível a esta população e quais mudanças devem ser realizadas 
para tornar a divulgação mais abrangente.

2.3 Teorização

Para investigar os pontos-chave destacados acima, a partir de uma reflexão sobre 
os mesmos, foi elaborado um questionário pelos próprios autores, para o levantamento 
de dados socioeconômicos, de informações referentes ao acesso dos indivíduos ao 
programa de reabilitação pulmonar e dos meios de comunicação que eles costumam 
utilizar.
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Esse questionário foi aplicado aos pacientes que participavam dos programas de 
treinamento físico oferecidos pelo LFIP (treino de endurance e força, e reeducação do 
complexo tóraco-abdominal), durante o mês de abril de 2011. Após a aplicação, foram 
observados os seguintes resultados:

2.3.1 Características socioeconômicas dos indivíduos

Foram avaliados onze indivíduos com faixa etária de 48 a 82 anos, sendo que 
destes, nove eram homens. Os dados socioeconômicos estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Dados socioeconômicos de pacientes com DPOC participantes do 
programa de reabilitação pulmonar

Tamanho da amostra 11
Gênero (Homens/Mulheres) 9/2
Idade (anos) 65 (48-82)*
Escolaridade (n/%)

Analfabeto
Fundamental incompleto
Fundamental completo
Médio completo
Superior incompleto

1/9,1
5/45,4
2/18,2
2/18,2
1/9,1

Renda familiar (n/%)
Até 1 salário mínimo
De 1 a 3 salários mínimos
Acima de 3 salários mínimos

2/18,2
6/54,5
3/27,3

Estado conjugal (n/%)
Solteiro
Casado
Viúvo
Divorciado

1/9,1
7/63,6
1/9,1
2/18,2

Ocupação (n/%)
Aposentado
Comerciante
Técnico de laboratório
Agricultor/pecuarista

8/72,7
1/9,1
1/9,1
1/9,1

Número de pessoas com que vive (n/%)
Nenhuma (vive sozinho)
1 pessoa
2 pessoas
3 pessoas

2/18,2
6/54,5
1/9,1
2/18,2

*média (mínimo-máximo)

De acordo com a Tabela 1, pode-se verificar que mais da metade dos indivíduos 
possuía baixo grau de escolaridade (sendo analfabetos ou tendo cursado apenas parte 
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do ensino fundamental). Essa informação repercute diretamente sobre os meios 
de comunicação que eles utilizam, já que se não souberem ler adequadamente, 
provavelmente não utilizarão meios como jornais/revistas e/ou panfletos/cartazes em 
locais públicos.

No que se refere ao estado conjugal, observou-se que mais de 60% dos indivíduos 
eram casados, enquanto o restante era solteiro, viúvo ou divorciado. Já em relação ao 
número de pessoas com que vivem, mais da metade dos indivíduos viviam apenas com 
uma pessoa, sendo na maioria dos casos o/a companheiro/a. Os contatos/interações que 
uma pessoa tem com as outras funcionam também como um meio de comunicação, 
principalmente se levarmos em consideração os conceitos de rede e apoio social. 
Segundo Valla (2000), pode-se definir o apoio social como qualquer informação e/ou 
auxílio material oferecido por pessoas e/ou grupos que se conhecem. As interações onde 
se trocam essas informações/auxílios materiais formam a rede de apoio social. Estar em 
contato com poucas pessoas pode, assim, limitar o número de informações recebidas.

Acredita-se que um dos principais fatores determinantes da procura dos pacientes 
pelo programa de reabilitação pulmonar seja o acesso à informação, tanto por meio de 
apoios sociais como dos meios de comunicação propriamente ditos. Assim, se pôde 
verificar que as características socioeconômicas dos pacientes podem ter influência 
direta sobre essas duas fontes de informação.

2.3.2 Meios de acesso dos pacientes ao programa de reabilitação pulmonar

Os pacientes chegaram ao programa de reabilitação pulmonar por: 
encaminhamento médico, encaminhamento fisioterápico, procura direta (após contato 
com a divulgação vigente) e indicação de terceiros (e.g. familiares, amigos). A 
distribuição dos pacientes por esses meios de acesso encontra-se na Figura 1.

Figura 1: Acesso de pacientes ao Programa de Reabilitação Pulmonar
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O meio de acesso mais frequente foi o encaminhamento médico, seguido 
da indicação de terceiros, e do encaminhamento fisioterápico ou procura direta 
por divulgação. Quando os pacientes afirmaram ter tido acesso ao programa por 
encaminhamento médico, lhes foi indagado o nome do médico, para se investigar se os 
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encaminhamentos se restringiam a um único médico ou não. Observou-se, porém, que 
três médicos fizeram o encaminhamento de quatro pacientes. Embora se verifique certa 
variedade de médicos, se considerarmos que atualmente o município de Londrina conta 
com aproximadamente 14 pneumologistas, esse número é bastante reduzido.

Referente aos encaminhamentos fisioterápicos, assim como para os médicos, 
foi indagado aos pacientes os nomes dos fisioterapeutas, e constatou-se que dois 
fisioterapeutas fizeram o encaminhamento de dois pacientes (um de cada). Embora 
também se verifique variedade de fisioterapeutas, esse é um número reduzido frente ao 
total de fisioterapeutas que poderiam fazer o encaminhamento. Atualmente não se tem 
uma estimativa de quantos fisioterapeutas atendem pacientes com DPOC no município 
de Londrina. Além do mais, esses dois profissionais faziam parte do LFIP, ou seja, já 
conheciam o projeto, mas não devido à divulgação. Destaca-se também a carência de 
outros profissionais realizando esse encaminhamento.

Dos 55% dos indivíduos que acessaram o programa de reabilitação pulmonar 
por meio de encaminhamento, tanto médico quanto fisioterápico, todos afirmaram que 
caso tivessem conhecimento do programa e dos seus objetivos antes de terem sido 
encaminhados, teriam procurado espontaneamente.

Apenas 18% dos indivíduos acessaram o programa por procura direta devido 
à divulgação por cartazes e/ou panfletos. Esse dado corrobora a hipótese levantada 
anteriormente, de que esse meio de divulgação talvez não seja o mais adequado.

2.3.3 Meios de comunicação utilizados pelos pacientes

Os pacientes afirmaram utilizar os seguintes meios de comunicação: televisão, 
rádio, jornal/revistas, internet e panfletos/cartazes em locais públicos. A porcentagem de 
indivíduos que utiliza cada meio de comunicação encontra-se evidenciada na Figura 2.

Figura 2: Meios de comunicação utilizados

Observou-se que todos os indivíduos (100%) costumam assistir televisão, 
aproximadamente 90% observa panfletos e/ou cartazes em locais públicos, mais de 60% 
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ouve rádio, e em torno de 40% lê jornais e/ou revistas e acessa a internet. Observou-
se ainda que pouco mais de 70% dos pacientes tinham acesso a três ou mais meios de 
comunicação.

Embora tenha sido grande a porcentagem de indivíduos que lê panfletos e/ou 
cartazes em locais públicos – forma de divulgação utilizada pelo LFIP –, esse não foi o 
meio de comunicação com maior porcentagem, e sim a televisão. O rádio também foi 
referido como sendo bastante utilizado por essa população, como meio de comunicação.

Nota-se que informações acerca dos fatores determinantes da procura de 
pacientes por um programa de reabilitação pulmonar são escassas. Contudo, a partir da 
observação da realidade, hipotetizamos que a principal questão desse problema seja a 
falta de informações adequadas a respeito de programas de reabilitação, tanto para os 
pacientes, quanto aos próprios profissionais de saúde envolvidos.

Karapolat et al. (2012), desenvolveram um estudo multicêntrico envolvendo 
690 pacientes com doenças cardiopulmonares e objetivavam investigar o nível de 
conhecimento desses pacientes acerca de programas de reabilitação cardiopulmonar. 
A amostra foi composta por 56,7% de indivíduos que possuíam 5 anos ou menos de 
instrução, assim como a maioria dos pacientes desse programa de reabilitação.

O grupo pôde observar que 34,7% dos pacientes foram informados sobre 
reabilitação cardiopulmonar durante a hospitalização, 25,3% foram informados pelos 
seus médicos, outra parte obteve informações por meios de comunicação audiovisuais 
(9,7%), por meio de amigos (6,5%), mídia impressa (6,2%) e internet (4,4%), informações 
semelhantes às observadas na nossa realidade. Além disso, apenas 28,2% dos pacientes 
relataram ter conhecimento sobre o programa de reabilitação, 49,9% tinham consciência 
que o exercício era essencial para sua doença e 41,7% foram orientados pelos seus 
médicos à realizar exercício físico.

Portanto, a falta de informações que chegam até o público-alvo desses programas 
de reabilitação revela a importância de serem tomadas soluções para o problema.

2.4 Hipóteses de solução

A partir da observação da realidade, do levantamento dos pontos-chave e a coleta 
de informações realizada, apresentamos algumas hipóteses de solução:

Estimular a interação dos participantes com outras pessoas do seu círculo de 
convivência, com o intuito de realizar uma maior divulgação do programa;

Orientar profissionais de saúde que lidam direta ou indiretamente com pacientes 
com DPOC. Informá-los tanto da existência, quanto da importância de programas de 
reabilitação pulmonar na vida desses indivíduos, para que seja cada vez maior o número 
de profissionais que encaminham pacientes pra um programa de reabilitação;
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Ampliar as informações sobre o programa de reabilitação pulmonar, além de 
fazê-las abranger os principais meios de comunicação a que os indivíduos têm acesso. 
Dentre tais meios de comunicação, destacamos a televisão, que além de ter sido o meio 
de maior acesso dos participantes (100%), também seria eficiente para disseminar a 
informação entre indivíduos de baixa renda e/ou baixo grau de escolaridade, além de 
atingir diversos extratos da sociedade (como os próprios profissionais de saúde).

2.5 Aplicação à realidade

Para a conclusão do Arco de Maguerez, é de fundamental importância a aplicação 
das hipóteses de solução à realidade, com o intuito de resolver e/ou melhorar as questões 
do quadro observado, sem o qual todo o processo desenvolvido seria em vão.

Para tanto, seguem algumas das propostas para aplicação ao projeto de pesquisa:
Realização de exercícios que promovam o contato interpessoal e ao mesmo 

tempo atinjam os objetivos do programa, promovendo a criação de laços afetivos e/ou 
confiança com o companheiro e com o próprio terapeuta, para que isso possa refletir 
também em sua relação com outras pessoas fora do grupo. Durante sessões educativas, 
faz-se necessário enfatizar a importância da divulgação do programa, deixando os 
pacientes à vontade e confortáveis para comentar com outras pessoas sobre o tratamento 
do qual estão participando e sua opinião sobre ele.

Realizar sessões informativas sobre a existência e o papel do programa de 
reabilitação pulmonar em hospitais, unidades de saúde e associações, dentre outros 
locais, com o objetivo de informar os profissionais da saúde de Londrina e região acerca 
do programa e de suas características. Poderiam ser envolvidos nessa tarefa alunos de 
graduação, iniciação científica e pós-graduação dos cursos da área da saúde, para que 
mais pacientes possam ser encaminhados para o grupo por mais profissionais da saúde.

Além de manter a divulgação do programa por meio de panfletos/cartazes, 
ampliá-la para outros meios de comunicação, por meio de informativos na televisão, 
anúncios em jornais e revistas locais, e divulgação em meio eletrônico, por exemplo. A 
divulgação deverá conter as principais informações sobre o programa, de forma que seja 
fácil e rápida a sua compreensão pela comunidade, com o objetivo de facilitar a procura 
da população de indivíduos com DPOC pelo programa de reabilitação pulmonar.

Divulgar o programa de reabilitação pulmonar por meio de estudos em eventos 
científicos, buscando alcançar estudantes e profissionais de saúde que lidam com 
pacientes com DPOC.
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Cecília Meireles

1 Introdução

Em todo o mundo, o número de pessoas com mais de 60 anos cresce com rapidez 
maior do que qualquer outro grupo etário. O Ministério da Saúde, baseado no aumento da 
expectativa de vida para 70 e 75 anos de idade para homens e mulheres respectivamente, 
projeta para o ano de 2025 que o Brasil tenha uma população de mais de 30 milhões de 
idosos, situando o país, em números absolutos, como a sexta maior população mundial 
nessa faixa etária (FREITAS et al., 2006).

É realidade que o número de idosos no Brasil está aumentando significativamente, 
sendo a queda um evento comum para a maioria das pessoas idosas e pode ter 
consequências desastrosas. No Brasil, segundo dados do Sistema de Informação Médica/
Ministério da Saúde, entre os anos de 1979 e 1995, cerca de 54.730 pessoas morreram 
devido a quedas, sendo que 52% delas eram idosos, com 39,8% apresentando idade 
entre 80 anos e 89 anos (FABRíCIO; RODRIGuES; COSTA JúNIOR, 2004).

Neste contexto, os profissionais de saúde vêm atuando cada vez mais, não só 
no processo de recuperação e reabilitação mais também promovendo a saúde do idoso 
e prevenindo-o contra riscos emergentes, principalmente em relação às quedas. Porém 
vale ressaltar a importância de desenvolver habilidades profissionais para saber lidar com 
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situações complexas e às vezes inesperadas que comumente acontecem no atendimento 
à pessoa idosa. Habilidades e competências essas, que são bem desenvolvidas com 
metodologias ativas de ensino-aprendizagem.  

No campo de investigação do ensino das ciências da saúde, tem-se questionado 
a utilidade dos conhecimentos e sua aplicabilidade social. Novas concepções de ensino 
e aprendizagem estão sendo incorporadas no contexto escolar e na prática educativa. 
A valorização dos estudantes, enquanto sujeitos ativos na transformação das práticas 
de saúde, com compromisso social e agentes (re)construtores de seus conhecimentos, 
constitui a mais recente abordagem nesse campo. As instituições responsáveis pela 
formação dos profissionais de saúde (gestores, acadêmicos, professores, pesquisadores 
e planejadores de saúde) têm pela frente o desafio de responder as demandas sociais e 
inovar ações educacionais (MORAES; MANZINI, 2006).

Vale ressaltar que o melhoramento dos métodos de ensino jamais deve ser 
considerado um fim em si, mas um meio importante para que a Universidade cumpra 
suas funções sociais (VASCONCELLOS, 1999).

Segundo Berbel (1998), o método do arco de Charles Maguerez, apresentado por 
Bordenave e Pereira é uma ideia metodológica bastante apropriada para se experimentar 
na prática vários princípios da Pedagogia Problematizadora, visando a educação 
transformadora da sociedade.

Nesse contexto relataremos a utilização da metodologia da problematização na 
prevenção de quedas em idosos, desenvolvida no Projeto de Extensão Atenção Integral 
e Interdisciplinar aos Idosos da Comunidade da universidade Estadual de Londrina 
(uEL). 

2 Desenvolvimento

2.1 Observação da realidade

O Grupo de Estudos sobre Envelhecimento da uEL – GESEN – consolidou-se no 
ano de 2007 com docentes e estudantes das áreas de: Fisioterapia, Medicina, Farmácia, 
Enfermagem, Psicologia e Assistência Social, todos com foco de interesse e de trabalho 
voltados para o campo do envelhecimento (DELLAROZA; DOMICIANO, 2009). O 
grupo desenvolve atividades de extensão, pesquisa e ensino nas áreas de geriatria e 
gerontologia procurando estimular a participação de profissionais e comunidade em 
suas atividades.

O Projeto de Extensão Atenção Integral e Interdisciplinar a Idosos na Comunidade 
tem por objetivos promover um programa de assistência interdisciplinar ao idoso na 
atenção básica e proporcionar aos discentes uma formação interdisciplinar na área de 
geriatria e gerontologia.
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Participam do projeto além dos docentes e discentes dos cursos já citados 
profissionais de saúde da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Cabo Frio, região 
norte de Londrina-Paraná, idosos e familiares residentes na área de abrangência da 
uBS cadastrados no Programa Saúde da Família. Dentre as atividades realizadas no 
projeto destacam-se visitas domiciliares a idosos restritos ao domicílio; reuniões para 
discussão de casos e temas e; ação de sensibilização da comunidade para questões sobre 
envelhecimento saudável e melhores condições de vida a idosos da área (uEL, 2010).

No ano de 2010, foi realizado um levantamento de dados dos idosos que residem 
em cinco condomínios de prédios localizados no mesmo bairro. Para isso os estudantes 
visitaram os idosos residentes nesta comunidade cadastrados no Programa de Saúde da 
Família e aplicaram um questionário a fim de identificar qual era a maior necessidade de 
intervenção nessa população.

Foram entrevistados 63 idosos utilizando um questionário que abordava aspectos 
sócio-econômicos e condição de saúde atual referida. Do grupo avaliado 30,1% relatou 
histórico de quedas, no qual 68,4% disseram já terem caído uma vez, 15,7% duas vezes, 
10,5% tiveram três quedas e 5,2% cinco quedas. 73,3% das quedas ocorridas foram no 
domicilio e 60% tiveram consequências como ferimentos, fraturas, dores e hematomas. 
Pelo elevado número de idosos com tendência a quedas, foi proposta à formação de um 
grupo para prevenção quedas.

2.1.1 Problema

Após a análise da realidade e os dados coletados observou-se elevado riscos de 
quedas nos idosos da comunidade em estudo.

2.2 Pontos-chave

Atenção especial deve-se ter em relação à queda, pois esta traz consequências 
severas como a incapacidade, a dependência e até a morte, além dos custos elevados 
com internação, cirurgias e reabilitação.

Sendo a queda um fenômeno que pode ser evitado com medidas simples, observa-
se negligência neste sentido, tanto por parte das autoridades governamentais com 
implementação de programas de prevenção de quedas, quanto por parte dos próprios 
idosos, por achar que este fenômeno não ocorrerá com eles, ou que medidas profiláticas 
para quedas devam ser tomadas apenas por idosos frágeis. 

Os profissionais da saúde devem estar aptos em sua formação para atuar na 
atenção básica de saúde podendo contribuir com a saúde do idoso por meio de medidas 
de promoção da saúde e prevenção de lesões. 
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2.3 Teorização 

Para Vasconcellos (1999), o trabalho pedagógico em qualquer nível de ensino, 
e especialmente no ensino superior, deveria ter relação direta com as necessidades da 
vida do homem em sua relação com o mundo. A produção e utilização do conhecimento 
deveriam contribuir para a evolução do ser humano em todas as suas dimensões. Dentro 
do trabalho realizado na universidade, a questão da metodologia parece ser um dos 
problemas centrais na identificação das deficiências encontradas no ensino.

O Arco de Maguerez tem como ponto de partida a realidade vivida, aquela 
parcela da realidade onde o tema que está sendo ou será trabalhado está acontecendo 
na vida real. Então, o ponto de partida dos estudos é a realidade e o Arco prossegue, 
passando pelo estudo e voltando para essa mesma realidade (BERBEL, 1998).

Assim, as atividades do projeto tiveram início com a observação da realidade, 
com a coleta de dados, análise dos resultados e identificação do problema. Após a 
identificação da elevada frequência de quedas e seus riscos (problema) foram traçados 
os pontos-chave do problema e a teorização da questão.  

As quedas e suas consequências para as pessoas idosas no Brasil têm assumido 
dimensão de epidemia. Os custos para a pessoa idosa que cai e apresenta fratura são 
incalculáveis. E o pior, atinge toda a família na medida em que a pessoa idosa que 
apresenta uma fratura acaba hospitalizada e frequentemente é submetida a tratamento 
cirúrgico. Os custos para o sistema de saúde também são altos (BRASIL, 2011).

A cada ano, o Sistema único de Saúde (SuS) tem gastos crescentes com 
tratamentos de fraturas em pessoas idosas. Em 2009, foram R$57,61 milhões com 
internações (até outubro) e R$24,77 milhões com medicamentos para tratamento da 
osteoporose. Em 2006, foram R$49 milhões e R$20 milhões respectivamente. Para 
promover a saúde do grupo populacional o Ministério da Saúde chamou as secretarias 
estaduais e municipais de saúde a realizarem esforços conjuntos para redução das taxas 
de internação por fratura do fêmur na população idosa (BRASIL, 2011).

A queda em idosos pode causar sérios prejuízos à qualidade de vida desse grupo 
populacional, podendo acarretar em imobilidade, dependência dos familiares e até a 
morte. Considerando todo o país, somente em 2005, foram 1.304 óbitos por fraturas de 
fêmur e em 2009 esse número subiu para 1.478 (BRASIL, 2011).

As causas das quedas em pessoas idosas podem estar associadas à dificuldade 
de visão e audição, uso inadequado de medicamentos, dificuldade de equilíbrio, perda 
progressiva de força nos membros inferiores, osteoporose, dentre outras situações 
clínicas que culminam para maior probabilidade da pessoa idosa cair. Além dos fatores 
externos ou chamados extrínsecos, como a presença de tapetes, piso escorregadio, falta 
de iluminação, calçados inadequados, entre outros fatores de risco para queda. 
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Os fatores de proteção de quedas estão ligados à mudança comportamental e às 
modificações ambientais. A mudança comportamental para um estilo de vida saudável é 
um ingrediente chave para encorajar o envelhecimento saudável e evitar quedas (WHO, 
2007).

Segundo Skelton et al. (2005), há boas evidências de que o fortalecimento 
muscular e o restabelecimento do equilíbrio são eficazes em reduzir quedas e 
lesões associadas, tanto individualmente como fazendo parte de uma abordagem 
multidisciplinar. O estudo randomizado e controlado compararam um programa de 
exercícios individualizados com instruções para o exercício em casa. O estudo encontrou 
54% de redução nas quedas em mulheres com idade acima de 65 anos que receberam 
o programa de exercícios. A redução da morte, hospitalização, ou transferência para
instiutuição de longa permanência para idosos em um  seguimento de três anos (follow-
up) também foi encontrado. 

Chang et al. (2004), em uma revisão sistemática e meta-análise, indicam uma 
abordagem em duas frentes para prevenção de quedas. Implementar uma avaliação 
multifatorial do risco de quedas e um programa de gerenciamento com pessoas 
selecionadas, tais como aqueles com histórico de quedas. Essas etapas devem ajudar os 
idosos  a  preservar dois de seus ativos mais valiosos: função e independência.

Quanto às modificações ambientais, muitas vezes orienta-se o idoso quanto as 
adaptações necessárias em seu domicílio, como: barras de apoio no banheiro, pisos 
antiderrapantes, iluminação adequada, eliminação de tapetes entre outras informações 
que são trabalhadas de forma educativa.

Acredita-se que o enfoque na educação para o autocuidado dos idosos seja um 
dos caminhos que possam contribuir para que eles venham a se cuidar e, em  decorrência, 
direcionar positivamente  sua vida, preservando a autonomia e  independência no maior 
grau possível. Considera-se que o envelhecimento pode vir a ser uma experiência 
positiva, porém é necessário investir nas ações de cuidado, prevenção e controle de 
doenças próprias desta idade (CELICH; BORDIN, 2008). 

Os estudos em saúde, segundo Ceccim (2008), precisavam corresponder, 
não apenas aos padrões populacionais da saúde e da doença ou aos comportamentos 
populacionais do processo saúde/doença (saúde pública com recursos da epidemiologia 
e da planificação em saúde), mas ao conhecimento sobre as coletividades humanas, seus 
processos interativos e características de pertencimento (Saúde e Sociedade). 

Neste sentido a prática baseada na observação da realidade permite esta interação 
dos fatores biopsicossociais na avaliação e tratamento do paciente como um todo. 

Segundo Ceccim e Feuerwerker (2004), pode-se dizer que há consenso entre os 
críticos da educação dos profissionais de saúde em relação ao fato de ser hegemônica 
a abordagem biologicista, medicalizante e procedimento-centrada. O modelo 
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pedagógico hegemônico de ensino é centrado em conteúdos, organizado de maneira 
compartimentada e isolada, fragmentando os indivíduos em especialidades clínicas, 
dissociando conhecimentos das áreas básicas e conhecimentos das áreas clínicas, 
centrando as oportunidades de aprendizagem no hospital universitário, adotando 
sistemas de avaliação cognitiva por acumulação de informação técnico-científica 
padronizada, incentivando a precoce especialização e perpetuando modelos tradicionais 
de prática em saúde.

Em oposição a este método tradicional, a metodologia da problematização 
(aplicada neste projeto) permite o desenvolvimento de vários conteúdos e habilidades 
de forma integrada, ampliando a visão do aluno, além de mostrar oportunidades de 
aprendizado em vários locais que não apenas o hospital.

2.4 Hipóteses de solução

Frente ao exposto, fica claro que os profissionais da saúde devem desenvolver 
programas de educação em saúde. A educação para o autocuidado dos idosos é 
considerada uma alternativa que colabora para que os mesmos prestem mais atenção 
em sua saúde. Assim, podemos interferir positivamente em sua qualidade de vida, 
conservando a sua autonomia e a sua independência na melhor condição possível 
(CELICH; BORDIM, 2008).

As orientações e informações apresentam papel fundamental em proporcionar 
diversos benefícios aos envolvidos por meio da facilitação às adaptações na rotina 
familiar, retomada das atividades, redução dos custos relacionados aos cuidados, 
efetividade dos tratamentos, oferecendo suporte e promovendo à saúde e auto-estima do 
idoso (FREITAS; SANTANA, 2002; FuJISAWA et al., 2003). 

 Siqueira et al. (2007) afirmam que a prática de atividade física é uma forma de 
minimizar a diminuição de massa muscular e a perda do equilíbrio, comum ao processo 
de envelhecimento, diminuindo assim o risco de quedas. Gama e Gómez-Conesca 
(2008) citam a importância do profissional de fisioterapia na aplicação de exercícios 
específicos para a manutenção da capacidade funcional do idoso.

Dessa forma, acreditamos que um programa de educação em saúde 
multidisciplinar e o estímulo a prática de atividade física nos idosos dessa comunidade 
os ajudará a prevenir as quedas.

2.5 Aplicação à realidade 

Pela necessidade e interesse dos idosos foi criado o grupo “Para Quedas” com 
o objetivo geral de informar e orientar os idosos sobre o risco e as consequências de
uma queda. Mais especificamente tivemos por finalidade prevenir quedas ou quedas 
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recorrentes; reduzir ou, se possível, eliminar o medo de cair; incentivar a prática de 
atividade física e atividades no dia-a-dia habitual; aumentar a segurança do idoso no 
domicílio; e promover a socialização.

Para formar esse grupo foram convidados todos os 63 idosos que haviam sido 
entrevistados inicialmente. Os encontros foram realizados quinzenalmente durante três 
meses, às sextas-feiras com duas horas de duração no centro social cedido pela paróquia 
da comunidade. 

Em todos os encontros foram realizadas atividades educativas e dinâmicas de 
grupo. Os temas abordados foram: processo de envelhecimento, importância da atividade 
física, risco de quedas no domicílio e sua prevenção, medicação e consequências das 
quedas.

As atividades foram realizadas de forma interativa, estimulado os idosos a 
resgatar suas experiências e compartilhar com os participantes. Para isso, de acordo com 
cada tema a equipe preparou jogos educativos (tabuleiro da queda, memória e jogo dos 
erros). O tabuleiro foi montado em papel cartão, utilizando-se de dado e caselas sendo 
que para cada casela havia uma pergunta específica (pré-determinada) sobre quedas, 
um bônus ou uma punição. Para o jogo de memória foram coladas figuras em papel 
cartão abordando o tema da medicação. O participante deveria memorizar as cartas, 
com figuras iguais, e encontrar os pares correspondentes. No jogo dos erros foi criado o 
cenário de um domicílio com os ‘erros’ comumente encontrados neste ambiente e que 
propiciam as quedas. uma dramatização foi encenada pelos alunos destacando onde e 
como acontecem às quedas e na sequência os idosos indicavam onde estava o erro do 
cenário. Após a correção dos erros uma nova dramatização foi apresentada dessa vez 
enfatizando como a correção dos “tais erros” ajudou na prevenção das quedas.

Os jogos foram uma técnica de aprendizagem, que contribuiu com a formação 
técnica dos docentes e estudantes, de forma a aperfeiçoar a criatividade e incentivar 
a busca de novas alternativas no processo educativo. Por proporcionarem diversão, 
os jogos tornam um ambiente prazeroso de aprendizado, necessário à maximização 
de potenciais que facilitam a dinamização do conhecimento (TORRES; HORTALE; 
SCHALL, 2003). Os mesmo atuam como instrumentos de comunicação, expressão e 
aprendizado, favorecem o conhecimento e intensificam as diversas trocas de saberes, 
que constituem a base do aprendizado.

 Na sequência, os idosos participavam de um programa de atividade física de 
aproximadamente 40 minutos (exercícios de alongamento muscular, fortalecimento 
e relaxamento) previamente preparado e ministrado pelos estudantes do curso de 
fisioterapia. Em todos os encontros foi verificada a pressão arterial dos participantes.

No final dos oito encontros, foi organizado um lanche para encerramento das 
atividades, onde em conversa informal pode-se verificar que as atividades desenvolvidas 



81

esclareceram as duvidas, mudaram alguns hábitos diários como a retirada de tapetes, 
uso controlado de remédios, uso de barra de apoio no banheiro entre outros.

A liberdade que tiveram em poder relatar suas experiências também surgiu 
efeitos positivos. Os idosos se identificavam com os relatos, discutiam sobre o assunto e 
trocavam informações. Silveira et al. (2002) afirmam que a abordagem da dinâmica de 
grupo possibilita a construção de um cotidiano permeado pela compaixão, solidariedade 
e humanização, permitindo aos participantes trocar e construir conhecimentos, 
elaborando conceitos, redefinindo ou anulando normas, demarcando outros espaços, 
construindo outras possibilidades de ser e de fazer o processo educativo.

As atividades propostas alcançaram o objetivo de informar a comunidade sobre 
o risco de quedas, incentivar a prática de atividade física e de promover a socialização.
O processo educativo ocorreu de forma efetiva entre os envolvidos, levando todos a 
participarem na construção do conhecimento.
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Idosos que Cuidam de Idosos: Considerações Quanto ao Papel do 
Fisioterapeuta na Orientação e Acompanhamento Desta Prática

Carolina Kruleske da Silvaa

Celita Salmaso Trelhab*

Devemos aprender durante toda a 
vida, sem imaginar que a sabedoria 
vem com a velhice.

Platão

1 Introdução

O acentuado envelhecimento populacional reflete no grande interesse clínico e 
científico para com a saúde do idoso, sendo este um dos principais temas abordados nas 
produções científicas relacionadas à saúde pública contemporânea. As consequências 
naturais ou não do envelhecimento podem resultar em uma série de alterações físico-
funcionais, psíquicas ou sociais com consequentes limitações para o autocuidado. A 
necessidade de um cuidador muitas vezes torna-se responsabilidade assumida pelo 
cônjuge ou familiar também idoso. Os profissionais da saúde e da reabilitação devem 
estar atentos e preparados para atuar como facilitadores neste processo, minimizando as 
dificuldades apresentadas, favorecendo a capacitação do cuidador e a promoção à saúde 
da família. Este trabalho apresenta considerações sobre as dificuldades vivenciadas pelo 
idoso cuidador do familiar idoso fragilizado e o papel do profissional fisioterapeuta 
como facilitador deste processo.

2 Desenvolvimento 

2.1 Observação da realidade

Um dos temas mais numerosos dentre a produção científica atual em saúde pública 
tem sido a observação e discussão das características relacionadas ao fenômeno do 
envelhecimento populacional no Brasil e no mundo. Com o processo de envelhecimento 
observa-se um declínio progressivo da capacidade funcional do idoso, acompanhado do 
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surgimento ou agravo de doenças crônicas ou incapacitantes, que com o passar dos anos, 
torna a necessidade de cuidados cada vez mais evidente (RODRIGUES et al., 2006). 
Esta necessidade é assumida, em primeira instância, pela família, seja pela atenção e 
supervisão às atividades de vida diária e cuidados com a saúde, seja por meio de apoio 
social, financeiro ou afetivo (RODRIGUES et al., 2006).  

O cuidador é aquele que assume a responsabilidade de cuidar, dar suporte ou 
assistir a indivíduos com certo grau de dependência e se ocupa de suas necessidades de 
autocuidado e atenção, por um intervalo de tempo variável, com objetivo de promover 
sua saúde (BRAZ; CIOSAK, 2009; pÁRRAGA, 2005). O cuidador emerge, na maioria 
das vezes, da própria família, principal provedora da atenção necessária à saúde do idoso 
fragilizado, sendo representado predominantemente por cônjuge, filhos e netos, do sexo 
feminino, denominados “cuidador familiar” (GARANHANI et al., 2009; pIMENtA 
et al., 2009). Ao observarmos a atuação destes cuidadores familiares em nossa prática 
profissional, vinculada à saúde pública, podemos identificar diversos problemas e 
dificuldades que são vivenciadas no domicílio, e que têm sido demonstradas e discutidas 
em estudos científicos atuais (NASCIMENtO et al., 2008; AIRES; pAZ, 2008; 
GUEDEA et al., 2009). Uma das questões que tem se destacado em nossas observações 
da prática profissional e científica é o número significativo de idosos que desempenham 
o papel de cuidador principal de outros idosos com a saúde fragilizada e que apresentam
uma característica em comum: a carência de orientações por profissionais da saúde e 
do acompanhamento do fisioterapeuta, Esta atenção profissional especializada  poderia 
colaborar com a prática do cuidador idoso, minimizando as dificuldades vivenciadas e 
as consequências à saúde do cuidador e paciente, envolvidos neste processo.

Esta questão, observada na realidade, tornou-se o foco principal da abordagem 
descrita neste trabalho, que buscou identificar e discutir questões relacionadas ao papel 
do fisioterapeuta como facilitador no processo de capacitação do idoso que assume o 
cuidado ao idoso próximo fragilizado.

2.1.1 Problema

A complexidade do tema impossibilita sua abordagem completa que pode até 
mesmo ser considerada uma discussão infinita devido ao caráter multidisciplinar e a 
influencia das características pessoais, sócio-culturais e éticas do relacionamento entre 
a família, indivíduo e profissional da saúde. para os limites deste trabalho definimos 
o seguinte problema a ser estudado: “Frente aos desafios vivenciados pelo idoso que
torna-se cuidador do indivíduo idoso fragilizado, qual o papel do profissional da saúde, 
especificamente o fisioterapeuta, na orientação e acompanhamento desta prática?”
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2.2 Pontos-chave 

Focando nossa atenção para este recorte da realidade, ainda é possível caminhar 
em diversos sentidos a fim de reconhecer e criar ferramentas para o planejamento e 
execução de ações intervencionistas efetivas. Neste trabalho, buscamos selecionar 
alguns caminhos que nos permitissem discutir a questão problema, atendendo ao 
objetivo do estudo. Algumas questões elementares, embora talvez complexas, foram 
elaboradas para incorporarem esta discussão: O que é o cuidador familiar? Quais 
cuidados, tarefas e atribuições estão sob sua responsabilidade? Quais as dificuldades 
enfrentadas no cotidiano? todas estas questões estão focadas na prática do cuidador e 
têm sido discutidas com frequência em diversos trabalhos recentes. Sua breve exposição 
aqui se fez necessária para a ilustração e compreensão da realidade na qual nos propomos 
a imergir. 

por outro lado, as questões relacionadas ao profissional da saúde são tão ou mais 
complexas. Envolvem conceitos relacionados desde a formação universitária, passando 
pelas experiências pessoais e profissionais anteriores, capacidade de observar e 
relacionar-se com a realidade e com o outro, aplicando adequadamente e transmitindo os 
conhecimentos do seu domínio. As questões relacionadas ao profissional fisioterapeuta 
podem representar-se nos seguintes pontos: Quais atribuições profissionais do 
fisioterapeuta estão relacionadas à orientação, treinamento e capacitação do cuidador 
familiar? Como o fisioterapeuta pode contribuir para a promoção da saúde do cuidador 
e do idoso fragilizado ou adoecido? 

Considerando as limitações deste trabalho, no que diz respeito ao tempo e espaço 
disponível para sua explanação, abordaremos alguns pontos eleitos como relevantes e 
viáveis para o problema a ser estudado:

1) Quais os desafios vivenciados pelo idoso que se torna cuidador do familiar
idoso fragilizado?

2) Quais as responsabilidades do profissional fisioterapeuta como facilitador
desta prática?

2.3 Teorização

O desenvolvimento da pesquisa, baseando-se nos pressupostos da Metodologia 
da problematização e seguindo as etapas do Arco de Marguerez requer uma visão 
crítica, reflexiva e comprometida em relação ao mundo e sociedade em que vivemos. 
Este método entende-se como uma proposta de alto potencial educativo por meio da 
associação entre pesquisa e ensino e pela oportunidade de execução do processo de 
ação-reflexão-ação, além da aplicabilidade clínica por sua capacidade potencial para a 
elaboração e resolução de problemas (BERBEl, 1998). Neste trabalho apresentamos 
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informações oriundas da literatura que abordam questões relacionadas ao cuidador e ao 
idoso. também apresentamos informações contidas em documentos que especificam as 
atribuições profissionais do fisioterapeuta no que diz respeito à atenção e cuidado com a 
saúde do idoso e a participação na promoção de saúde da família. Adicionalmente, são 
apresentadas informações provenientes do contato com idosos que cuidam de familiares 
idosos fragilizados e que podem ser úteis para a compreensão da realidade observada e 
determinação das hipóteses de solução a serem aplicadas nesta realidade. 

Quais os desafios vivenciados pelo idoso que torna-se cuidador do familiar 
idoso fragilizado?

O aumento progressivo da população idosa observado atualmente, resulta 
no resgate do papel dos cuidadores (NASCIMENtO, 2008). O cuidador pode 
ser compreendido como aquele que presta cuidados à pessoa idosa no domicílio, 
desenvolvendo tarefas que envolvem o acompanhamento nas atividades diárias, como 
auxílio na alimentação, higiene pessoal, medicação de rotina, entre outros.

Em nossa prática, o cuidador familiar é entendido como um personagem de 
grande importância no processo de recuperação e reabilitação do familiar adoecido. As 
vivências, condições culturais e sócio-demográficas, além de características pessoais 
dos cuidadores e pacientes, podem se apresentar como influenciadoras na capacidade 
e desempenho da tarefa de cuidar. Estas condições representam, de forma direta ou 
indireta, o papel de barreiras ou facilitadores para o aprendizado e execução do cuidado 
efetivo. Ao assumir o cuidado, muitas vezes o cuidador familiar depara-se com uma 
nova tarefa que ocupa parte ou mesmo substitui sua rotina diária. Suas atribuições 
passam a envolver ações e decisões que interferem de forma direta ou indireta na saúde 
e bem estar de ambos. Assumir cuidados para os quis não está preparado, seja física ou 
psicologicamente, pode tornar-se prejudicial à saúde do cuidador idoso e do próprio 
familiar adoecido. 

Os dados apresentados a seguir são provenientes do serviço de fisioterapia de 
duas equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) da cidade de Cambé, 
pR. Foram incluídos os pacientes avaliados no período de agosto de 2010 (mês de 
implantação do serviço de fisioterapia) a outubro de 2010, que receberam visita 
domiciliar por duas fisioterapeutas integrantes do programa. Os dados foram levantados 
por meio das informações registradas em prontuário e informações colhidas durante as 
visitas. Dos 81 pacientes avaliados no período, 45 (55,6%) apresentavam idade maior 
ou igual a 60 anos e destes 29 (64,4%) eram acamados e/ou apresentavam a dependência 
de cuidador. Nove dos idosos (11,1%) apresentavam cuidadores com idade maior que 
60 anos, incluindo cinco esposas, duas filhas, um filho e uma irmã, sendo considerados 
estes os participantes deste estudo. 
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As principais condições de saúde dos idosos dependentes consistiam em condições 
crônicas, com limitações funcionais secundárias a acidente vascular encefálico (n=5), 
déficit cognitivo/demência (n=2), neuropatia diabética (n=2), oxigenoterapia domiciliar 
(n=1), osteoartrose grave (n=1), obesidade mórbida (n=1), cegueira (n=1), amputação 
transfemoral bilateral (n=1), insuficiência renal crônica com uso de diálise domiciliar 
(n=1). Duas ou mais condições apareciam de forma simultânea em seis dos nove idosos 
dependentes. 

Entre as atribuições citadas pelos cuidadores idosos estavam: cuidados com 
higiene pessoal incluindo banho de leito e em cadeira, troca de fralda, realização de 
aspiração via traqueal; curativos em úlceras de decúbito e em feridas cirúrgicas recentes; 
vestuário; mobilização no leito; transferência do leito para cadeira de rodas ou de banho 
e destas para o leito; auxílio na marcha com ou sem dispositivos (andador e bengala); 
preparo e administração de alimentos por via oral e por sonda nasogástrica; preparo e 
administração de medicações por via oral e injeção subcutânea; e acompanhamento a 
serviços médicos.  Dois cuidadores referiam a participação de auxiliares contratados 
para colaborarem em tarefas de maior sobrecarga física como banho e transferência. Os 
demais referiam depender do auxílio de parentes, conhecidos ou vizinhos para lidar com 
situações ocasionais, incluindo transferência e locomoção fora do domicílio. Apenas 
dois dos idosos cuidadores referiam sentir-se seguros e não apresentar dificuldade para 
realização dos cuidados e atribuíam isso ao longo período como cuidadores e ao apoio pela 
equipe do programa de Saúde da Família. Os demais cuidadores manifestaram dúvidas 
a respeito de rotinas realizadas e da evolução e quadro clínico do familiar e queixas de 
limitações físico-funcionais para realização de tarefas, sendo mais prevalentes: dor ou 
problemas na coluna e ombros; sobrecarga física e emocional; labilidade emocional; e a 
presença de problemas crônicos de saúde incluindo depressão. 

As dificuldades e dúvidas relatadas pelos cuidadores repercutem em limitação 
da assistência prestada ao idoso fragilizado, e devem ser consideradas como ponto de 
partida para a atuação dos profissionais que atendem a esta população. As dificuldades 
apresentadas pelo cuidador idoso não se limitam apenas a prestação do cuidado 
específico em si. Estudos reunidos em uma revisão apontaram diversas mudanças 
ocorridas nos aspectos emocionais, físicos, sociais e financeiros de cuidadores e 
evidenciam inabilidades de adaptação, despreparo para o cuidado, além da necessidade 
de orientações e adoção de estratégias concretas para facilitar o desempenho do cuidador 
e promover a resolução de problemas (GARANHANI et al., 2009). 

Os cuidadores familiares de idosos, que vivenciam o envelhecimento ou já se 
encontram em plena velhice, convivem com o isolamento social, solidão e sobrecarga 
de funções, 24 horas por dia, lidam com responsabilidades financeiras e legais além de 
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enfrentarem limitações e comprometimentos físicos decorrentes da sua idade, sendo 
preciso ressaltar que o cuidador idoso é um elemento que merece atenção e suporte 
para a melhoria da qualidade de vida do idoso fragilizado e do próprio idoso cuidador 
(DIOGO et al., 2004).

Quais as responsabilidades do profissional fisioterapeuta como facilitador 
desta prática?

A lei n. 938, de 1969, que regulamenta a profissão do fisioterapeuta, determina 
como sua atividade privativa “executar métodos e técnicas fisioterápicos com a finalidade 
de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do paciente” (BRASIl, 1969). 
Desde então, a profissão tem expandido seu campo de atuação e o fisioterapeuta está cada 
vez mais inserido nas políticas relacionadas à saúde. Na saúde coletiva, suas atribuições 
incluem a participação em equipes multiprofissionais destinadas ao planejamento, 
implementação, controle e execução de políticas, programas, cursos, pesquisas e eventos 
em saúde pública e ações básicas de saúde (COFFItO, 2010). 

A lei n. 8080 de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, complementada pela lei nº 10.424 de 2002, estabelece, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o atendimento e internação domiciliar e 
aponta o fisioterapeuta como um dos profissionais necessários ao cuidado integral do 
paciente em seu domicílio (BRASIl, 1990). Muitas das dificuldades vivenciadas por 
cuidadores e familiares no domicílio podem ser minimizadas a partir da atuação do 
profissional fisioterapeuta por meio de orientações e adequações e de sua experiência 
para resolução de problemas relacionados às atividades de vida diária, transferência e 
locomoção (GARANHANI, et al., 2009). 

A política Nacional do Idoso, decretada em 1994 tem como objetivo “assegurar 
os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração 
e participação efetiva na sociedade” (BRASIl, 1994). Esta lei incentiva a capacitação de 
recursos humanos especializados para a prevenção de perdas, recuperação e manutenção 
da capacidade funcional da população idosa e o controle de fatores que influenciam sua 
saúde; e o apoio ao desenvolvimento de cuidados informais, prevendo uma parceria 
entre os profissionais da saúde e as pessoas próximas aos idosos, responsáveis pelos 
cuidados diretos, de forma a atender a demanda dos familiares para o cuidado do idoso e 
para a atenção à própria saúde, tendo em vista que a tarefa de cuidar do idoso dependente 
é desgastante e constitui fator de risco à saúde do próprio cuidador (BRASIl, 1994; 
DIOGO et al., 2005). 

Outras diretrizes fortalecem a participação do fisioterapeuta no cuidado e atenção 
básica, sendo a mais recente a criação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Brasil, 
2008). Envolve profissionais de diferentes áreas atuando em parcerias visando à melhoria 
da qualidade e abrangência dos serviços da atenção básica. Os fisioterapeutas podem 
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atuar por meio de diversas ações, incluindo a realização de visitas domiciliares para 
adaptações, orientações e acompanhamentos, treinamento e capacitação de cuidadores e 
agentes comunitários de saúde, trabalhando de forma conjunta com as equipes de saúde 
da família.

É necessário, no entanto, despertar no profissional da saúde a relevância da 
atenção ao cuidador domiciliar, que deve ser posta em prática por meio de uma atuação 
de qualidade fundamentada numa visão crítica da realidade (GARANHANI et al., 
2009). O profissional fisioterapeuta deve estar apto a observar a realidade e reconhecer 
suas necessidades e pontos potenciais para intervenção no âmbito de suas atribuições 
profissionais, tornando elemento útil na elaboração de um plano de intervenção com 
objetivos realistas para atender à saúde do idoso e fornecer apoio necessário ao cuidador 
familiar. 

A interpretação dos discursos dos cuidadores possibilita a elaboração de ações 
voltadas para a saúde do cuidador, tendo em vista sua condição de sobrecarga de 
trabalho, que contribui para o seu adoecimento. Cabe, portanto, aos profissionais de 
saúde identificar as dificuldades e propor políticas de suporte à família, voltadas para a 
realidade desses cuidadores (ROCHA et al., 2008).

Frente ao exposto, fica claro ainda que, os profissionais da saúde, especificamente 
o fisioterapeuta, encontram nas leis e diretrizes que regulamentam sua profissão, nas
políticas de saúde e de proteção ao idoso, bem como na prática do cuidado domiciliar, 
diversas motivações para a necessidade da atenção específica a este seguimento 
populacional. Waterkemper e Reibnitz, (2010) ressaltam que “a transformação pode 
ocorrer a partir da observação da realidade e reflexão da ação do homem em sua relação 
com o mundo”. Resta-nos, portanto, discutir como o fisioterapeuta pode tornar efetiva 
sua participação na atenção à saúde do cuidador e do idoso fragilizado. 

2.4 Hipóteses de solução

Ao tornar-se cuidador, o idoso se depara com uma série de desafios e modificações 
em sua rotina diária. O papel do cuidador envolve o desempenho de uma tarefa que tem 
sido apontada como exaustiva e estressante, onde ocorrem mudanças nas relações antes 
estabelecidas, de forma que o cuidador passa a ser responsável pelo bem estar físico 
e psicossocial do idoso fragilizado, abdicando muitas vezes, de seu próprio bem estar 
(FERNANDES; GARCIA, 2009).

para facilitar a relação entre o idoso cuidador e o idoso fragilizado é necessário 
o desenvolvimento de intervenções a favor do cuidador familiar, visando fortalecer essa
relação de cuidado, uma vez que o cuidador idoso é um indivíduo com necessidades 
próprias e particulares de atenção à saúde (BRAZ; CIOSAK, 2009). para mediar este 
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processo e suas relações, os cuidadores devem receber orientações e treinamento 
necessários ao cuidado, por meio dos profissionais da saúde, bem como o incentivo 
para que outros membros da família participem do cuidado e da tomada de decisões 
em relação à saúde do idoso fragilizado. Os profissionais da saúde devem ainda, 
proporcionar atenção à saúde dos cuidadores, tendo em vista que a atividade de cuidar 
de um idoso dependente é desgastante e implica riscos à saúde do cuidador (ROCHA 
et al., 2008.) 

para o profissional da saúde, reconhecer a experiência da família envolvida 
com suas dificuldades e facilidades pode contribuir para a elaboração de orientações 
efetivas, que prezem pelo conhecimento das doenças e limitações funcionais, visando o 
alívio da ansiedade e medos e proporcionando cuidados que beneficiem sua recuperação 
(GARANHANI et al., 2009).

É fundamental que os profissionais da saúde estejam capacitados para a atuação 
dentro do processo de educação em saúde, tornado-se aptos por meio das ferramentas 
obtidas pelo conhecimento teórico e prático e desenvolvendo sua habilidade de 
observar e prever as necessidades da família e do indivíduo em toda sua complexidade 
(WAtERKEMpER; REIBNItZ, 2010). O processo de educação no trabalho é 
apresentado como uma das estratégias úteis na capacitação do profissional da saúde, 
possibilitando o desenvolvimento das capacidades e habilidades neles desejada, a partir 
do seu fazer e de sua realidade de trabalho (WAtERKEMpER; REIBNItZ, 2010). O 
profissional pode fazer a relação entre a teoria e o seu fazer, por meio da verdadeira 
práxis, tornando o trabalho a fonte da construção do conhecimento (FREIRE, 1987).

Os fisioterapeutas, e demais profissionais da saúde, devem ser capacitados para 
oferecer orientações quanto à adaptação para o desempenho de atividades funcionais 
e atividades de vida diária e para o cuidado com o familiar em casa, atuando como 
facilitadores desta prática. Devem ainda ser estimulados a desenvolver programas de 
atenção a pacientes e cuidadores a fim de proporcionar melhorias em sua qualidade de vida 
(GARANHANI et al., 2009). As orientações e informações têm um papel fundamental 
por proporcionar diversos benefícios aos envolvidos por meio da facilitação às 
adaptações na rotina familiar, retomada das atividades, redução dos custos relacionados 
aos cuidados, efetividade dos tratamentos, oferecendo suporte e promovendo a saúde e 
autoestima do cuidador e idoso fragilizado (FREItAS; SANtANA, 2002; FUJISAWA 
et al., 2003).

para que o profissional fisioterapeuta consiga desempenhar seu papel na 
orientação e acompanhamento dos idosos que cuidam de pessoas idosas fragilizadas é 
necessário ampliar as ações de toda equipe de saúde, buscando a capacitação continuada 
dos profissionais, para que se tornem aptos a identificar o potencial funcional dos idosos 
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fragilizados, reduzindo ao máximo a dependência no desempenho de atividades de vida 
diária e atividades funcionais e sendo vigilantes para a prevenção de complicações na 
saúde do idoso fragilizado e seus cuidadores, de modo que o efeito final se transforme 
em benefícios tanto ao idosos cuidador quanto ao idoso fragilizado.

2.5 Aplicação à realidade

A recente implantação do serviço de fisioterapia do NASF do município de Cambé, 
e sua atuação, incluindo visitas domiciliares a indivíduos com limitações funcionais, 
possibilitaram que o tema do cuidado aflorasse entre tantas outras necessidades 
emergentes da saúde pública. A partir do reconhecimento dos pacientes acamados ou 
dependentes que vivem nos domicílios, por meio da avaliação fisioterapêutica clínico-
funcional e da identificação da prática do cuidador, foi possível elaborar e adotar medidas 
estratégicas para estruturar o serviço, facilitando o acesso às informações e assistência 
especializada e contribuindo para a promoção e recuperação da saúde dos cuidadores e 
idosos com limitações funcionais.

Os indivíduos acamados e dependentes, inseridos no programa, recebem a 
visita de uma das fisioterapeutas, acompanhada por membros da Equipe de Saúde da 
Família (ESF), pela qual é realizada a avaliação clínico-funcional do idoso adoecido, 
levantadas as atribuições, dúvidas e limitações do cuidador responsável e determinadas 
as prioridades no atendimento. A partir destas informações são realizadas orientações 
e treinamento prático dos cuidadores e pacientes, de forma a estimular, sempre que 
possível, a participação ativa de ambos no processo de recuperação e/ou manutenção 
da independência funcional e autonomia em atividades de vida diária e minimizar risco 
de lesões ou danos à saúde do cuidador e do idoso fragilizado. A partir disso, estas 
famílias passam a contar com retornos da fisioterapia, quando necessário, como forma 
de reforçar as orientações, verificar sua aplicação prática e reavaliar as condições de 
saúde, com a adequação das condutas e orientações. O suporte oferecido à família 
busca facilitar o desempenho das rotinas diárias, promovendo a saúde e autoestima do 
cuidador e idoso fragilizado. Os cuidadores que apresentam necessidades específicas 
de orientação e/ou acompanhamento, recebem também a visita de psicólogos, 
nutricionistas ou assistentes sociais integrantes do NASF e podem ser encaminhados a 
grupos de promoção à saúde, dirigidos por educadores físicos da equipe. Aqueles que 
apresentam queixas ou condições clínicas que interfiram na tarefa de cuidador, ou são 
delas decorrentes, recebem orientação fisioterapêutica específica, séries de exercícios, 
ou são encaminhados, quando necessário, à avaliação ambulatorial.

As ESF são as que mantêm o contato mais próximo entre o NASF e as famílias. 
Os agentes comunitários de saúde, auxiliares e técnicos de enfermagem, além de estarem 
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presentes nas visitas, participam do treinamento e orientação dos cuidadores, recebem 
orientações e materiais educativos específicos e são incentivados a esclarecer dúvidas e 
discutir.  Ocorre assim, um processo de ensino e aprendizagem integrado, favorecendo a 
troca de informações entre as equipes e a família e auxiliando na assistência às famílias 
de forma continuada. 

Buscamos aplicar à realidade nosso conhecimento e prática às carências 
apresentadas pelos idosos cuidadores de idosos com limitações funcionais. Entendemos 
que ainda há muito a ser feito. Mudanças são necessárias e devem iniciar-se desde o 
processo de formação e capacitação dos fisioterapeutas e demais profissionais da 
saúde para que possam compreender as características do processo de envelhecimento, 
tanto individual quanto populacional, tornando-se aptos a identificar as necessidades e 
facilitar a prática dos cuidadores familiares e a trabalhar em equipes multiprofissionais, 
visando o atendimento à saúde como um todo. Outras formas de intervenção à 
capacitação do cuidador idoso familiar têm sido propostas em estudos recentes, embora 
a maioria dos trabalhos publicados limita-se a investigar as vivências e o perfil dos 
idosos cuidadores (DIOGO et al., 2005; GIACOMIN et al., 2005; RODRIGUES et 
al., 2005; BRAZ; CIOSAK, 2009). A divulgação de trabalhos desta natureza também 
proporciona oportunidade para troca de informações, disseminação e aperfeiçoamento 
dos programas de assistência aos cuidadores de idosos.

3 Conclusão

Ao nos voltarmos para a temática dos cuidadores, nos deparamos com uma 
situação cada vez mais frequente na rotina de muitas famílias e que é carente de maior 
atenção por parte dos profissionais da saúde, dentre os quais o fisioterapeuta: os idosos 
que se tornam cuidadores de pessoas idosas fragilizadas. As discussões e pesquisas 
levantadas a respeito do tema, associadas às informações obtidas a partir do contato 
com os idosos dependentes e seus cuidadores durante a avaliação fisioterapêutica no 
serviço analisado, apontaram as dificuldades vivenciadas e possibilitaram a discussão 
de medidas que podem contribuir para melhorar a qualidade da assistência prestada a 
ambos, cuidador e pessoa cuidada. 

por meio da revisão das leis e diretrizes que regulamentam a profissão do 
Fisioterapeuta e das definições de políticas de saúde e de proteção ao idoso, pode-se 
observar a importância atribuída à atuação do fisioterapeuta na saúde do idoso, que 
inclui a participação em equipes multiprofissionais destinadas ao planejamento, 
implementação, controle e execução de políticas, programas, cursos, pesquisas e eventos 
em saúde pública e ações básicas de saúde, de forma que a capacitação adequada do 
profissional nos saberes técnicos, éticos e científicos, se faz necessária.
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Ao aplicarmos a Metodologia da problematização com o Arco de Maguerez, 
foi possível um novo olhar para problemas vivenciados na prática da assistência ao 
idoso e aos seus cuidadores, além de fundamentar e discutir possíveis caminhos e buscar 
a melhoria da assistência prestada. Dentre estes caminhos, destaca-se a necessidade 
da capacitação dos profissionais integrantes da ESF e demais profissionais da saúde 
envolvidos para melhorar a capacidade de identificação e de resolução das dificuldades 
vivenciadas pelos cuidadores e famílias. Acreditamos que o percurso percorrido 
fundamentado na Metodologia da Problematização, proporcionou o desenvolvimento 
de novas habilidades, no que diz respeito à forma de observar e interpretar a realidade e 
de discutir os problemas, buscando soluções para as dificuldades vivenciadas.
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1 Introdução

Durante a Primeira Guerra Mundial, o alemão Joseph Hubertus Pilates (1880-
1967) desenvolveu o método Pilates, aperfeiçoado ao longo dos cinquenta anos 
seguintes, até sua morte, em 1967. Joseph apresentava, desde criança, fraqueza 
muscular, resultante de diversas enfermidades. Determinado a vencer suas debilidades, 
dedicou-se a pesquisar a força muscular em exercícios inovadores. Estudou yoga, artes 
marciais, meditação e exercícios greco-romanos, além de trabalhar com profissionais 
da área da saúde, incluindo fisioterapeutas. Após essas experiências e aprendizagem, 
desenvolveu seu método de exercícios para fortalecimento e alongamento, denominado 
PILATES, cujo objetivo era construir (ou moldar) um corpo forte, flexível e ágil 
(LATEY, 2001; MUSCOLINO; CIPRIANI, 2004; ANDERSON; SPECTOR, 2005; 
SILVA; MANNRICH, 2009).

Este capítulo tem por objetivo discutir o método Pilates utilizando a metodologia 
da problematização que permite, a partir da realidade observada sob diversos aspectos, 
identificar os problemas que se apresentam na prática deste método de exercício 
(COLOMBO; BERBEL, 2007).

2 Observação da Realidade

2.1 O Método Pilates

Este método de exercícios tem por objetivo treinar os músculos profundos do 
tronco, ou core muscles, promovendo melhora do tônus, força e flexibilidade, além de 
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desenvolver controle dinâmico dessa musculatura, melhorar a integridade da função 
e pode prevenir lesões. Esta região é denominada de powerhouse (MUSCOLINO; 
CIPRIANI, 2003; GLADWELL et al., 2005). Por meio do domínio do powerhouse 
(“casa de força”), o aluno de Pilates pode melhorar a força muscular principalmente de 
abdominais, glúteos, músculos das escápulas e períneo. O resultado final é um corpo 
harmônico: forte e ao mesmo tempo flexível. Uma aula de Pilates promove alívio de 
tensões, desenvolve a consciência corporal, aprimora a coordenação motora e equilíbrio, 
desenvolve a concentração e isto, Joseph Pilates chamava de contrologia.

As indicações são diversas e incluem: gestantes, atletas, idosos, alterações 
posturais e suas consequências como, por exemplo, a lombalgia. Consequentemente, 
estes assuntos são os mais encontrados nas bases de dados. As contra-indicações para 
a prática do Pilates são poucas, já que a aplicação do método pode variar conforme a 
circunstância de cada caso. Há possibilidade de um mesmo exercício ser facilitado ou 
apresentar grau crescente de dificuldade (SEGAL et al., 2004; SILVA; MANNRICH, 
2009).

Os princípios fundamentais do método Pilates são (LATEY, 2001; MUSCOLINO; 
CIPRIANI, 2004):

 9 Concentração: para que os movimentos sejam realizados corretamente, é 
necessário estar atento ao que se faz, já que a mente guia (ou conduz) o corpo. 
Nenhum movimento deve ser ignorado;

 9 Controle: a razão pela qual se deve concentrar profundamente é para que 
haja controle de cada aspecto em cada movimento. Não apenas dos grandes 
movimentos dos membros, mas das posições dos dedos, cabeça e pés, grau 
de aplainamento do arco dos pés, da coluna vertebral, rotações do tronco, dos 
membros inferiores ou mesmo posicionamento dos cotovelos e punhos;

 9 Centralização: consiste na região entre as últimas costelas até a linha que 
contorna os ossos do quadril, denominado de “powerhouse” (o foco principal 
do Método);

 9 Movimento Fluente: o movimento não deve ser rígido ou irregular, nem muito 
rápido ou lento. A suavidade e uniformidade no movimento estão diretamente 
associadas ao controle;

 9 Precisão: é a perfeição da coordenação do movimento, está diretamente ligada 
à concentração, para que o exercício não seja realizado inadequadamente, 
perdendo seu efeito; e

 9 Respiração: a completa e minuciosa inspiração e expiração fazem parte de 
cada exercício do Pilates, com o propósito de obter ótima circulação de ar e 
oferta de oxigênio para todos os tecidos do corpo. A expiração forçada é vista 
como a chave para a inspiração completa.
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Embora Joseph acreditasse que todos os músculos do corpo devessem ser 
fortalecidos e alongados, a ênfase encontrava-se nos músculos do centro do tronco, 
ou core, denominada de powerhouse. Ainda, Joseph Pilates afirmava que com o core 
fortalecido e flexível, a integridade da função poderia ser melhorada. Ainda hoje o 
método Pilates enfoca o condicionamento muscular com grande recrutamento de 
unidades motoras, principalmente dos músculos do core, ou seja, músculos do centro do 
tronco (MONFORT-PAÑEGO et al., 2009). 

O método Pilates tem, sobre o powerhouse, três efeitos: 1) atua na postura da 
pelve, o que resulta em mudanças de postura na coluna lombar; 2) trabalha a estrutura 
musculoesquelética da coluna, ao fortalecer, alongar e alinhar a mesma; 3) altera a 
integridade estrutural e o tônus da cavidade pélvica. As partes do corpo que compõem o 
powerhouse são pelve, abdômen e a lombar. As articulações envolvidas são as da coluna 
lombar, incluindo a lombo-sacral e a articulação femoroacetabular. A musculatura do 
powerhouse é dividida em cinco grandes grupos (MUSCOLINO; CIPRIANI, 2004):

 9 Abdominal (também denominado flexores do tronco): músculos reto 
abdominal, oblíquos externos, oblíquos internos e o transverso abdominal;

 9 Lombares (também denominados extensores de tronco): músculos do grupo 
eretores da espinha e grupo transverso espinhal, assim como, o quadrado 
lombar;

 9 Extensores do Quadril: músculos glúteo máximo, pode também incluir os 
isquiotibiais e a cabeça posterior do adutor magno;

 9 Flexores do Quadril: músculos iliopsoas, reto femoral, sartório, tensor da 
fáscia lata e os adutores de coxa, mais anteriores, na articulação do quadril; e

 9 Musculatura do Assoalho Pélvico: músculos elevador do ânus, coccígeo, os 
transversos profundo e superficial do períneo, entre outros.

Exercícios que envolvam a musculatura abdominal são amplamente usados em 
programas de treinamento e fisioterapia, devido à importância que os mesmos exercem 
durante os movimentos de tronco e estabilidade da coluna, assim também pela prevenção 
e tratamento da dor lombar crônica. No método Pilates a contração dos abdominais 
é feita em todos os movimentos, que por sua vez são sequenciais. A não contração 
do powerhouse inviabiliza a realização dos movimentos. É exatamente por isso que a 
correlação do método Pilates e o fortalecimento abdominal causa tanta curiosidade e 
tem sido estudada em diversos estudos. Apesar de um grande número de profissionais 
(fisioterapeutas, professores de educação física) utilizarem o método Pilates, na prática 
clínica, não há consenso quanto ao número de sessões e frequência necessárias para 
promover o fortalecimento muscular dos flexores de tronco (SEGAL et al., 2004; 
SILVA; MANNRICH, 2009). 

Os músculos abdominais, compostos pelo reto abdominal, oblíquos externos, 
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oblíquos internos e transverso do abdômen têm grande importância na postura do 
corpo, na estabilização da coluna lombar, na sustentação e na contenção do conteúdo 
abdominal. O músculo reto abdominal ou reto do abdômen tem como função flexionar 
a coluna, aproximando o tórax à pelve; quando um destes está fixo, o outro se move em 
sua direção. A fraqueza do músculo reto abdominal implica em uma postura lordótica e 
inclinação pélvica anterior, quando a pessoa se encontra em ortostatismo. Em decúbito 
dorsal, a fraqueza do reto abdominal diminui a capacidade de fletir o tronco em direção à 
pelve ou de incliná-la posteriormente. Os músculos oblíquos externos, quando contraídos 
bilateralmente, flexionam a coluna vertebral, comprimem as vísceras abdominais e 
auxiliam na respiração. Unilateralmente, rodam a coluna vertebral e realizam flexão 
lateral. O músculo oblíquo interno tem função de comprimir as vísceras do abdômen; 
bilateralmente, flexionam a coluna vertebral, deprimem o tórax e auxiliam a respiração; 
unilateralmente, rodam e flexionam lateralmente a coluna vertebral. O movimento de 
elevação do tronco obliquamente combina dois movimentos: flexão e rotação do tronco 
(MUSCOLINO; CIPRIANI, 2004; KENDALL, 1995).

Essa ação combinada é realizada pelos músculos reto abdominal, oblíquo 
externo de um lado e oblíquo interno do lado oposto. A fraqueza dos oblíquos externo e 
interno pode diminuir a eficácia da mecânica respiratória e a capacidade de flexionar a 
coluna vertebral. Já a fraqueza bilateral dos oblíquos externos tem como consequência 
a dificuldade para realizar a flexão posterior da pelve. A disfunção assimétrica dos 
músculos do lado direito e esquerdo pode ocasionar rotação e desvio lateral da coluna 
vertebral. O músculo transverso do abdômen comprime as vísceras abdominais, atua 
como cinta e estabiliza a linha alba durante a flexão lateral do tronco (KENDALL, 
1995). 

Recentemente, o músculo transverso abdominal passou a ser foco nas pesquisas 
por ser o mais profundo dos músculos abdominais e por contribuir na estabilidade 
lombo-pélvica. É frequentemente difícil de ativar esse músculo e pode se apresentar 
enfraquecido em pessoas sedentárias o que pode ocasionar protrusão da parede abdominal 
e aumentar, mesmo que indiretamente a lordose lombar. Alguns autores concluíram que 
a mudança na ativação do transverso do abdômen causa atraso e disfunção no controle 
motor (KENDALL, 1995; MUSCOLINO; CIPRIANI, 2004; KOLYNIAK et al., 2004; 
HERRINGTON; DAVIES, 2005).

Além de todas as alterações posturais e dificuldades nas movimentações, a 
fraqueza do conjunto de músculos abdominais leva a uma dificuldade expiratória, bem 
como a dificuldade na tosse e no espirro, que somente serão eficazes com a contração 
adequada dessa musculatura. A estabilização central do tronco resulta em grande força 
de movimento. O desequilíbrio entre a função dos músculos extensores e flexores do 
tronco causam uma incapacidade de estabilização da coluna vertebral e, com isto, tem 
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potencial para o desenvolvimento de distúrbios da região lombar (KENDALL, 1995; 
LEE et al., 1999; MUSCOLINO; CIPRIANI, 2004).

Os exercícios de fortalecimento dos músculos abdominais são amplamente 
utilizados em programas de fisioterapia, não somente devido a sua importância durante 
os movimentos de tronco e estabilidade da coluna, mas também na prevenção e no 
tratamento da dor lombar crônica (PHILADELPHIA PANEL, 2001; HAYDEN et al., 
2005).

2.1.1 Problema

Apesar da crescente e ampla utilização do Pilates na prática dos fisioterapeutas, 
educadores físicos e dançarinos, o método tem sido pouco estudado quanto à execução 
de seus exercícios. Logo, há ausência de evidências científicas quanto ao recrutamento 
muscular exigido em cada exercício, bem como do entendimento biomecânico dos 
mesmos. Além disso, o método é reconhecido por promover fortalecimento do 
powerhouse, com ênfase dos abdominais, mas não há comprovação científica e consenso 
de quantas semanas e frequências de sessões são necessários para atingir este objetivo.

2.2 Pontos-chave 

Há possíveis fatores e determinantes que podem estar associados a essa 
problematização, que serão listados abaixo e discutidos no próximo tópico:

 9 Modificação do Pilates Clássico;
 9 Falta de evidência científica em biomecânica dos exercícios e ganho de força 

muscular; e
 9 Realizar um levantamento da literatura a fim de verificar as publicações que 

abordem o método Pilates e os músculos abdominais.

2.3 Teorização 

No livro “Return to Life Through Contrology”, 1945, Joseph Pilates descreve 
seu trabalho como contrologia, define sua filosofia e, pela primeira vez, descreve e 
ilustra um conjunto de 34 exercícios (PILATES, MILLER, 1998). Este termo refere-
se ao controle consciente de todos os movimentos musculares do corpo, da mente e 
do espírito. Nas palavras de Pilates, “contrologia restaura a aptidão física, desenvolve 
o corpo uniformemente, corrige posturas erradas, restaura a vitalidade física, revigora
a mente e eleva o espírito”. Os exercícios, portanto, são adaptados às condições do 
paciente e executados, em sua maioria, na posição deitada, com consequente diminuição 
dos impactos nas articulações de sustentação do corpo na posição ortostática e, 
principalmente, na coluna vertebral, permitindo recuperação das estruturas musculares, 
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articulares e ligamentares, particularmente da região lombo-sacral. 
O aumento da dificuldade deve respeitar as características e habilidades 

do praticante. As contrações envolvidas no método são dinâmicas (concêntricas e 
excêntricas) e, principalmente, isométricas. Existem duas categorias de exercícios: solo 
e com aparelhos. Os exercícios em solo foram os primeiros desenvolvidos por Joseph 
Pilates. Em seguida, diversos aparelhos foram criados, com molas e polias que servem 
tanto para facilitar ou dificultar os movimentos. As molas têm diferentes coeficientes 
elásticos (o que permite graduar a resistência e a dificuldade do exercício proposto). 
Os aparelhos são Reformer, Cadillac, Wunda-chair e Barrel. Há o uso de acessórios, 
como o Magic circles e faixas elásticas. A bola suíça também é um recurso muito 
utilizado nos exercícios em solo e/ou concomitantemente aos aparelhos (LATEY, 2001; 
MUSCOLINO; CIPRIANI, 2004; KOLYNIAK et al., 2004; SILVA; MANNRICH, 
2009).

Logo após a morte de Joseph H. Pilates, seu método foi sutilmente alterado. 
Além dos princípios fundamentais, novos exercícios foram adicionados. A série de 
exercícios foi ampliada e recebeu variações e modificações. Alguns dos exercícios foram 
simplificados, a fim de tornar o método mais acessível. Maior reflexão ocorreu sobre os 
princípios que envolvem o método e permitiu seu entendimento quanto à aplicação na 
anatomia, fisiologia e cinesiologia (LATEY, 2001).

Até então, essas modificações podem ser consideradas pertinentes e não alteraram 
os princípios do método. Porém, além de existirem diversas formações em Pilates, 
foram criados novos cursos que associam outro recurso terapêutico o que modifica o 
Pilates Clássico. O Pilates associado à bola suíça tem sido muito aplicado e, apesar deste 
recurso não haver sido incluído nos exercícios, permite a realização dos mesmos, tanto 
como resistência quanto como facilitador. Existem ainda cursos de Pilates utilizando 
rolos, BOSU® (meia bola suíça fixada em uma plataforma), com uso de pesos (halteres) 
e realizado também dentro da água (em piscinas).

A utilização da bola suíça e rolo foram incluídos no método contemporâneo e 
os mesmos foram adotados por escolas de formação reconhecidas mundialmente. Ou 
seja, o fisioterapeuta, o professor de educação física ou dançarino que queira buscar a 
formação no método em escolas tradicionais (exemplo: Stott Pilates e PhysicalMind) 
receberão a formação clássica e/ou contemporânea (no solo e aparelhos) e, também, com 
o uso dos acessórios (bola suíça, rolos, circles® e faixas elásticas). Porém, formações
que tragam outro recurso devem ser vistas com cautela.

O Pilates com halteres foge totalmente dos princípios do método e do foco 
principal, além de ser um acessório comumente utilizado na prática da musculação 
e, também, na prática clínica. Portanto, o uso de halteres não deve ser incluído no 
método. Além disso, Joseph desenvolveu aparelhos específicos e únicos com sistema 
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de resistência dado por molas de diferentes coeficientes elásticos, com o objetivo de 
promover fortalecimento diferenciado. E os indivíduos que realizam exercícios com 
halteres mantêm maior concentração apenas nos membros superiores, mesmo que 
estejam sobre a bola suíça. Já a água é regida pela mecânica de fluidos e os exercícios 
realizados neste meio devem considerar esta condição. Assim, há necessidade de grande 
adaptação e modificação da execução dos exercícios no meio aquático, principalmente 
por não haver fixação do corpo e alteração da descarga de peso, o que levaria a uma 
situação indesejável e fora dos objetivos do método. Além disso, poucos fisioterapeutas 
encontram-se aptos a utilizar este ambiente, devido à exigência de aprofundamento e 
experiência. Portanto, a aplicação do método, criado em solo, em ambiente aquático e 
por profissionais poucos capacitados, torna-se um risco aos praticantes. 

O objetivo deste capítulo não é discutir a qualidade de cada curso existente, mas 
promover reflexão sobre as alterações e adaptações dos novos cursos ofertados e promover 
discussão voltada ao real foco do exclusivo método criado por Joseph H. Pilates. Esses 
cursos realizados em diferentes condições e com recursos diversos podem distanciar do 
objetivo principal proposto: o fortalecimento da musculatura do powerhouse, ou seja, a 
pelve, o abdômen e a região lombar. Porém, a competitividade no mercado de trabalho 
tem aumentado e profissionais buscam, cada vez mais, se diferenciarem. Talvez por 
isso, novas formações complementares surjam, mas é necessário o cuidado da proposta 
original não se perder. 

A reflexão mais importante a ser feita é quanto às evidências científicas. Na 
literatura encontram-se muitos estudos realizados com o método Pilates. Porém, não há 
somente falta de evidências, mas também falta de qualidade nas publicações. A maioria 
dos estudos aborda o método como tratamento, como exemplo, para lombalgia. Dentro 
desse assunto, recentemente, uma revisão sistemática com metanálises avaliou a eficácia 
do método Pilates sobre dor e funcionalidade em adultos com dor lombar crônica não-
específica, quando comparado ao grupo controle e exercícios de estabilização lombar. 
Os autores concluíram que não há evidências de que o método Pilates melhora a dor ou 
funcionalidade em pacientes com dor lombar crônica não-específica (PEREIRA et al., 
2012).

Em 2010, foi publicado um estudo que verificou o recrutamento muscular 
dos extensores de tronco (grupo que compõe o powerhouse) especificamente em três 
exercícios do Pilates: single leg kick, double leg kick e swimming. Observou-se que 
o exercício swimming aumentou o recrutamento muscular comparado aos outros e
pode ser incluído em um treinamento de fortalecimento dos músculos extensores de 
tronco (MENACHO et al., 2010). Mesmo estudos realizados com o método clássico são 
escassos e não há evidência sobre os demais cursos citados acima. Assim, é necessário 
cautela e precaução na realização dos mesmos, quando aplicados em distúrbios 
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musculoesqueléticos.
Quanto à problematização exposta no início do capítulo (número de sessões 

e frequência), não há evidência que comprove o tempo necessário para fortalecer 
os músculos abdominais e a frequência da realização das sessões, pois depende da 
condição prévia da pessoa, idade e presença ou não de lesões. Porém, há alguns estudos 
que abordaram o efeito do método na força dos músculos abdominais com o método 
Pilates. Herrington e Davies (2005) encontraram melhora na contração do músculo 
transverso abdominal em indivíduos treinados com o método Pilates, quando comparado 
aos indivíduos que realizavam exercícios abdominais regulares e ao grupo controle. 
Sekendiz et al. (2007) avaliaram a força muscular dos flexores e extensores de tronco 
de mulheres sedentárias em 15 sessões de Pilates, realizadas três vezes por semana. 
A força foi avaliada utilizando-se um dinamômetro isocinético. Também verificaram 
a resistência muscular abdominal, flexibilidade da cadeia posterior, porcentagem de 
gordura corporal e índice de massa corpórea (IMC). Os autores observaram diferença 
significativa entre os valores pré e pós da força muscular apenas no grupo Pilates, 
assim também como para a resistência abdominal e flexibilidade da cadeia posterior. 
Concluíram que o Pilates apresenta efeito positivo sobre essas variáveis. O trabalho 
de Kolyniak et al. (2004), avaliou a função dos músculos abdominais e extensores de 
tronco com o dinamômetro isocinético em indivíduos praticantes do método Pilates, 
exclusivamente. As variáveis estudadas foram pico de torque, trabalho total, potência e 
quantidade total de trabalho. A função dos extensores apresentou melhora em todos os 
parâmetros avaliados. Para os flexores, foi detectada discreta melhora para o trabalho 
total e quantidade total de trabalho.

Já Rogers e Gibson (2006) verificaram o efeito do Pilates na composição 
corporal, flexibilidade e força muscular em mulheres já praticantes do método em oito 
semanas de tratamento. Os autores encontraram diferença significante na força muscular, 
composição corporal e flexibilidade no grupo de indivíduos iniciantes no método Pilates 
quando comparado ao grupo controle (composto por indivíduos ativos). O mais recente 
estudo de Kloubec (2010) demonstrou que a realização dos exercícios de Pilates durante 
12 semanas, em duas sessões de 60 minutos por semana, foi suficiente para promover 
aumentos significativos na resistência abdominal de sujeitos adultos ativos e na 
flexibilidade de isquiotibiais e resistência na parte superior do corpo. Entretanto, não há 
padronização do tempo de aplicação, frequência e semanas necessárias para promover o 
fortalecimento deste grupo muscular.

Conforme as recomendações do American College of Sports Medicine (GARBER 
et al., 2011), os exercícios resistidos devem ser realizados com frequência semanal de 
2 a 3 vezes. As intensidades variam conforme os objetivos propostos: 60% a 70% de 1 
RM (repetição máxima - moderada para alta intensidade) e >80% de 1 RM (alta para 
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muito alta intensidade) para ganho de força muscular e  < 50% de 1 RM para resistência 
muscular. Para ganho de força, as repetições adotadas são de 8 a 12, já para resistência 
muscular, 15 a 20. O número de séries recomendadas é de 2 a 4. E não há definição 
quanto ao tempo necessário para o ganho de força muscular.

2.4 Hipótese de solução

Com o objetivo de determinar o tempo de aplicação, frequência e semanas 
necessárias para o ganho de força abdominal é necessário realizar dois ensaios clínicos 
aleatórios, primeiramente em indivíduos saudáveis.

2.5 Aplicação à realidade

O ensaio clínico aleatório (ECA) é um tipo de estudo prospectivo e permite 
comparar o efeito de uma intervenção, seja de procedimentos, técnicas ou fármacos. Os 
participantes são aleatorizados, ou seja, todos têm a mesma chance de serem incluídos 
em qualquer um dos grupos estudados (MEDRONHO, 2009). A aleatorização pode 
ser feita pela geração de números por tabela de números aleatórios e a ocultação da 
alocação em envelopes opacos e selados. Os ensaios clínicos devem seguir as normas 
do Consort-Statement (SCHULZ et al., 2010).

Nos dois ensaios clínicos propostos, três grupos serão formados: G1 – grupo 
controle; G2 – exercícios tradicionais de abdominais e G3 – Pilates. A diferença 
encontra-se nas frequências semanais dos exercícios: em um ECA os grupos realizarão 
exercícios 2 vezes por semana e no outro ECA 3 vezes por semana. Ambos com 3 
séries de 8 repetições. Cada participante seria submetido a 12 semanas de tratamento. Os 
protocolos deverão seguir evolução gradativa dos exercícios abdominais e do Pilates.

O comportamento da musculatura abdominal, extensora de tronco, flexora e 
extensora de quadril serão verificados por meio da avaliação isocinética (Biodex) e da 
eletromiografia de superfície (EMGs). As avaliações acontecerão no início (semana 1), 
ao meio (semana 6), ao final do tratamento (semana 12) e com follow-up de 3 e 6 meses. 

O Biodex (dinamômetro isocinético) tem sido utilizado na pesquisa clínica 
e no ambiente esportivo por permitir a avaliação da função muscular dinâmica e 
avaliação do torque máximo durante toda a amplitude de movimento. Além de avaliar a 
potência, trabalho e relação agonista-antagonista dos músculos (GLEESON; MERCER, 
1996). Já a EMGs é uma das principais ferramentas utilizadas dentro da biomecânica 
(SODERBERG; KNUTSON, 2000). Esta técnica permite a avaliação da função 
muscular em um determinado exercício, fornece um biofeedback para pacientes, o início 
e o tempo de contração, além de determinar a fadiga muscular. Permite, também, o 
registro de atividades elétricas associadas às contrações musculares (BASMAJIAN; DE 
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LUCA, 1985). Nestes ECAs, a EMG de superfície seria avaliada juntamente ao Biodex, 
com os eletrodos posicionados nos grupos musculares de interesse enquanto o indivíduo 
realiza o teste isocinético.

Assim, será possível verificar em que momento há início do ganho de força 
abdominal, extensora de tronco, flexora e extensora de quadril; verificar se o ganho 
de força em 12 semanas de Pilates é significativo; verificar se há diferença no ganho 
de força abdominal entre os protocolos de 2 e 3x semanais e, também, verificar as 
mudanças nos padrões de ativação muscular em cada exercício.

3 Conclusão

O Pilates é uma modalidade de exercício completa, com benefícios de tonificar 
e alongar os músculos, melhorar a força e estabilidade, prevenir lesões, melhorar a 
postura, coordenação motora e equilíbrio, além de melhorar a consciência corporal. 
Porém, para que os profissionais apliquem o método de maneira segura e eficaz, é 
necessário embasamento científico para a sua prática.

O ensaio clínico aleatório proposto neste capítulo não tem um objetivo inédito, 
porém, a qualidade metodológica das pesquisas existentes é baixa (apresentando 
alto risco de viés), ao contrário da metodologia proposta neste estudo. A hipótese de 
solução desta problematização visa um resultado e entendimento científico de como os 
exercícios do método Pilates podem alcançar os benefícios do método e, principalmente, 
o fortalecimento muscular. A partir disso, os profissionais aplicarão o Pilates de maneira
eficaz e segura, permitindo que seus alunos se beneficiem sem o risco de lesões.
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O meu corpo é um jardim, a minha 
vontade o seu jardineiro.

William Shakespeare

1 Introdução

Este trabalho é parte integrante das atividades referentes à Disciplina “Didática 
em Ensino Superior”, do curso de Mestrado em Ciências da Reabilitação- Programa 
Associado UEL-UNOPAR. O objetivo deste estudo é vivenciar a “Metodologia da 
Problematização”, proposta por Berbel (1995), e analisar questões relacionadas à dor e 
percepção corporal em acadêmicos do primeiro ano do curso de Fisioterapia.

A Fisioterapia é uma maneira de tratar, que tem como objetivos a prevenção de 
doenças e  reabilitação de pessoas, usando como um de seus recursos o próprio corpo 
do profissional.

Desde que assumiu a postura ereta, o maior desafio do homem tem sido ficar em 
pé sem forçar sua estrutura óssea ou articulações. Na luta contra a gravidade, o corpo se 
defende como pode para compensar deficiências de equilíbrio ou dores (SOUCHARD, 
1996). Vários são os fatores que podem afetar a postura, dentre eles os maus hábitos 
posturais de repouso, de trabalho e lazer (GAGEY et al., 2000). Para que se possa falar 
de postura e entender suas alterações, é necessário que o indivíduo tenha conhecimento 
do seu próprio corpo, ou seja, que desenvolva ou construa  a percepção corporal.

Henry Head, neurologista inglês, referência nas pesquisas em imagem corporal, 
conhecido por criar o termo esquema corporal, em 1911. O esquema corporal seria um 
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modelo postural padrão que cada pessoa construiria de si e que serviria de referência 
para que ela pudesse contrapor a esse modelo suas diferentes posturas e movimentos. 
A construção do esquema corporal seria uma necessidade básica para todas as pessoas, 
para moverem-se e localizarem-se no espaço adequadamente. Head (1911) enfatizou 
o papel do esquema corporal em orientar a postura e o movimento corporal. A grande
inovação na área veio, em 1935, com o trabalho de Paul Schilder, no livro A imagem 
do corpo: as energias construtivas da psique, que trata do assunto da imagem corporal 
de maneira, que ainda hoje, se mantém atualizada. O autor pode ser considerado o 
precursor das diversas linhas de pesquisa em imagem corporal. 

Schilder (1999) vê a imagem corporal como uma unidade que engloba os mais 
diferentes aspectos: esquema corporal, modelo postural do corpo, imagem postural ou 
imagem corporal, que são termos que se equivalem, pois estão todos tratando da mesma 
realidade. A imagem corporal é definida como entidade em constante autoconstrução e 
autodestruição, em constante mudança, crescimento e desenvolvimento. Fazem parte 
dessa construção processos conscientes e inconscientes. Não é apenas uma construção 
cognitiva, pois envolve sensações que nos são dadas, tanto da parte externa do corpo, 
quanto da parte interna, das entranhas, dos músculos e seus invólucros. Envolve também 
as experiências, a memória, assim como as intenções, as aspirações e as tendências. 

Não existe um padrão postural que possa ser denominado normal (lOUDON et 
al., 1999), pois a postura de cada pessoa tem características que são unicamente suas 
(tACHDJIAN, 1995).

2 Desenvolvimento 

2.1 Observação da realidade

A finalidade desta etapa é observar de modo crítico uma dada realidade, para 
identificar seus aspectos problemáticos e selecionar um problema a ser estudado, a fim 
de fornecer contribuição para a sua transformação.

Espera-se que o aluno que inicia o curso de Fisioterapia tenha escolhido esta 
área profissional por já conhecer e se identificar com atividades relacionadas ao corpo 
humano. Porém, previamente ao ingresso na graduação, o aluno pouco ou nada trabalha 
seu corpo, devido ao alto estresse e pouco tempo livre, uma vez que a dedicação ao 
estudo e a preocupação em sua conclusão tornam-se assuntos primordiais na vida do 
estudante.

2.1.1 Problema

Durante a disciplina de Estágio em Docência do Programa de Mestrado Ciências 
da Reabilitação- Programa Associado UEL-UNOPAR, observou-se a postura dos alunos 
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ingressantes no curso de graduação em Fisioterapia durante as aulas na disciplina de 
Habilidades Interpessoais I. Ao serem solicitadas diferentes posturas para a realização 
de atividades de dinâmica em grupos, notou-se maior dificuldade na manutenção da 
postura sentada no chão sem apoio, em que ocorriam reclamações constantes de dores 
e mal-estar.

O fisioterapeuta tem como ferramenta de trabalho o seu próprio corpo. O corpo será 
exigido, constantemente, em vários posicionamentos que se alternam na busca da melhor 
adaptação (ajuste) dos procedimentos terapêuticos aos seus pacientes. Como exemplos, 
o fisioterapeuta muitas vezes carrega peso excessivo na realização das transferências de
postura do paciente no leito; os hospitais e clínicas possuem macas e leitos de diferentes 
alturas; além disso, os fisioterapeutas apresentam fatores antropométricos diferentes 
entre si. A necessidade do profissional de realizar movimentos sob diferentes condições 
durante a execução das terapias exige do fisioterapeuta bom preparo físico. 

Vale ressaltar que as Diretrizes Curriculares Nacionais  - DCN (2002)  adotadas 
para os cursos de Graduação em Fisioterapia não determinam a realização de um 
trabalho corporal específico com os alunos, em termos de consciência, percepção ou 
esquema corporal. Também não preveem qualquer tipo de pré-requisito ou conteúdo que 
venha a ser desenvolvido durante a formação acadêmica, no sentido de qualificar melhor 
o aluno para atuar profissionalmente em relação à postura. Os objetivos e requisitos
formais são direcionados para o cuidado com o outro, o paciente. Dessa forma, fica 
clara a importância de verificar, por meio de um instrumento de avaliação, a condição 
corporal destes acadêmicos.

Frente aos problemas abordados e que podem gerar inúmeras discussões, este 
estudo terá enfoque no seguinte problema, a fim de atingir o objetivo proposto: “O 
acadêmico de fisioterapia conhece (prepara) seu principal instrumento de trabalho, 
seu corpo?”

2.2 Pontos-chave

O Curso de Graduação em Fisioterapia, conforme as DCN devem propor uma 
formação generalista, humanista, crítica e reflexiva e tem como meta capacitar o 
acadêmico da área para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor 
científico e intelectual. portanto, o fisioterapeuta deve ter uma visão global do paciente, 
atuar com ética e com respeito às diferenças culturais do indivíduo e da coletividade 
(VASQUES, 2007). A graduação em Fisioterapia estuda o movimento humano em todas 
as suas formas de expressão e potencialidades, nas alterações patológicas, cinético-
funcionais, em sua repercussão psíquica e orgânica, buscando preservar, desenvolver e 
restaurar a integridade de órgãos, sistemas e funções, desde a elaboração do diagnóstico 
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físico e funcional, eleição, e até a execução dos procedimentos fisioterápicos pertinentes 
a cada situação (VASQUES, 2007).

Todas as disciplinas da matriz curricular concentram-se no conhecimento 
corporal do paciente, nas doenças, na diversidade de tratamento, no funcionamento 
do organismo, mas sempre na perspectiva referencial do outro, sem considerar o 
autoconhecimento corporal.

Em relação às DCN, percebe-se que não existe menção ao conhecimento do 
próprio corpo do futuro fisioterapeuta ou qualquer trabalho voltado para este, o que isenta 
as Instituições de Ensino Superior de realizarem um programa voltado para este fim. 
Porém, nos últimos parágrafos, as DCN determinam que às ações já estabelecidas podem 
ser acrescidas práticas e conhecimentos que venham beneficiar o futuro profissional ou 
a profissão em si, produzindo conhecimentos mais consistentes e fisioterapeutas mais 
conscientes durante a atuação.

Assim, a proposta deste trabalho é avaliar a percepção corporal e a presença 
ou não de dor nos acadêmicos de fisioterapia do primeiro ano do curso de graduação, 
visto serem fundamentais para o futuro exercicio profissional, uma vez que o seu corpo 
se tornará ferramenta de trabalho. A partir desses resultados, pretende-se estimular a 
reflexão nos academicos de fisioterapia sobre o seu futuro profissional.

2.3 Teorização 

A boa postura corporal decorre da manutenção das suas curvaturas fisiológicas 
da coluna vertebral, cifose ou lordose, as quais abrangem três regiões (cervical, 
torácica e lombar). Elas devem se apresentar alinhadas e em equilíbrio. Segundo 
Kapandji (2000), a coluna vertebral é o eixo do corpo e deve conciliar dois imperativos 
mecânicos contraditórios, a rigidez e a flexibilidade. A boa postura corporal reflete o 
movimento dinâmico do corpo humano e quando não adequada, a saúde geral pode ser 
comprometida. 

O fisioterapeuta é um profissional que atua com sobrecarga física e emocional 
intensa, e apesar de terem conhecimento anatômico, biomecânico e fisiológico sobre 
o corpo humano, também estão constantemente sob carga física pela natureza de seu
trabalho (BROOM; WIllIANS, 1996). 

Fordham (1993) discute a saúde ocupacional dos trabalhadores dos serviços 
de saúde, levantando várias razões para o comportamento dos fisioterapeutas serem 
subestimados. Isto inclui a máxima “o paciente em primeiro lugar”. Há a  expectativa 
que os trabalhadores da saúde escolham seu trabalho como vocação e abram mão de seu 
próprio bem-estar, e a tradição de que os que cuidam da saúde devem ter persistência. 
Esses problemas organizacionais agravam-se na fisioterapia ao acreditar-se que o 
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profissional é capaz de diminuir os efeitos da sobrecarga física, tendo em vista seu 
conhecimento e habilidade para tratar suas próprias dores.

A fisioterapia envolve o trabalho com humanos, que têm diversos tamanhos e 
formas, sendo, frequentemente, impossível selecionar, tanto os pacientes quanto os 
fisioterapeutas, a fim de obter um equilíbrio antropométrico para manuseio manual. 

Em muitos casos, não é possível adaptar o trabalho ao homem, ou seja, o que 
ocorre é a adaptação do “homem ao trabalho”. Sendo assim, é comum o fisioterapeuta 
adaptar-se às condições ambientais, físicas e antropométricas do atendimento ao 
paciente, afim de que este consiga realizar alguma função. É necessário reconhecer 
a vulnerabilidade desta profissão, predominantemente feminina, e os altos riscos 
ocupacionais das operações de trabalho manual (HIGNEtt, 1995).

Cromie et al. (2000) afirmam que os fisioterapeutas estão em risco para desordem 
músculo-esqueléticas relacionadas ao trabalho, a partir de um estudo realizado com 
824 fisioterapeutas na Austrália, quando encontraram 91% de prevalência de Doenças 
Ocupacionais Relacionadas ao trabalho (DORt) durante a vida desses profissionais, 
sendo que um em cada seis  mudou de área de atuação ou abandonou a profissão. 
Mierkejewski e Kumar (1997) realizou um estudo de prevalência de lombalgia nos 
fisioterapeutas de Edmont no Canadá e encontrou 49,28% de lombalgia relacionada 
ao trabalho, com primeiro episódio de lombalgia nos primeiros cinco anos de profissão 
e antes dos 30 anos de idade. A incidência dos problemas relacionados às dores na 
coluna é muito frequente. Mesmo não se conhecendo todos os aspectos etiológicos 
dessa doença, deve-se procurar meios concretos para tratá-la e, o que é mais importante, 
preveni-la (KNOplISH, 2003).

Essa afecção benigna, de recuperação espontânea na maioria dos casos, causa 
enorme perda para a economia do país e já foi umas das principais causas de absenteísmo 
no trabalho (KNOplISH, 2003). 

Silva et al. (2008), observaram a prevalência de dor na coluna de 88,3% em 
estudantes de fisioterapia do último ano. tal fato pode ser decorrente dos alunos não 
possuírem  uma boa auto-percepção corporal ou não terem o hábito de trabalharem  seus 
corpos. Dessa forma, faz-se necessário estudar os fatores causais ou de agravamento 
das dores na coluna para que se possa modificá-los de forma a não causar tais males. 
A presença de dor demonstra a importância de iniciar um trabalho de orientação e 
prevenção durante o curso de graduação em Fisioterapia. Estes alunos devem ser 
preparados para enfrentar as tarefas profissionais, reduzindo ao máximo os riscos de 
lesões. Além da conscientização dos acadêmicos de Fisioterapia de que é fundamental 
o conhecimento sobre prevenção de lesões, é necessário informá-los sobre a imagem
corporal necessária para desenvolver os movimentos integrados da profissão.
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Existe uma intrínseca relação entre imagem corporal e movimento. para Schilder 
(1999), o movimento não pode ser visto apenas como o deslocamento de uma parte do 
corpo humano com determinado fim, ele está ligado a tudo que tem dentro de nós e tudo 
que tem fora em um dado instante. Cada movimento carrega em si uma história passada 
e uma expectativa quanto a um devir. 

O movimento e a imagem corporal influenciam-se a todo momento. É por meio 
do movimento que desenvolvemos nossa imagem corporal, da experiência, seguidas 
tentativas, um esforço contínuo para adquirirmos conhecimentos a respeito do mundo e 
do nosso corpo. O movimento é essencial para o reconhecimento e construção da imagem 
corporal e, ao mesmo tempo, a cada instante em que nos movemos estamos modificando 
nossa imagem corporal (SCHIlDER, 1999). Além disso, a imagem corporal dará uma 
qualidade única ao modo como os indivíduos se movem e uma relação única de cada um 
com o ato de se mover. Em outras palavras, em cada movimento está a imagem corporal. 
Nota-se, então, a importância da implementação de métodos de conscientização corporal  
visando à prevenção de dores e melhora das condições de atuação dos acadêmicos de 
fisioterapia.

2.3.1 Forma de investigação

Para realização deste trabalho, foi solicitado aos 57 acadêmicos do primeiro 
ano do curso de Graduação em Fisioterapia da Universidade Estadual de londrina a 
responderem 2 questionários após aceitarem  participar do estudo, assinando o termo de 
consentimento livre e esclarecido.

Os instrumentos utilizados foram:
Questionário 1:
Um questionário de 8 itens foi elaborado com o objetivo de investigar as 

condições físicas e os hábitos posturais dos acadêmicos, com respostas objetivas (sim 
ou não). As perguntas foram:

“Você tem dores em seu corpo?”
“Você já precisou se submeter à sessão de fisioterapia?”
“Você pratica ou já praticou atividade física?”
“Possui diagnóstico de alteração postural?”
“Sente limitação para realizar algum movimento?”
“Sente dificuldade em se manter em alguma posição?”
“Sente necessidade de algum trabalho corporal?”
“Sabe que seu corpo poderá ser seu principal instrumento de trabalho?”
Questionário 2:
O Questionário de Consciência Corporal (QCC), desenvolvido por Miller et al. 
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Gráfico 1: Percentual de respostas positivas dos alunos a cada item do questionário 1.
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(1981), tem o objetivo de avaliar a distinção que as pessoas fazem entre os aspectos 
privados do corpo (sensações e sentimentos observados pela própria pessoa em si 
mesma) e os aspectos sociais (aparências e comportamentos observados pelos outros). 
O QCC é composto por 3 partes, com 15 perguntas ao total, as respostas dadas em 0 
(ruim), 1 (leve), 2 (moderada), 3 (bom) e 4 (ótimo). 

2.3.2 Resultados

A média de idade dos participantes foi de 18,2 (± 1,08) anos, em que o sexo 
feminino teve a maior representação com 41 participantes e o masculino com 16.

Questionário 1:
As dores no corpo foram comumente encontradas entre os alunos. Apesar disso, 

somente 20 participantes possuem um diagnóstico de alterações posturais. Mesmo não 
tendo diagnóstico, mais da metade (31) dos acadêmicos já se submeteram a sessões de 
fisioterapia. A presença de dores no corpo não limita a realização de algum movimento 
para 64,9%, porém, a dificuldade em manter algumas posturas (como permanecer 
sentado no chão) é presente em 38 alunos. A consciência da necessidade de algum 
trabalho corporal é percebida por 78,9% dos acadêmicos e acompanha o resultado de 
100% dos alunos em entender que seu corpo poderá ser seu principal instrumento de 
trabalho. Somente 3 participantes relataram nunca ter praticado atividade física (Figura  
1 e 2).

Figura 1: Percentual de respostas positivas dos alunos a cada item do questionário 
1.
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Questionário 2:
Na primeira parte que era relacionada a sensações corporais, a soma de todas 

as respostas dos cinco itens foram de moderadas a ótimas, em que 25,6% responderam 
moderado, 23,8% bom e 27% ótimo (Figura 3).

Figura 3: Distribuição de respostas do questionário sobre sensações corporais

Na parte 2, a satisfação e insatisfação ficaram entre boa (33,6%) e ótima (64,5%) 
(Figura 4).

Figura 2: Percentual de respostas positivas dos alunos a cada item do questionário 
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Figura 4: Distribuição de respostas ao questionário 2 sobre satisfação e 
insatisfação

E por fim, as respostas sobre visões e características pessoais foram divididas, e a 
maior frequência de respostas aos itens foi a moderada, com 24,5% (Figura 5).

Figura 5: Distribuição de respostas ao questionário 2 sobre visão das 
características pessoais

2.4 Hipóteses de solução

O problema em discussão diz respeito à necessidade de atividades corporais que 
sejam oferecidas durante a Graduação, e tem como objetivos, estruturar e reorganizar 
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a postura dos acadêmicos de Fisioterapia, a fim de prevenir futuras desordens posturais 
prejudiciais ao desempenho de sua profissão. propostas para solução:

99 Promoção de aulas educativas;
99 Vivências corporais;
99 Materiais educativos; e
99 Adequação da matriz curricular.

Ainda, destaca-se que o esclarecimento aos academicos sobre a importância da 
boa percepção corporal, aliada à ausência de dor, poderá proporcionar melhor condição 
de saúde na sua futura atuação profissional.

2.5 Aplicação à realidade

Esta etapa tem como objetivo a intervenção na realidade estudada, visando desta 
forma, uma transformação. Porém, para que esta ocorra, é necessário atenção por parte 
do corpo docente dos cursos de graduação em fisioterapia sobre o tema estudado. Deste 
modo, a divulgação de uma intenção com ações, por meio de publicação e apresentação 
desta proposta, que promova discussão com os docentes que ministram aulas a estes 
acadêmicos e que estejam  diretamente envolvidos com o compromisso do ensino de 
aspectos voltados para o “ser” e não somente do “fazer”, possam refletir  no cotidiano 
em sala de aula e propor alternativas para motivar o aluno a esta reflexão sobre a sua 
preparação corporal e as demandas para o exercicio profissional. 

A questão da percepção corporal e da consciência da utilização do corpo do 
futuro profissional, como instrumento de trabalho, junto aos acadêmicos de fisioterapia 
devem ser discutidas durante a formação, e tambem podem ser aplicadas aos demais 
estudantes de graduação da área da saúde. 

A inclusão de avaliação postural do academicos de fisioterapia, bem como, aulas 
educativas e vivências corporais, em conjunto com a aplicação de questionários de 
percepção corporal, devem ser incorporadas nos cursos de graduação. Ainda, propõe-se 
que tais atividades não sejam exclusivas a primeira série do curso, mas proporcionadas aos 
academicos do último ano do curso de Fisioterapia, ja que nesse momento, as exigencias 
corporais estão presentes nos atendimentos realizados nos estagios supervisionados.

3 Conclusão

Espera-se que com os achados e as reflexões desse estudo possam servir como 
estímulo para realização de outras pesquisas, inclusive em outros cursos de graduação, 
com diferentes formas de abordagens, para que, assim, haja maior compreensão sobre 
o tema.
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Os problemas significativos que 
enfrentamos não podem ser resolvidos 
no mesmo nível de pensamento em 
que estávamos quando os criamos.

Albert Einstein

1 Introdução

A Fisioterapia é uma profissão que recentemente foi reconhecida no Brasil. A 
inserção do profissional fisioterapeuta em Unidade de Terapia Intensiva - UTI começou 
no final da década de 1970. As UTIs de hospitais com nível terciário devem contar com 
assistência fisioterapêutica em período integral, conforme a Portaria do Ministério da 
Saúde no 3432, em vigor desde 12 de agosto de 1998, por diminuírem as complicações 
respiratórias e o período de hospitalização, reduzindo, consequentemente, os custos 
hospitalares (www.amib.com.br). 

Os serviços de Fisioterapia atendem, principalmente, pacientes adultos em vários 
campos da terapia intensiva, porém destaca-se o expressivo percentual de atendimento 
na área de neonatologia e pediatria, segmento no qual a fisioterapia conquistou espaço 
mais recentemente, devido à complexidade e especificidade desses pacientes (NOZAWA 
et al., 2008).

Embora os objetivos da fisioterapia sejam semelhantes àqueles traçados para 
os adultos, a assistência fisioterapêutica à criança e ao recém-nascido (RN) apresenta 
particularidades relacionadas às diferenças anatômicas e fisiológicas existentes nestes 
pacientes (NICOLAU; LAHÓZ, 2007). A abordagem fisioterapêutica pediátrica difere 
de forma substancial das práticas utilizadas no adulto, devendo ser continuamente 
adaptada a esses pacientes em constante crescimento e desenvolvimento (SARMENTO, 
2007).
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Estudos demonstram que a alta complexidade do atendimento com o 
paciente crítico internado em UTI envolve diversas especialidades clínicas e exige 
acompanhamento de equipe multiprofissional especializada (NOZAWA et al., 2008; 
PEREIRA et al., 1999; ZORZI et al., 2008). 

A fisioterapia tem demonstrado papel essencial no tratamento deste paciente 
crítico, internado em terapia intensiva, tanto em promover a reabilitação cardiopulmonar, 
quanto na reabilitação e profilaxia de distúrbios neurológicos (KNOBEL, 2006), e nos 
danos causados devido a imobilização prolongada (FRANÇA et al., 2012). A atuação do 
fisioterapeuta na UTI Pediátrica e Neonatal requer habilidades técnicas especializadas, 
trabalho em equipe, bem como atuação com enfoque no cuidado global da criança e 
família (MOLINA et al., 2007).

2 Desenvolvimento

2.1 Observação da realidade

Apesar de estudos demonstrarem a importância do profissional fisioterapeuta 
especializado na equipe multiprofissional da UTI, a cobertura em período integral ainda 
não é observado nas UTI Pediátrica e Neonatal do Hospital investigado. Nesse serviço, 
em 2010, a UTI Pediátrica, com cinco leitos, dois profissionais fisioterapeutas realizam 
plantões docente, ou seja, docentes do curso de fisioterapia que atuam em UTI, por 
período de 18 e 24 horas semanais (25% da carga horária total estimada na semana). 
Na UTI Neonatal, com sete leitos, uma profissional fisioterapeuta, concursada, realiza 
carga horária semanal de 30 horas (17,26% da carga horária total estimada na semana). 

2.1.1 Problema

Ressalta-se que a carencia de profissional fisioterapeuta nas UTI Pediatrica e 
Neonatal em periodo integral leva a descontinuidade do atendimento, por consequencia, 
pode refletir em maior tempo de internação nessas unidades e hospitalização, bem 
como, a suscetibilidade de ocorrencia de maiores complicações. Pesquisa realizada pelo 
Serviço de Fisioterapia do Instituto Central do Hospital das Clínicas, da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo - USP, mostrou que as sessões de fisioterapia 
reduzem em até 40% o tempo de permanência do paciente internado na UTI, quando 
aplicadas em período integral (www.hcnet.usp.br), ratificando a necessidade da 
presença do profissional fisioterapeuta 24 horas. Para tanto, faz-se necessário propostas 
que viabilizem a continuidade da assistencia fisioterapeutica em tempo integral aos 
pacientes das UTIs. 

Para a elaboração de possíveis hipóteses de solução da falta do profissional 
fisioterapeuta em período integral nas UTIs Pediátrica e Neonatal, o estudo utilizará 
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o método denominado Metodologia da Problematização abordado na disciplina de
Didática em Ensino Superior do programa de Mestrado Ciências da Reabilitação 
Associado UEL/UNOPAR. Este método segue a proposta do Arco de Maguerez, que 
tem a realidade como ponto de partida e como ponto de chegada, cujo processo de ação-
reflexão-ação é capaz de provocar intencionalmente algum tipo de transformação dessa 
realidade (BERBEL, 1998).

2.2 Pontos-chave

Os principais pontos-chave a serem destacados referem se a fisioterapia como 
modalidade terapeutica ser relativamente nova, incongruencia quanto a legislação sobre 
a assistencia hospitalar e a carga horaria do profissional  nos serviçoes e a formação 
academica para a atuação na area especifica. 

99 Profissão fisioterapeuta relativamente nova
A fisioterapia nas UTIs Pediátrica e Neonatal pode ser considerada nova 

modalidade de terapia (SELESTRIN et al., 2007). Nesse sentido, a importancia do 
profissional fisioterapeuta como integrante da equipe de assistência na terapia intensiva 
tem ocorrido de forma progressiva (NOZAWA et al., 2008).

99 Assistência do Fisioterapeuta na UTIs
Embora a assistência fisioterapêutica em período integral nas UTIs sejam 

regulamentadas por legislação especifica, a carga horária de trabalho do profissional  
fisioterapeuta difere em cada instituição (NOZAWA et al., 2008).

99 Formação do profissional fisioterapeuta
O fisioterapeuta tem sido cada vez mais solicitado e sua presença nas UTIs cada 

vez mais frequente, porém sua formação e qualificação nem sempre são suficientes 
(NOZAWA et al., 2008). 

2.3 Teorização

As UTIs são unidades hospitalares destinadas a pacientes críticos que necessitam 
de cuidados complexos e especializados (LEITE; VILA, 2005), e desempenham, 
atualmente, um papel decisivo na chance de sobrevida de pacientes gravemente 
enfermos (PEREIRA et al., 1999).

A origem da UTI está descrita nas salas de recuperação pós-anestésica, em que os 
pacientes submetidos a procedimentos anestésico-cirúrgicos tinham sob monitorização 
as funções vitais (respiratória, circulatória e neurológica) sendo instituídas medidas de 
suporte quando necessário até o término dos efeitos residuais dos agentes anestésicos 
(CARVALHO et al., 2004). Durante a Segunda Guerra Mundial, a necessidade de um 
local para assistência aos soldados vitimados e a escassez de equipes de enfermagem 
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para manter os cuidados necessários exigiu a criação de uma sala em que a atenção 
intensiva pudesse ser assegurada, o que resultou na difusão de salas de recuperação
(CARVALHO et al., 2006). A propagação do conceito de um local próprio para atenção 
intensiva aconteceu, por sua vez, em função da alta mortalidade provocada pelas 
epidemias de poliomielite ocorridas na Dinamarca e nos Estados Unidos na década 
de 50. Nessa época foi criado o centro de tratamento respiratório no Massachusetts 
General Hospital e em 1958, a primeira UTI multidisciplinar em Baltimore. No Brasil, 
a primeira UTI surgiu no ano de 1967 na cidade do Rio de Janeiro (COSTA, 2003).

Desta forma, a UTI nasceu da necessidade de oferecer suporte avançado de vida a 
pacientes agudamente doentes que porventura possuam chances de sobreviver, destina-
se à internação de pacientes com instabilidade clínica e com potencial de gravidade 
(CARVALHO et al., 2006). É um ambiente de alta complexidade, reservado e único no 
ambiente hospitalar, já que se propõe estabelecer monitorização completa e vigilância 
durante 24 horas (FREIRE et al., 1998).

Em virtude da constante expectativa de situações de emergência, da alta 
complexidade tecnológica e da concentração de pacientes graves sujeitos a mudanças 
súbitas no estado geral (LEITE; VILA, 2005), a internação na UTI necessita de 
profissionais especializados e qualificados para tal fim, com uma equipe multidisciplinar 
envolvendo médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e terapeutas 
ocupacionais (PEREIRA et al., 1999).

A atuação do fisioterapeuta, no convívio com a equipe multidisciplinar, favorece 
uma melhor recuperação dos pacientes, mostrando que eficiência, bem como habilidades 
de comunicação são imprescindíveis a sua atuação (ZORZI et al., 2008). A presença 
constante do fisioterapeuta, na UTI, auxilia, decisivamente, na precoce recuperação 
respiratória, motora e na própria motivação do paciente, o que, em termos gerais, leva 
a uma redução do número de dias de internação e dos custos hospitalares (FRANÇA et 
al., 2012; PEREIRA et al., 1999).

Os pacientes internados em UTI Pediátrica e Neonatal, na sua maioria, são 
admitidos com doenças respiratórias ou mesmo acabam por sofrer complicações 
pulmonares decorrentes de procedimentos cirúrgicos e de ventilação pulmonar 
mecânica (VPM). Assim, os cuidados técnicos, próprios da atuação da fisioterapia, são 
bem estabelecidos e estudados (CARVALHO et al., 2004). O objetivo básico da UTI 
é recuperar ou manter as funções fisiológicas normais do paciente através do uso de 
monitorização contínua dos sinais vitais e suporte medicamentoso ou mesmo mecânico 
para a recuperação de certas insuficiências orgânicas (PEREIRA et al., 1999).

O ambiente tecnológico da UTI Pediátrica ou Neonatal oferece à criança 
benefícios como a rápida identificação de complicações e a possibilidade de intervenções 
imediatas, contribuindo para o aumento da sobrevida. Todavia este mesmo ambiente 
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pode provocar uma série de malefícios físicos e psicossociais à criança, desencadeados 
pelo estresse do ambiente e procedimentos (FREIRE et al., 1998).

Mais recentemente, vem se discutindo o papel do fisioterapeuta em relação à 
imobilização prolongada destes pacientes (CARVALHO et al., 2006), na detecção e 
resolução de déficits neuromotores, para minimizar ou prevenir maiores deficiências, 
que surjam como compensações para os distúrbios do movimento (TECKLIN, 2002). 
O cuidar em UTI é tecnicista e mecânico, desprovido, muitas vezes dos sentimentos 
do doente e seus familiares (NASCIMENTO; TRENTINI, 2004), porém o cuidar com 
pacientes críticos deve ser de âmbito global, envolvendo cuidados com aspectos físicos, 
emocionais e sociais (LAMEGO et al., 2006).

Nas últimas décadas as UTIs têm se tornado uma concentração não somente 
de pacientes críticos e de tecnologia avançada, mas também um local de prática da 
equipe multiprofissional, experiente, com competências e formações específicas na área 
(NOZAWA et al., 2008).  Tal complexidade do serviço, tanto em termos de equipamentos 
e de recurso humano, associado a uma maior quantidade de casos oriundos das diversas 
clínicas com indicação de internação nesta unidade, fez com que os cuidados ao 
paciente crítico envolvesse profissionais médicos das diversas especialidades, bem 
como enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e terapeutas ocupacionais 
(PEREIRA et al., 1999). A necessidade de uma equipe multidisciplinar dentro da UTI 
favorece e influencia a qualidade da assistência prestada aos pacientes (ZORZI et al., 
2008). 

De acordo com a portaria no 3432, de 12 de agosto de 1998 do Ministério da 
Saúde, a UTI deve contar com equipe básica composta por: um responsável técnico com 
título de especialista em medicina intensiva ou com habilitação em medicina intensiva 
pediátrica; um médico diarista com título de especialista em medicina intensiva ou 
com habilitação em medicina intensiva pediátrica para cada dez leitos ou fração, nos 
turnos da manhã e da tarde; um médico plantonista exclusivo para até dez pacientes 
ou fração; um enfermeiro coordenador, exclusivo da unidade, responsável pela área de 
enfermagem; um enfermeiro, exclusivo da unidade, para cada dez leitos ou fração, por 
turno de trabalho; um fisioterapeuta para cada dez leitos ou fração, no turno da manhã 
e da tarde; um auxiliar ou técnico de enfermagem para cada dois leitos ou fração, por 
turno de trabalho; um funcionário exclusivo responsável pelo serviço de limpeza; acesso 
a cirurgião geral (ou pediátrico), torácico, cardiovascular, neurocirurgião e ortopedista.

A fisioterapia pode atuar tanto na prevenção quanto no tratamento das doenças 
respiratórias utilizando-se de diversas técnicas e procedimentos terapêuticos tanto em 
nível ambulatorial, hospitalar ou de terapia intensiva (ABREU et al., 2007; NOZAWA et 
al., 2008). As manobras de fisioterapia relacionadas aos cuidados respiratórios consistem 
em técnicas manuais, posturais e cinéticas dos componentes tóraco-abdominais com 
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objetivos de eliminar as secreções pulmonares e melhorar a mecânica do aparelho 
respiratório para acelerar a recuperação do paciente (ABREU et al., 2007).

O trabalho do fisioterapeuta também é de evitar as complicações osteo-artro-
musculares que pioram a condição física do paciente para a função como, por exemplo, 
a preensão e a marcha, mantendo a amplitude articular normal. Para tal objetivo utiliza 
estratégias por meio de exercícios e posicionamentos que evitem o aparecimento 
de calcificações heterotópicas, trombose venosa profunda (TVP), osteoporose, 
encurtamentos tendíneos, fixações articulares, além de fortalecer grupos musculares 
estriados que posteriormente serão solicitados na função (CARVALHO et al., 2006). 
Além disso, sugere-se ao fisioterapeuta uma abordagem individualizada para estimular e 
prevenir possíveis desvios do desenvolvimento neuropsicomotor da criança (TECKLIN, 
2002).

No entanto, estudo como de Nozawa e colaboradores (2008), demonstra que no 
Brasil, percentual de 33,6% das UTI possuem assistência de fisioterapia por período de 
24 horas diárias.

2.4  Hipóteses de solução

2.4.1 Cumprimento da legislação

A Portaria do Ministério da Saúde no 3432 deve ser cumprida, visto que reduzem 
as complicações e o período de hospitalização, consequentemente, diminuem os custos 
hospitalares (www.amib.com.br). Em adição, a Resolução Número 7, da equipe de 
Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), em vigor desde 25 de fevereiro de 2010, torna obrigatória a presença nas UTIs 
de um coordenador da área de fisioterapia, com especialização em terapia intensiva ou 
em outra especialidade relacionada à assistência ao paciente grave (www.crefito8.org.
br).

2.4.1.1 Número de profissionais fisioterapeutas e criação de turno de trabalho;

Para a cobertura de assistência vinte e quatro horas diárias do atendimento de 
fisioterapia na UTI e, seguindo a jornada de trabalho de trinta horas semanais, imposta 
pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), sugere-se a 
criação de escalas e turnos de trabalho (manhã, tarde e noite), indicando o mínimo de 6 
profissionais fisioterapeutas, mesmo em UTI de pequeno porte (NOZAWA et al., 2008). 

2.4.1.2 Sincronia das escalas de assistência: integração serviço e academia

Para auxiliar na cobertura em período integral da assistência de fisioterapia na 
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UTI Pediátrica e Neonatal, sugere-se a possibilidade de organização do trabalho com 
a integração serviço e academia, por meio da participação na escala de trabalho de 
residentes especializandos na área de fisioterapia cardiorespiratória e/ou pediatria, 
supervisionados por docente capacitado. 

Ressalta-se que a integração entre serviço e academia não descarta a necessidade 
de contratação de profissionais especializados para atendimento em terapia intensiva, 
uma vez que as residências tem por objetivo a formação e qualificação de profissionais 
por meio de aprendizagem em serviço e não de suprir a carência de contratação.

2.4.2 Especialização do profissional fisioterapeuta em atendimento em UTI 

A Resolução Número 7 da Anvisa no artigo 13, parágrafo 2, descreve que 
todos os profissionais fisioterapeutas que atuam em UTI devem ser especialistas em 
terapia intensiva ou em outra especialidade relacionada à assistência ao paciente grave, 
específica para a modalidade de atuação (adulto, pediátrica ou neonatal) (www.crefito8.
org.br). Ainda, Yamaguti (2005) destaca a necessidade de que o fisioterapeuta deve ter 
formação sólida e experiencia para atuar na UTI. 

Segundo Nozawa et al. (2008), 71% dos fisioterapeutas que atuam em UTI, 
sejam adulta, pediátrica ou neonatal possuem curso de especialização em Fisioterapia 
cardiorespiratória ou em terapia intensiva, o que evidencia a necessidade de qualificação 
dos profissionais.

2.5 Aplicação à realidade

A atuação do fisioterapeuta caracteriza-se principalmente pela aplicação de 
técnicas de remoção de secreção brônquica e de reexpansão pulmonar (NOZAWA et 
al., 2008; ABREU et al., 2007), porém a preocupação com a mobilização do paciente e 
atenção ao aparelho vascular, osteomio-articular é tão importante quanto as técnicas de 
fisioterapia respiratória (FRANÇA et al., 2012; NOZAWA et al., 2008). A participação 
do profissional fisioterapeuta em UTI pediátrica e neonatal é recente e, tem apresentando 
resultados de destaque que, ainda, necessitam de maiores estudos (NOZAWA et al., 
2008).

Frente a realidade apresentada nas UTI Pediátrica e Neonatal, relativa ao 
atendimento de fisioterapia, em que há carência do serviço, devido a falta do quadro de 
pessoal que possa realizar  a jornada de trabalho e, assim,  comprometer a assistencia em 
período integral, sugere-se a contratação de profissionais fisioterapeutas especializados 
na área. Também pode ser considerado o benefício da integração entre o serviço e a 
academia,  possibilitando a escala de trabalho com cobertura de atendimento de 4 a 6 
horas por dia, exceto finais de semana e feriados, durante o período letivo, sob supervisão 
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de docente qualificado e capacitado. Alem de promover a assistencia ininterrupta, a 
participação academica proporciona a formação de profissionais especializados para a 
atuação na área. Tal proposta não descarta a necessidade da atuação de profissionais 
fisioterapeutas especializados e contratados.

3 Conclusão

A utilização da Metodologia da Problematização  com o Arco de Marguerez 
impõe reflexão minuciosa sobre o assunto estudado, visto que as sua etapas propostas 
guiam por uma trilha em que cada fase deve ser concluída antes de se iniciar a outra, 
de forma que, ao final, percebe-se que todas são interligadas e imprescindíveis para a 
compreensão do problema na realidade. 

A proposta de ponto de partida por meio da observação da realidade e a reflexão 
de todas as etapas sugeridas pelo Arco de Marguerez permitem retorno à realidade de 
onde se iniciou para modifica-lo.

Pode-se dizer que o processo traçado pelo Arco de Marguerez nos permite não 
somente  a resolução do problema observado, mas a reflexão do tema para sugestão de 
possíveis transformações da realidade.
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Ruído e Audição de Jovens: Fatores de Risco e Aconselhamento
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Ensinar é mostrar que é possível. 
Aprender é tornar possível a si 
mesmo.

Paulo Coelho

1 Introdução

A audição é uma das principais vias pelas qual o ser humano interage com o 
meio, sendo um dos sentidos mais importantes, além disso, tem uma função bastante 
complexa e primordial na comunicação humana e preservação da espécie. É por meio 
dela que se ouve e se identifica todos os sons do ambiente. Lesões nas estruturas 
sensoriais da audição provocam prejuízos na detecção, localização e discriminação dos 
sons (LUZ; BORJA, 2012). 

A busca constante do homem por conforto e comodidade promove um crescimento 
industrial acelerado e desordenado, acarretando a invenção de máquinas, brinquedos e 
veículos cada vez mais barulhentos, tornando os ambientes ruidosos e insalubres. Desde 
2500 anos atrás, a humanidade conhece os efeitos prejudiciais do ruído à saúde, através 
de textos relatando a surdez dos trabalhadores que viviam próximo às cataratas do rio 
Nilo no antigo Egito. Sabe-se que o ruído é inimigo silencioso e sorrateiro e atinge o 
homem sob vários aspectos. Pessoas aparentemente com boa saúde podem estar sendo 
vítimas da nocividade do ruído (RODRIGUES et al., 2006).

Na segunda metade do século passado, começou uma preocupação em relação 
à audição dos jovens, devido ao avanço da eletrônica e a mudança de hábitos da 
população. No Brasil, na década de 60, apogeu da transformação sofrida pela música, 
pelo aparecimento do estilo musical rock-and-roll, surgiu uma preocupação geral, por 
parte de vários autores, com a ocorrência de perdas auditivas induzidas por ruído (PAIR) 
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causadas por atividades sonoras excessivamente amplificadas nos ambientes de lazer 
(ANDRADE et al., 2002).

A música foi o elo mais antigo de interação entre os homens. Está presente na 
vida diária das pessoas, desde a mais remota antiguidade e assumindo função importante 
na comunicação entre elas. A música é tida como um som agradável e, ao ouvi-
la, associamos a fatos importantes ou acontecimentos da nossa vida no passado, ou, 
quando usada de forma intensa, pode transformar-se em transtorno na vida das pessoas 
(ANDRADE et al., 2002).

É importante ressaltar a diferença de interesses em relação à amplificação da 
música no início e no final deste milênio, marcado no último século pela revolução 
industrial e nas últimas décadas, pela revolução eletroeletrônica e pelo avanço na 
ciência da comunicação. Sabe-se que na Idade Média havia uma enorme preocupação 
em amplificar a música, sobretudo nas grandes catedrais, como a de Saint-Étienne, 
na França, que construída no século XI, com estilo arquitetural maciço, teto alto 
e em volutas, era concebida sob medida, para que o Canto Gregoriano se elevasse e 
preenchesse aquele espaço com canções gloriosas, sendo que Gregório I, Papa no sexto 
século, preconizava o canto religioso em uníssono, nascendo então o Canto Gregoriano 
(SILVEIRA et al., 2001).

Nos dias atuais, existe a preocupação em se estudar, além dos ruídos profissionais, 
aqueles ligados ao lazer, procurando minimizar os riscos de agressões à orelha interna, 
gerado pelas atividades ruidosas Nestas atividades estão incluídos a exposição à música 
de alta intensidade, além do tempo médio de exposição contínua em cada um destes 
grupos, uma vez que existe iminente risco para a audição (SILVEIRA et al., 2001).

A potência dos equipamentos de som e também dos instrumentos musicais 
aumentou consideravelmente, com a evolução da eletrônica, ultrapassando em muito os 
limites de risco para audição. A Suécia é um dos poucos países que tem recomendações 
específicas e limites de segurança ocupacional, no que diz respeito ao ruído no trabalho 
e atividades musicais, tanto para músicos quanto para ouvintes. Para músicos, a 
Administração Sueca de Saúde e Segurança Ocupacional tem regulamentado para 
cálculo de risco de perda auditiva, 85 dB Laeq/ 8h com 115 dB (A) e 140 dB (C) de pico 
como nível máximo. Para ouvintes, a recomendação da Diretoria Nacional de Saúde e 
Bem Estar Social da Suécia, é estabelecida em 100 dB Laeq, sendo que o valor máximo 
durante uma apresentação musical é de 115 dB (A) (MENDES; MORAtA, 2007).

No Brasil, não consta nas normas da ABNt (Associação Brasileira de Normas 
técnicas) nenhuma diretriz, legislando sobre o controle do ruído em atividades de lazer, 
como apresentações carnavalescas dos blocos de frevo e maracatu (ANDRADE et al., 
2002).

Uma vez que há suscetibilidade individual para aparecimento da lesão auditiva, 
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nem todo o jovem exposto apresentará perda auditiva. Outros fatores que concorrem 
para o aparecimento ou não da perda auditiva fora a suscetibilidade individual são a 
intensidade da fonte sonora e o tempo de exposição a esta fonte. A perda auditiva induzida 
pela música não tem cura, logo, há a necessidade de implementação de programas para 
prevenção de perdas auditivas (MARCHIORI; MELO, 2001).

Há muitos estudos sobre o ruído ocupacional, porém não existem muitos trabalhos 
com com a população jovem, embora muitas vezes estejam expostos a níveis sonoros 
elevados nas mesmas proporções das populações de risco ocupacional (MORATA, 
2007).

O risco de efeitos auditivos decorrentes da exposição à música amplificada é 
real, tanto para o músico, como para os frequentadores de concertos de rock, devido ao 
aumento abusivo na potência dos amplificadores, acoplados aos instrumentos musicais 
modernos. O zumbido e a sensação de ouvido tampado após a exposição; pode ser o 
primeiro sinal da perda auditiva induzida pela música (MENDES; MORAtA, 2007).

A qualidade dos aparelhos e fones de ouvido também aumentou, permitindo 
maiores níveis de volume com melhor correção de eventuais distorções, o que possibilita 
aos usuários ouvir música em altos volumes sem incomodar as pessoas ao redor. Muitos 
usuários ouvem música em ambientes ruidosos, como, por exemplo, o interior de 
veículos de transporte público, o que acaba por levar ao uso de volumes mais altos. Os 
fones do tipo “plug” são os preferidos (HODGEttS et al., 2007), uma vez que geram 
uma maior pressão sonora sobre a membrana timpânica. Entretanto, por não produzirem 
uma perfeita vedação do meato acústico externo, permitem a entrada de sons do meio 
externo, o que acaba por fazer com que o usuário aumente o volume (FIGUEIREDO, 
2011).

O sistema mp3 é o “codec” mais utilizado para compressão de arquivos de 
áudio, utilizando taxas variáveis de compressão (“bitrates”), que permitem réplicas 
que reproduzem de forma relativamente fidedigna o arquivo original (POEPPING et 
al., 2003).  

Paralelamente, tem se verificado uma maior preocupação da comunidade 
científica e da sociedade com os possíveis efeitos deletérios do uso intensivo dos 
estéreos pessoais. Em estudo patrocinado pela American Speech Language Hearing 
Association - ASHA, 61% dos adolescentes possuíam tais aparelhos (ZOGBY, 2006), 
enquanto 51% dos estudantes de escolas secundárias americanas apresentavam queixa 
de perda auditiva. Um achado interessante deste estudo foi o fato de que, a maioria dos 
estudantes prefere volumes altos, ao passo que os adultos tendem aos mais moderados. 
Em outro estudo, realizado na Holanda, os resultados foram similares, especialmente no 
que se refere aos adolescentes do gênero masculino (VOGEL et al., 2008).

Figueiredo et al. (2011) mostra que o zumbido é mais prevalente em adolescentes 
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e adultos jovens que usam estéreos pessoais de forma regular. A incidência de zumbido 
entre os usuários foi acompanhada por limiares auditivos maiores em 8 kHz e por 
redução nas Emissões Otoacústicas em 2 kHz.

Se as células ciliadas externas, do ouvido interno forem estimuladas por sons 
de alta intensidade, a radícula se encurta temporariamente, havendo alterações, em 
princípio, reversíveis dos cílios. Desde que temporária essa alteração é conhecida como 
deslocamento temporário do limiar. Da mesma forma, se estimuladas as células ciliadas 
externas com sons mais intensos ou duradouros, podendo haver lesão celular sem 
recuperação, ou seja, deslocamento permanente do limiar. A permanência maior que 
duas horas em discotecas provoca certamente um deslocamento temporário do limiar, 
com hipoacusia declarada em certos casos, zumbido e plenitude auricular (SILVEIRA et 
al., 2001). A perda auditiva induzida pelo som é essencialmente sensorial e, em geral, as 
CCE são as primeiras a serem comprometidas (FIGUEIREDO et al., 2011).

O Ruído pode causar um tipo de perda auditiva, denominada Induzida por Ruído 
(PAIR) têm frequentemente vários sintomas, como zumbido, vertigem, diminuição 
gradual ou distorção no som e alterações na compreensão da fala (AGRAWAL et al., 
2009).

Acredita-se, portanto ser importante o esclarecimento da população a respeito da 
eventual nocividade do uso abusivo de estéreos pessoais.

Estão os jovens estão correndo riscos de lesão auditiva ao frequentarem discotecas 
ou usarem estéreos pessoais com fones de ouvidos?

Através da conscientização dos jovens, pode-se reduzir o risco de alterações 
auditivas provenientes do ruído? 

Este estudo vem na tentativa de identificar fatores de risco para perda auditiva 
em jovens e realizar aconselhamento visando à prevenção.

2 Desenvolvimento

2.1 Observação da realidade

Uma vida inteira de exposição ao ruído aumenta as probabilidades de efeitos 
negativos sobre o aparelho auditivo. O PAIR é irreversível e permanente, mas pode ser 
prevenida através da utilização de protetores auditivos durante a exposição ao ruído. 
A magnitude da perda auditiva pode resultar de uma exposição excessiva ao ruído e 
de fatores associados tais como, nível de pressão sonora, duração, tipo de frequência 
do ruído, e as características do indivíduo exposto, a susceptibilidade à PAIR, idade, 
história prévia de alterações auditivas e história familiar de perda auditiva (COLLEE 
et al., 2011; MARCHIORI et al., 2011). Ou seja, a exposição a elevados níveis de 
intensidade pode ocasionar vários sintomas, como intolerância a sons intensos, tontura, 
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otalgia e principalmente, o zumbido e perda auditiva, enquanto que o prejuízo à audição 
pode ocasionar conseqüências severas à qualidade de vida do indivíduo, afetando sua 
saúde e conturbando intensamente suas relações sociais (LACERDA et al., 2011).

Em estudo de Lacerda et al. (2011) com objetivo de identificar o comportamento 
de adolescentes frente ao ruído ambiental e em atividades de lazer, relacionado às 
atitudes e hábitos auditivos, para direcionar o planejamento de Programas Preventivos 
de Perdas Auditivas verificou-se que o comportamento de jovens relacionado às atitudes 
e os hábitos auditivos pode ser nocivo à saúde sendo que, escutar música utilizando fone 
de ouvido, com equipamento de som em casa ou no carro, foi o hábito mais freqüente 
relatado pelos jovens. Pode-se observar que grande parte dos jovens apresenta zumbido, 
porém isso não os preocupa e nem os faz evitar exposições a elevadas intensidades 
sonoras. Os jovens gostam da música alta e não se preocupam com o volume excessivo 
do som, porém em relação à sala de aula, consideram que deveria ser silenciosa e calma. 

Em novembro de 2010 foi realizado trabalho na Escola Estadual Profª. Cléia 
Godoi Fabrini da Silva, na cidade de Londrina-PR, com 48 estudantes do ensino médio, 
sendo 22 (45,8%) do sexo feminino e 26 (54,2%) do sexo masculino, com idade variando 
de 13 a 18 anos, com mediana de idade de 15 anos.

Esta pesquisa foi realizada através do projeto cadastrado na coordenadoria de 
pesquisa, sob o protocolo 0319/10. Os jovens aceitaram participar voluntariamente do 
estudo e assinaram o termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

 Foi aplicado um questionário (Figura 1) nestes alunos, para saber a quanto 
tempo os jovens, já utilizam estéreo pessoal como lazer e quantas horas por dia fazem o 
uso; se tinham o conhecimento da perda auditiva precoce induzida por ruídos intensos 
e tempo prolongado produzido pelos mesmos; qual era o tipo de aparelho e tipo de fone 
utilizado (earbuds, headsets ou viva voz).

Figura 1: Questionário aplicado aos alunos

Nome:
Sexo:  (   ) Feminino   (   ) Masculino
Idade:  ______anos
tipo de estéreo pessoal:  (   ) MP3   (   ) MP4   (   ) i-pod   (   ) celular   (   ) outro:_____
tipo de fone:  (   ) arco   (   ) plug   (   ) viva-voz  
Há quanto tempo usa estéreo pessoal?  __________
Usa por quantas hrs/dia?  _________
Intensidade Medida do equipamento em uso:  _______
Conhecimento dos riscos auditivos causados pela forte intensidade?  (   ) Sim   (   ) Não

Para medir a intensidade dos equipamentos eletrônicos, foi utilizado o 
decibelímetro marca Extech modelo 407735 no modo Range: Hi; Response: S e Fuct: 
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A, por 20 segundos, registrando o pico de intensidade máxima atingido em dB.
Depois de respondido o questionário, foi realizado triagem dos estéreos pessoais, 

através da medida da intensidade do som no volume em que o indivíduo costuma 
ouvir. Em Seguida foi orientado quanto aos riscos e cuidados caso o mesmo estivesse 
numa intensidade excedida a 85 dB, informando qual seria a intensidade sonora ideal, 
lembrando que para cada estilo musical há um espectro de som e picos diferenciados, 
e, através de uma nova medição, reduzindo o volume do seu equipamento, foi sugerido 
então o uso da intensidade mais adequada.

Após triagem dos estéreos, foi realizada uma palestra com os jovens da escola 
com orientações de prevenção auditiva e distribuído folders informativos, como 
proposto pela Campanha Nacional de Saúde Auditiva, organizado pela Saúde Brasileira 
de Otologia em Novembro de 2009.

Dos 48 jovens, 41 (85%) tinham um breve conhecimento dos riscos quanto à 
exposição de ruídos através destes equipamentos e danos à audição. Por terem ouvido 
falar a respeito, porém desconhecendo quais eram os valores sugeridos para uma 
possível prevenção da perda auditiva precoce induzida por ruído também em seu lazer, 
o uso dos equipamentos permanência de forma inadequada, principalmente no que se
refere à intensidade de cada equipamento e fone.

No que se refere aos tipos de equipamentos e fones utilizados, 43 (89,6%) 
utilizavam os celulares para ouvir música, sendo que 5 (10,4%) utilizavam MP3; destes 
40 (83,3%) utilizavam fone de inserção (earbuds) e 8 (16,7%) optavam pelo modo viva-
voz.

Em relação à intensidade, apenas 13 indivíduos tinham o hábito de escutar 
música abaixo de 85 dB e 35 indivíduos acima de 85 dB, com mediana de 95,8 dB. E 
mediana de exposição diária de 2 horas (Quadra 1).

Quadro 1: Caracterização da amostra

48 sujeitos
• 22 do gênero feminino
• 26 do gênero masculino

Idade: mediana de 15 anos
Exposição diária: mediana de 2 horas

Intensidade de exposição: mediana de 95,8 dB

2.1.1 Problema

Com base na fundamental necessidade de programas de conscientização sobre 
jovens a respeito dos riscos de lesão auditiva ocasionado pelo ruído como forma de 
lazer e visando reduzir alterações auditivas provenientes do ruído, definiu-se que há 
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necessidade de se averiguar a que se atribui a falta de conscientização sobre os malefícios 
do ruído intenso e quais as atitudes que se fazem necessárias para que a citada população 
tenha as noções dos riscos e se previna de forma adequada.

Estão os jovens correndo riscos de lesão auditiva ao frequentarem discotecas ou 
usarem estéreos pessoais?

Através da conscientização dos jovens, pode-se reduzir o risco de alterações 
auditivas provenientes do ruído?

2.2 Pontos-chave

Para uma reflexão mais aprofundada pode-se destacar os seguintes pontos-chave:
A ocorrência de perda auditiva induzida pela música nem sempre é evidente 

à população, pois nem sempre o jovem é informado e está consciente dos riscos 
enfrentados pela exposição à música em forte intensidade, bem como sobre alternativas 
preventivas. Os estéreos pessoais com fones de ouvidos tais como walkman, MP3, MP4, 
i-pod, são muito usados por adolescentes e que pode alcançar potências muito elevadas. 
Comumente a intensidade é aumentada para encobrir sons externos tais como, ruídos de 
trânsito, conversação ou outros ruídos do ambiente. Os jovens utilizam estes estéreos em 
nível de intensidade sonora geralmente superior ao aceitável para a saúde do aparelho 
auditivo. Seu uso prolongado pode levar a irreversíveis prejuízos à audição. 

Programas para prevenção de perdas auditivas são necessários, pois a perda da 
audição é irreversível, podendo afetar a comunicação. Qualquer grau de perda auditiva 
dificulta sua percepção para alguns de sons e fala. 

2.3 Teorização

A música e o ruído industrial são similares em alguns aspectos e distintos em 
outros. Ambos têm alcance similar de intensidade, quando comparado o nível espectral 
do ruído de fábrica e uma música no estilo rock and roll. No entanto, a música é 
significativamente mais intermitente em natureza do que o espectro do ruído industrial. 
A música tem períodos intensos seguidos por períodos quietos, ou, em alguns casos, 
completo silêncio, e é esta intermitência que muitas pesquisas sentem ser a razão porque 
a exposição à música pode ser menos perigosa que uma equivalente exposição ao ruído 
industrial (MENDES; MORAtA, 2007).

Os jovens cada vez mais usam esse recurso em seus momentos de lazer, não 
raramente ouvindo música em forte intensidade sendo que, todo o dia se pode observar 
algum jovem fazendo sua corrida matinal, caminhando em parques ou andando de 
bicicleta portando os fones de orelha dos walkman (SILVEIRA, 2001).

Práticos e portáteis os vários tipos de estéreos pessoais se tornaram acessórios 
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quase indispensáveis no dia a dia. Estudos revelam que os tocadores de música portáteis 
podem causar danos auditivos a longo prazo para quem ouve música em alto volume 
por um tempo prolongado. Esse hábito moderno tem mobilizado os pesquisadores para 
estudar o impacto negativo do uso inadequado desses equipamentos sobre a audição. 
Os hábitos diários de exposição evidenciam o uso inadequado desses equipamentos 
caracterizados por longos períodos de exposição, intensidades elevadas, uso frequente e 
preferência pelos fones de inserção (LUZ; BORJA, 2012).

Tem-se verificado que os jovens entre 12 a 18 anos aumentaram muito o uso 
de equipamentos estéreos pessoais, muitas vezes, usados de maneira inadequada, por 
muitas horas e em intensidades muito elevadas. Há dois motivos preocupantes que fazem 
com que esses modernos equipamentos sejam prejudiciais para usuário: o primeiro é a 
grande capacidade de memória e alta durabilidade da bateria, o que favorece seu uso 
em jornadas extensas. E o segundo é o design dos fones, cuja tendência atual é o uso 
dos fones de inserção que são capazes de concentrar toda a energia sonora produzida 
dentro do conduto auditivo externo, sendo considerados, por esta característica, os mais 
prejudiciais (RUSSO; FIRSt; ABUD, 2009).

Estudo com estudantes, de ambos os sexos, entre 14 e 30 anos que referiram o 
hábito de utilizar estéreos pessoais, verificou que os sintomas mais prevalentes nestes 
indivíduos foram hiperacusia (43,5%), plenitude auricular (30,5%) e zumbido (27,5), 
sendo que o zumbido é o sintoma mais presente na população mais jovem. Quanto 
aos hábitos diários: 62,3% usam frequentemente, 57% em intensidades elevadas, 34% 
em períodos prolongados. Verificou-se uma relação inversa entre tempo de exposição 
e a faixa de idade (p=0,000) e direta com a prevalência do zumbido e que, Apesar de 
admitirem ter conhecimento sobre os danos que a exposição a som de alta intensidade 
pode causar a audição, os hábitos diários dos jovens evidenciam o uso inadequado 
dos estéreos portáteis caracterizados por longos períodos de exposição, intensidades 
elevadas, uso frequente e preferência pelos fones de inserção. A alta prevalência de 
sintomas após o uso sugere um risco maior para a audição desses jovens (LUZ; BORJA, 
2012).

A falta de interesse e conhecimento dos jovens por medidas de prevenção auditiva 
ocorre provavelmente devido a perda auditiva não se manifestar durante os primeiros 
anos de exposição ao ruído, além de que a maior parte das pessoas com perdas auditivas 
leves em altas frequências tem ciência do problema, não usa proteção adequada e não 
imagina o impacto que a perda auditiva pode causar em sua qualidade de vida a longo 
prazo (ZOCOLI, 2009; VOGEL et al., 2008).

Seguindo a Metodologia da Problematização através da utilização o Arco de 
Maguerez, analisou-se os elevados índices de ruído a que estes jovens estão expostos e  
desenvolveu-se pelo trabalho de conscientização, uma reflexão sobre seus hábitos em 
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relação ao ruído. Isso certamente servirá de estimulo à construção de novos sentimentos 
e provocará mudanças internas em relação as suas atitudes frente ao som. 

2.4 Hipóteses de solução

O caminho percorrido pela Metodologia da Problematização mostra a necessidade 
de um maior envolvimento, tanto de fonoaudiólogos, como de outros profissionais da 
saúde envolvidos com a audição, nos cuidados com a audição da população jovem. 

A escola figura como o meio de informação que menos contribuiu para a 
formação do conhecimento acerca dos efeitos nocivos do ruído. Sugere-se então, 
uma participação mais ativa da escola frente ao papel que desempenha na formação 
dos jovens, desenvolvimento de ações educacionais sobre os riscos que a exposição 
inadequada aos ruídos pode causar a saúde (LUZ; BORJA, 2012). 

Este estudo tem a pretensão de servir de base para transformar realidades 
semelhantes com a destes jovens, fazendo com que sejam detectadas precocemente 
alterações auditivas e as já estabelecidas sejam adequadamente tratadas, assim como 
identificar a conscientização como fator de prevenção de instalação de perda auditiva em 
decorrência do ruído. Neste âmbito, foram elaboradas as seguintes hipóteses de solução:

Uma vez que a perda auditiva induzida pelo ruído de modo geral e pela música 
não tem cura, há a necessidade em implementar programas para a prevenção de 
perdas auditivas. Entre as medidas, a conscientização do uso de protetor auricular e 
acompanhamento audiológico para os músicos profissionais e amadores e redução da 
intensidade sonora para usuários de estéreos pessoais. 

Deve-se também salientar-se a importância de ações educativas nas próprias 
escolas baseadas nos comportamentos relacionados às atitudes e os hábitos auditivos da 
população estudada.

Há grande importância em campanhas de preventivas, realizadas por profissionais 
da área de saúde, tais como otorrinolaringologistas, fonoaudiólogos pediatras e clínicos 
gerais. Tais campanhas visando esclarecer as populações expostas à música amplificada 
quanto às medidas preventivas do uso de protetores auriculares, redução da intensidade 
sonora ao usar seu estéreo pessoal, além de realizar uma detecção precoce dos indivíduos 
suscetíveis através do controle sistemático de limiares auditivos na população de risco.

2.5 Aplicação à realidade

Após a pesquisa bibliográfica e a os dados coletados durante o caminho do arco, 
pode-se concluir que os níveis de pressão sonora a que jovens são expostos pode trazer 
prejuízos irreversíveis a audição com o passar dos anos, além de outras alterações não 
auditivas advindas da exposição ao ruído, como irritabilidade, cefaléia e insônia. 
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As autoras acreditam ser perfeitamente viável e se comprometem, enquanto 
profissionais da saúde, envolvidas com a audição em participar de campanhas de 
prevenção de perdas auditivas para esclarecer as populações expostas ao ruído de 
modo geral e mais especificamente aquelas expostas à música amplificada. Propõem-
se também a trabalhar para a detecção precoce desta população de risco para perda 
auditiva.
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1 Introdução

A educação superior tem como um dos seus pilares a criação do conhecimento, 
sendo priorizada a descoberta que surge ao se pesquisar com o diálogo crítico e criativo 
com a realidade, priorizando a estimulação dos discentes à percepção do espírito 
científico. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais, de acordo com a Resolução CNE/CES 
4, de 19 de fevereiro de 2002, estabelecem a elaboração do trabalho de conclusão do 
curso de graduação em Fisioterapia, constituindo-se em inovação para a maioria dos 
cursos no Brasil. Essa exigência tem demandado esforços das instituições de ensino e 
dos seus respectivos cursos, no sentido de que esses trabalhos representam não somente 
um exercício acadêmico, mas também indicador de qualidade institucional e, possível, 
contribuição para a solução de problemas sociais (TRELHA, 2009).

As universidades têm como base a avaliação do ensino de forma quantitativa com 
cumprindo de metas e obtenção de notas. Os discentes, por sua vez, têm dois objetivos a 
serem alcançados: a busca do conhecimento e a aprovação. Dentro deste contexto é que 
as pesquisas são realizadas pelos discentes (DEMO, 2001).

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma exigência de muitos cursos 
de graduação, não só no Brasil, como em vários outros países. Nas Instituições de 
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Ensino Superior no Brasil, dependendo do projeto pedagógico de cada curso, o TCC se 
apresenta como um trabalho que o aluno realiza fora do horário de aula, sob a orientação 
de um docente do curso, ou então, faz parte de uma disciplina específica, para a qual há 
carga horária determinada e obrigatoriedade de presença do estudante em sala de aula. 
Sua concepção depende dos pressupostos teóricos que embasam o projeto pedagógico 
e, em princípio, o TCC deve estar relacionado às disciplinas responsáveis pela prática 
como componente curricular (CuRY, 2009).

Durante a elaboração do TCC, percebe-se que embora haja uma preparação 
durante o curso para a execução deste trabalho, nem sempre os estudantes se encontram 
aptos a desenvolver o trabalho de forma eficiente. Dessa forma, inúmeros fatores 
que poderiam auxiliar na execução do trabalho, acabam por se tornar verdadeiras 
dificuldades. No presente estudo, utilizou-se a metodologia da problematização como 
alternativa para identificar os fatores facilitadores e dificultadores para a realização do 
trabalho de conclusão de curso, buscando evidenciar as potencialidades e as fragilidades 
na perspectiva do estudante de fisioterapia.

2 Desenvolvimento

2.1 Observação da realidade

A universidade tem uma função mais abrangente do que a formação de 
profissionais, pois também tem como objetivo: transmitir, difundir e produzir 
conhecimentos que contribuam para o encontro de respostas aos desafios sociais, unindo 
teoria e prática. O ensino e a pesquisa na universidade expressam a filosofia norteadora 
da Instituição de Ensino Superior.  A construção do conhecimento implica não somente 
no aprofundamento teórico, mas numa ação formadora da cidadania e, neste sentido, 
numa intervenção na realidade investigada (MACCARIELLO, 2002).

 Conforme regulamentações do Ministério da Educação e Cultura – MEC 
(2002), o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é componente curricular opcional 
de cada Instituição de Ensino Superior. Optando pela inclusão do TCC no currículo, a 
instituição deverá emitir regulamentação própria contemplando critérios, procedimentos 
e mecanismos de avaliação, além de diretrizes técnicas relacionadas à sua elaboração.

Nesse contexto, o estudante de fisioterapia possui uma série de exigências 
que perduram até o final da graduação: atividades extracurriculares, cumprimento de 
disciplinas teóricas e práticas – experiências vivenciadas ao longo dos quatro anos de 
formação acadêmica. Durante a graduação, além de o discente desenvolver estudos 
dirigidos, seminários, avaliações formais teóricas e práticas, deverá realizar o TCC.

 Nessa construção, ele será estimulado a optar pelo estudo de determinado tema, 
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e a definir o método adequado e os sujeitos da pesquisa. É importante ressaltar que esse 
estudante, futuro fisioterapeuta, deve adotar uma prática embasada cientificamente, o 
que se obtém por meio de estudos e pesquisas. O intuito da disciplina é possibilitar a 
oportunidade de vivenciar a leitura, entrar em contato com estudos realizados, observar 
aspectos éticos e sua aplicação nas pesquisas com seres humanos e analisar resultados 
e sua aplicabilidade na prática, assim como desenvolver a noção de aplicabilidade do 
método científico.

 Heyden (2003) preconiza que o TCC, além de introduzir o estudante na pesquisa, 
utilizando recursos metodológicos, lhe permitirá aprender a resolver problemas e o 
incentivará a prosseguir sua formação acadêmica. 

O estudo realizado por Carboni (2004) com estudantes do oitavo semestre do 
curso de Enfermagem detectou como principais fatores que dificultam a elaboração 
do TCC o tempo, em primeiro lugar, seguido de custo financeiro, a procura por um 
orientador, exigência em realizar o TCC para aprovação no curso, obrigatoriedade de 
seguir a metodologia, assim como, a relação professor-aluno. 

Ter um orientador possibilita ao aluno compreender melhor o processo de 
elaboração, desde a delimitação do tema, a construção de problema, a hipótese, a 
justificativa, os objetivos, o método, até a sua conclusão. O orientador é um facilitador 
do processo, conhece o tema e guia o aluno durante o seu desenvolvimento. É 
importante salientar que o estudante necessita cumprir exigências que são indissociáveis 
à realização do TCC, pois a organização, o envolvimento e o interesse são aspectos que 
podem garantir o sucesso do trabalho. 

De acordo com Abreu e Masseto (1990), o estudante pode adquirir 
conhecimentos, habilidades e atitudes. O conhecimento é composto de informações, 
fatos, conceitos, princípios, teorias, interpretações e análises. A habilidade refere-se a 
tudo o que o estudante deve aprender a fazer, desenvolvendo capacidades intelectuais, 
afetivas, psíquicas e motoras; e as atitudes são definidas como os comportamentos que 
se apresentam diferentes daqueles que apresentavam anteriormente a uma experiência, 
isto é, a disciplina vivenciada. 

A elaboração dos trabalhos de conclusão de curso deve demandar esforços dos 
docentes e dos discentes, visto que esses estudos representam não somente um exercício 
acadêmico, mas também indicador de qualidade institucional e do curso (TRELHA, 
2009).

O desenvolvimento do TCC colabora não somente na construção do 
conhecimento com aprofundamento teórico, mas implica numa ação formadora da 
cidadania, contribuindo para a produção do saber e na formação do futuro profissional 
da área da saúde.
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2.1.1 Problema

O estudo aprofundado da realidade de um curso provê resultados que podem 
ser analisados no âmbito de outras Instituições de Ensino Superior, que incluem o TCC 
em seus currículos, chamando a atenção para a necessidade de medidas pedagógicas e 
didáticas que possam ser relevantes na elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso. 
O tema introduzido até o presente momento suscita inúmeras possibilidades de estudo e 
discussão, porém destacaremos o seguinte problema:

“Quais são os fatores que representam facilidades ou dificuldades para os 
estudantes de graduação do curso de Fisioterapia ao realizar o trabalho de conclusão 
de curso?”

2.2 Pontos-chave

Identificação dos fatores facilitadores e dificultadores do processo de 
desenvolvimento do TCC dos acadêmicos do curso de Fisioterapia.

Análise da percepção dos acadêmicos sobre os fatores que interferiram na 
realização do TCC segundo o grau de facilidade ou dificuldade representado por cada 
fator.

Análise do processo de escolha do tema e definição do orientador do Trabalho de 
Conclusão de Curso segundo a percepção dos estudantes, graduando a facilidade ou a 
dificuldade representado por esses fatores.

Elaboração de soluções para os problemas levantados utilizando a Metodologia 
da Problematização, relatando sua viabilidade na prática transformadora.

2.3 Teorização

A questão proposta, a respeito do estudo mais aprofundado em relação aos 
fatores facilitadores e dificultadores encontrados pelos alunos de graduação do curso 
de Fisioterapia ao realizar o trabalho de conclusão de curso, será abordado nessa fase 
por meio da pesquisa do que tem sido descrito até o presente momento na literatura. Os 
conceitos facilitadores e dificultadores, neste estudo, envolvem elementos que podem 
influenciar o processo de elaboração do TCC, tanto auxiliando quanto criando barreiras. 
A análise de problemas utilizando a metodologia da problematização constitui uma nova 
alternativa no processo de desenvolvimento educacional, ampliando a capacidade de 
construção do saber. 

A Metodologia da Problematização tem sido proposta como um caminho de 
ensino e pesquisa rico, porém complexo, o qual demanda esforços da parte dos que 
a percorrem, objetivando seguir as cinco etapas do Arco de Maguerez (observação da 
realidade e definição do problema, pontos-chave, teorização, hipóteses de solução e 
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aplicação à realidade) e alcançar os resultados que suas características apresentam como 
potencial educativo. A metodologia da problematização vem sendo divulgada em livros, 
revistas e sites da Internet (COLOMBO; BERBEL, 2007; BERBEL, 1996).

Primeiramente é preciso entender que pesquisar significa desenvolver um 
processo de construção de conhecimentos que começa com a identificação de um 
problema relevante (teórico ou prático) para o qual se procura de forma metódica uma 
resposta convincente que se tenta validar e divulgar (PONTE, 2004).

A principal finalidade de um trabalho científico constitui comunicar o 
desenvolvimento do processo e a obtenção dos resultados de uma investigação, a qual se 
torna necessária, quando existe uma efetiva percepção dos problemas e uma necessidade 
de se encontrar soluções, por meio da utilização de metodologias científicas. Dessa 
forma, uma pesquisa científica precisa seguir padrões e regras impostas pela comunidade 
científica. 

Saupe et al. (2004) referem que a melhor forma para aprender a pesquisar é 
“fazendo pesquisa”. E a melhor maneira de fazer pesquisa é trabalhar em grupos, com 
projetos vinculados às linhas de pesquisa da Instituição de Ensino Superior. As pesquisas 
científicas são usualmente feitas como uma monografia para a conclusão de curso de 
graduação ou pós-graduação, teses de doutorado e pós-doutorado; e é extremamente 
importante para a geração do conhecimento (LIEBANO, 2005).

O TCC apresenta como objetivo geral a sistematização do conhecimento 
produzido sobre um objeto de estudo pertinente ao curso, mediante supervisão, 
orientação e avaliação docente, tendo por base a articulação teórica-prática. Dentre os 
objetivos específicos, é possível destacar: estímulo ao interesse pela pesquisa científica, 
fornecendo aos alunos condições para publicação de artigos e outros trabalhos científicos; 
sistematização dos conhecimentos adquiridos no decorrer do curso; abordagem científica 
de temas relacionados à prática profissional, inserida na dinâmica da realidade local, 
regional, nacional e internacional; proporcionar a complementação da formação pessoal 
e profissional do aluno em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-
cultural e de relacionamento humano.

O docente fornece o embasamento científico para que a pesquisa que será 
realizada seja executada com os objetivos propostos, assim direcionando a formação 
acadêmica do estudante. Dentro desta concepção, o docente tem a responsabilidade de 
estimular o desenvolvimento e o amadurecimento dos discentes, contribuindo para a 
construção do conhecimento científico, como professor e como representante ativo da 
sociedade (VILLANI, 1997). 

Segundo Demo (2001), as propostas técnicas e práticas devem ser fundamentadas 
em teorias que transcendam os limites do espaço acadêmico e da tecnologia instrumental.  
O discente, ao ser solicitado a realizar uma pesquisa durante a graduação, se depara 
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com uma realidade tardia, não ter sido estimulado a ler e pesquisar em outras etapas 
anteriores de sua educação formal. O estudante de graduação descobre que poderia ter 
recebido esse estímulo na sua base de formação, aprimorando a capacidade crítica e de 
pesquisa durante toda sua vida.

A elaboração do TCC consiste em todo um processo cuidadosamente planejado 
e desempenhado por partes, para sua fluidez, clareza, e obtenção de satisfatória 
conceituação por parte do docente, mas essencialmente, para a relevante contribuição 
no campo científico.

2.3.1 Algumas experiências já divulgadas pela literatura

Carboni et al. (2004) realizaram um estudo com o intuito de caracterizar o 
perfil dos graduandos do 8º semestre do curso de Enfermagem de uma escola privada 
e identificar os fatores que facilitam e dificultam a elaboração do TCC. Foram 
entrevistados 76 estudantes, sendo o instrumento de coleta de dados composto por cinco 
perguntas abordando o perfil dos participantes e os fatores facilitadores e dificultadores 
da elaboração do TCC. Verificou-se que os principais fatores que dificultaram a 
elaboração do TCC foram, em primeiro lugar, o tempo, seguido de custo financeiro, 
a procura por um orientador, exigência em realizar o TCC para aprovação no curso, 
obrigatoriedade de seguir uma metodologia, assim como o relacionamento professor-
aluno.  Entre os fatores facilitadores, os mais citados foram a oportunidade de realizar 
pesquisa científica, possuir um orientador, a escolha do tema, relação aluno-professor, 
hábito de leitura, motivação à pesquisa, possibilidade de realizar o TCC em dupla, não 
ter necessidade de apresentação oral.

Outro estudo realizado por Faria et al. (2007), apresentado no X Encontro 
de Iniciação à Docência, analisou as dificuldades dos estudantes durante o processo 
de elaboração da monografia para subsidiar professores e monitores em busca da 
otimização do ensino da disciplina Elaboração de Trabalhos Monográficos. No estudo, 
entrevistou-se os estudantes concluintes do Curso de Biblioteconomia e Documentação 
no momento em que acontecia a apresentação pública do seu Trabalho de Conclusão de 
Curso. O autor obteve resposta de 12 estudantes, sendo observado que entre as principais 
dificuldades relatadas pelos estudantes estava a limitação do tempo para elaboração do 
trabalho de conclusão do curso, acesso aos textos científicos, manuseio do computador, 
entendimento das normas, dificuldades de compreensão e redação dos textos. 

Segundo Silva et al. (2009), o Trabalho de Conclusão de Curso constitui-
se em requisito obrigatório e indispensável à integralização do curso de graduação, 
sendo instrumento importante de avaliação de influências e tendências dos Cursos 
universitários. 

Em um estudo realizado por Ferreira (2008), que preconiza diagnosticar o 
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comprometimento dos discentes na realização do TCC e avaliar a sua importância na 
formação do pesquisador em Educação Física, com amostra aleatória composta por 
76 discentes, que responderam a um questionário semi-estruturado elaborado pelos 
pesquisadores. Observou-se que a concepção apresentada pelos estudantes foi a de um 
processo inicialmente obrigatório dentro da formação acadêmica, mas que no desenvolver 
da produção da pesquisa de TCC, houve muito estímulo e comprometimento. 

Alguns dos resultados encontrados por Ferreira (2008) demonstram que o TCC 
é um instrumento importante na formação do estudante de graduação em Educação 
Física. Alguns dos principais achados foram: 94,7% dos discentes pesquisados 
relataram que as experiências vivenciadas nas disciplinas seminário de projeto e 
seminário de TCC contribuíram para sua formação como pesquisador; 52,6% acreditam 
que, das experiências vivenciadas no curso de graduação em Educação Física, a que 
mais favoreceu o desenvolvimento de habilidades para a pesquisa em sua formação 
profissional foi à elaboração do projeto para TCC; 55,3% dos estudantes julgam que 
tenham sido preparados suficientemente, após concluir a pesquisa, para se tornarem 
bons pesquisadores, ressaltando que 55,3% dos discentes acreditam que o que mais se 
aprende ao realizar o TCC é o conhecimento em metodologia da pesquisa.

O TCC é uma atividade voltada para a complementação da formação profissional 
do estudante, devendo fazer parte dos currículos de graduação. O projeto do TCC deve ser 
planejado, executado e avaliado conforme as normas próprias das diferentes instituições 
de ensino superior em que estão inseridos os cursos de graduação. O desenvolvimento 
do TCC deve ser baseado em um projeto que segue a estrutura de um projeto de pesquisa 
(FERRAZ, 2003).

Dessa forma, a literatura vem reafirmando a importância de um trabalho de 
conclusão de curso na formação do estudante, buscando valorizar e incrementar o 
processo de pesquisa na graduação, tornando-se uma experiência enriquecedora para 
o aluno.

2.3.2 Coleta de dados

A partir da escolha da Metodologia da Problematização como método a ser 
empregado no trabalho a ser desenvolvido na Instituição de Ensino Superior selecionada, 
foi desenvolvido um questionário específico e aplicado nos estudantes do último 
semestre do curso de fisioterapia. 

Foram incluídos na pesquisa 18 estudantes matriculados no oitavo semestre 
do curso de Fisioterapia que concordaram em participar da pesquisa e assinaram 
o termo de consentimento livre e esclarecido, seguindo os preceitos éticos pautados
na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS, 1996). O objetivo do 
estudo, a participação voluntária e a garantia de anonimato foram informados pelas 
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pesquisadoras. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Norte do 
Paraná – uNOPAR (Parecer n° 0232/2010).

O instrumento de coleta de dados foi composto por 15 perguntas, envolvendo 
fatores relacionados ao conhecimento, normas e regulamentos, e desenvolvimento da 
pesquisa, cujas alternativas de respostas eram compostas por sete itens, variando de 
grande dificuldade até grande facilidade. Foi questionado também sobre a autoria, a 
escolha do tema e o grau de afinidade com o mesmo. Além disso, foi incluída uma 
questão discursiva sobre a existência de outros fatores que representam dificuldades e 
facilidades, relacionados à elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso.

Os dados foram tabulados utilizando-se o programa Microsoft Office Excel 2007 
e os resultados apresentados em frequência absoluta e relativa, como apresentados a 
seguir.

2.3.3 Dados relevantes para a intervenção

A partir dos dados coletados, as questões foram agrupadas em três categorias: 
conhecimento, normas e regulamentos e desenvolvimento da pesquisa. Os dados estão 
apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Percepção dos estudantes quanto a fatores facilitadores e dificultadores da 
elaboração do TCC.

Continua

Grau de Dificuldade Grau de Facilidade

Categorias Fatores
Grande

n(%)
Moderada

n(%)

Nenhuma 
ou Pouca

n(%)

Pouca
n(%)

Moderada
n(%)

Grande
n(%)

Conhecimento

Pesquisa 
científica 1(6) 11 (61) 6(33) 0 0 0

Definição
do Tema 2(11) 6(33 6(33) 0 1(6) 3(17)

Área de 
interesse 3(17) 5(28) 5(28) 0 1(6) 4(22)

Normas e 
Regulamentos

Normas IES 4(22) 10(56) 0 3(17) 1(6) 0

Prazos IES 7(39) 5(28) 4(22) 0 0 2(11)

TCC+Estágio 13(72) 3(17) 1(6) 0 0 1(6)

Comitê Ética 2(110 6(33) 7(39) 0 1(6) 2(11)
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Continuação

Grau de Dificuldade Grau de Facilidade

Categorias Fatores
Grande

n(%)
Moderada

n(%)

Nenhuma 
ou Pouca

n(%)

Pouca
n(%)

Moderada
n(%)

Grande
n(%)

Desenvolv.
da Pesquisa

Amostra 5(28) 5(28) 6(34) 1(6) 0 1(6)

Execução 
TCC 4(22) 5(28) 8(45) 1(6) 0 0

Redação 4(220 6(33) 5(28) 0 1(6) 1(6)

Apresentação 4(22) 7(39) 5(28) 0 0 1(6)

Recursos 1(6) 3(17) 11(61) 0 2(11) 1(6)

Orientação 5(28) 2(11) 5(28) 0 1(6) 5(28)

Relação AO 3(17) 1(6) 7(39) 0 1(6) 6(33)

Estímulo 2(11) 4(22) 4(22) 2(11) 3(17) 3(17)

IES: Instituição de ensino superior; TCC: Trabalho de conclusão de curso; AO: Aluno-orientador.

As questões referentes a conhecimento apresentaram resultados que mostraram 
uma área importante para intervenção, pois 61% dos estudantes responderam que o 
conhecimento sobre pesquisa científica representou dificuldade moderada e 33% 
dos estudantes relataram que a definição do tema da pesquisa também representou 
dificuldade moderada. Além disso, 28% responderam que apresentaram dificuldade 
moderada em associar a escolha do tema, sendo por área de interesse, com a linha de 
pesquisa do orientador.

As normas estabelecidas pela Instituição de Ensino Superior representaram 
moderada dificuldade para 56% dos participantes da pesquisa, porém para o quesito 
prazo estipulado para entrega do TCC, 39% dos estudantes, responderam grande 
dificuldade, assim como 72% dos estudantes responderam grande dificuldade para a 
realização do TCC concomitante com os estágios obrigatórios. Em relação à submissão 
e aprovação do TCC no Comitê de Ética da IES, 39% dos acadêmicos consideraram que 
isso representou pouca dificuldade na realização do trabalho. 

Nas questões referentes à elaboração e execução do TCC, na questão seleção 
e captação da amostra os estudantes apresentaram respostas muito variadas, pois 28% 
dos acadêmicos responderam grande dificuldade, outros 28% relataram moderada 
dificuldade e outra parcela dos estudantes (28%) pouca dificuldade, demonstrando que 
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dependendo do tema estudado alguns grupos apresentaram maiores dificuldades em 
selecionar a amostra para o TCC.

Em relação à execução do trabalho propriamente dita, 39% consideraram 
que foi um item que representou pouca dificuldade e 28% dos estudantes moderada 
dificuldade. No que se refere à redação, 33% responderam moderada dificuldade e sobre 
a apresentação do TCC à banca examinadora, a maior porcentagem dos acadêmicos 
(39%) relataram moderada dificuldade.

No quesito recursos físicos, materiais ou financeiros os estudantes responderam 
pouca dificuldade. Porém, referente à orientação recebida e relacionamento aluno-
professor as respostas foram muito variadas, sendo considerada grande facilitador para 
alguns alunos até grande dificultador para outros. 

Questionou-se também sobre o grau de afinidade com o tema escolhido, sendo 
que  61% dos estudantes afirmaram ter grande afinidade e 67% afirmaram que o tema do 
trabalho foi escolha do próprio estudante.

Quando questionados sobre outros fatores que representam dificuldades ou 
facilidades na elaboração do trabalho de conclusão de curso os alunos relataram: 
sistema de informática da Instituição de Ensino Superior precário, dificuldades de 
reuniões periódicas com o orientador, falta de interesse do orientador em orientar o 
TCC e escassez de literatura científica disponível na área.

2.4 Hipóteses de Solução

Levando em consideração a identificação das principais facilidades e dificuldades 
encontradas pelos estudantes de graduação do curso de Fisioterapia ao realizar o trabalho 
de conclusão de curso, mediante a análise das respostas obtidas no questionário, algumas 
propostas para modificar a realidade desses indivíduos são apresentadas a seguir.

Elaboração de um cronograma mais extenso, com prazos maiores para a 
realização de cada etapa do TCC. A entrega do pré-projeto ao final do sexto semestre 
possibilita ao aluno maior tempo para a execução do projeto, assim os estudantes serão 
menos sobrecarregados com o fato dos estágios serem realizados concomitantemente. 

Ampliar as oportunidades de contato do aluno com pesquisa científica, como 
projetos de pesquisa, possibilitando ao estudante conhecimento e o desenvolvimento de 
habilidades que serão imprescindíveis na elaboração do seu TCC. Além disso, auxiliará 
o estudante a definir as áreas de maior afinidade, facilitando a escolha do tema;

Maior incentivo e exigência por parte dos docentes de leitura de artigos científicos 
de boa qualidade.  Isto amplia o conhecimento, auxilia na redação de projetos, relatórios 
e literatura científica e aguça a curiosidade do aluno estimulando a formação de novos 
pesquisadores.
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A orientação dos TCC deve ser realizada pelos docentes capacitados e estimulados 
a fazer pesquisa. De outra forma o aluno não recebe o apoio necessário pra a execução 
bem sucedida do seu projeto, sendo motivo de frustração e não de êxito a finalização do 
seu trabalho.

2.5 Aplicação à Realidade

Na fase final do processo da Metodologia da0 problematização, é chegada a hora 
de intervir. Partindo das hipóteses levantadas e visando uma ação transformadora no 
sentido de ajudar os alunos a realizarem de forma mais produtiva e prazerosa o TCC, 
concretizamos as seguintes ações: 

Orientação para a realização de ações conjuntas para elaboração de um 
cronograma mais extenso, com prazos maiores para a realização de cada etapa do TCC. 
A organização das disciplinas que fundamentam a realização do TCC antes do sexto 
semestre do curso, para propiciar ao estudante embasamento na estruturação do pré-
projeto ao final do sexto semestre, possibilitando ao acadêmico maior tempo para a 
execução do projeto. 

Apresentação dos resultados da pesquisa realizada em uma palestra na IES, 
voltada aos professores e estudantes, assim como aos dirigentes da IES, enfatizando 
a importância de ampliar as oportunidades de contato do estudante com pesquisa 
científica, como projetos de pesquisa, possibilitando ao acadêmico conhecimento e 
o desenvolvimento de habilidades que serão imprescindíveis na elaboração do TCC.
Assim como, esclarecimentos sobre a necessidade da orientação do TCC ser realizada 
por docentes capacitados e estimulados a fazer pesquisa, para a realização bem sucedida 
do trabalho.

Trazer à discussão a importância do TCC como gerador de conhecimento, 
não sendo apenas método de avaliação da capacidade do aluno em realizar pesquisa 
utilizando as habilidades adquiridas durante o curso, mas também oportunidade para 
que novos trabalhos sejam realizados, contribuindo para o desenvolvimento científico 
da profissão.
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A ignorância afirma ou nega  
veementemente, a ciência duvida.
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1 Introdução

Atualmente, uma das ansiedades que a sociedade moderna enfrenta relaciona-se 
diretamente com o processo de envelhecimento, uma vez que se observa um aumento 
considerável da população idosa em relação aos demais grupos etários em todo o mundo 
(WILCOX et al., 2010; CHRISTENSEN et al., 2009).

O aumento da expectativa de vida está também relacionado à presença de doenças 
crônicas não-transmissíveis (LESSA, 1998; HOLMAN, 2004). Em um estudo realizado 
por Duarte e Rego (2007), constatou-se alta prevalência de comorbidades em pacientes 
idosos, sendo as mais frequentes a hipertensão arterial, Diabetes mellitus, dislipidemia 
e osteoartrose.

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial 
caracterizada por níveis elevados e sustentados da pressão arterial baseada na média de 
duas ou mais leituras em duas ou mais ocasiões (IRWIN; TECKLIN, 2003). Associa-
se frequentemente a alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, 
encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, com consequente aumento 
do risco de eventos cardiovasculares fatais e não-fatais (SOCIEDADE BRASILEIRA 
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DE CARDIOLOGIA, 2010).
O tratamento da HAS pode ser realizado com estratégias de prevenção 

(CESARINO et al., 2008a), abordagem não medicamentosa, tais como: dieta alimentar,
redução de estresse, tabagismo e etilismo assim como a prática de atividade 

física regular, (RAINFORTH et al., 2007) além da abordagem medicamentosa (NEVES; 
OIGMAN, 2009).

Desta forma, este estudo objetivou identificar a prevalência de hipertensos na 
população idosa da cidade de Londrina, relacionando esta prevalência ao gênero, faixa 
etária e tratamento (medicamentoso e não medicamentoso).  Para tanto, será utilizada a 

Metodologia da Problematização, com o Arco de Maguerez (BORDONAVE; 
PEREIRA, 1982), que tem início na observação da realidade, partindo, em seguida, 
para investigação e aplicação de soluções para o problema (BERBEL, 1995).

2 Desenvolvimento

2.1 Realidade

O envelhecimento populacional é uma realidade no Brasil. Segundo o Censo 
Demográfico de 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), observa-se que 10,78% da população brasileira é idosa. Contudo, se analisarmos 
apenas a região sul, a porcentagem de idosos sobe para 12% (IBGE, 2011), sendo este 
índice similar ao observado em países desenvolvidos (LuTZ, 2010).

Concomitantemente com o envelhecimento, ocorre o aumento das doenças 
crônicas, as quais acarretam maior consumo de medicamentos (KAuFMAN et al., 
2002) e, consequentemente, inúmeros efeitos colaterais (LOYOLA FILHO et al., 2011; 
TAMBLYN, 1996). 

A HAS é uma doença não transmissível, multifatorial, que apresenta elevado 
risco cardiovascular, sobretudo entre idosos (LYRA JÚNIOR et al., 2006). Segundo 
a Organização Mundial de Saúde (OMS), pode-se classificar em: ótima (<120 mmHg 
sistólica <80 mmHg diastólica), normal (<130 mmHg sistólica <85 mmHg diastólica), 
limítrofe (130-139 mmHg sistólica 85-89 mmHg diastólica), hipertensão estágio 1 (140-
159 mmHg sistólica 90-99 mmHg diastólica), hipertensão estágio 2 (160-179 mmHg 
sistólica 100-109 mmHg diastólica), hipertensão estágio 3 (> 180 mmHg sistólica > 110 
mmHg diastólica) e hipertensão sistólica isolada (> 140 mmHg sistólica < 90 mmHg 
diastólica). Quando as pressões sistólica e diastólica situam-se em categorias diferentes, 
a maior deve ser utilizada para classificação da pressão arterial (LYRA JUNIOR et al., 
2006).

Sua prevalência tende a ser maior em jovens do sexo masculino.  Por outro 
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lado, em idosos esta diferença se inverte, observando-se maior prevalência e risco 
de complicações cardiovasculares nas mulheres, especialmente após a menopausa 
(CARVALHO et al., 1998).

Considerando o envelhecimento populacional, estima-se que em 2025 teremos 
35 milhões de idosos no país e, portanto, o número de hipertensos tende a crescer 
(LYRA JÚNIOR et al., 2006). Nesse contexto, ressalta-se que o objetivo primordial 
do tratamento da HAS é a redução da morbidade e mortalidade cardiovasculares 
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010). Nos países desenvolvidos, 
as doenças cardiovasculares são responsáveis pela metade das mortes, enquanto que no 
Brasil são as principais causadoras de óbito há mais de 30 anos (IBGE, 2009; MOLINA; 
CuNHA; MILL, 2003). 

Vários fatores etiológicos podem estar ligados à hipertensão arterial, tais como 
o sedentarismo, o estresse, o envelhecimento, o sobrepeso, entre outros (MOLINA;
CuNHA; MILL, 2003; SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010). 
Indivíduos sedentários apresentam maior risco de desenvolvimento da hipertensão 
quando comparados com indivíduos fisicamente ativos (VERONEZ; SIMÕES, 2008), 
contribuindo ainda para a redução da independência funcional do idoso (GRAVINA; 
GRESPAN; BORGES, 2007).

Mudanças no estilo de vida (redução do peso corporal, da ingestão do sal e prática 
regular de exercícios físicos, entre outras) são sistematicamente recomendadas na 
prevenção primária da HAS mesmo em indivíduos classificados como pré-hipertensos 
(portadores de pressão arterial limítrofe). Há várias evidências que mudanças de estilo de 
vida reduzem a pressão arterial, bem como a mortalidade cardiovascular (RAINFORTH 
et al., 2007).

Embora existam vários argumentos positivos para adoção destas medidas, tais 
como: baixo custo e risco mínimo; favorecimento do controle de outros fatores de risco; 
aumento a eficácia do tratamento medicamentoso e redução do risco cardiovascular 
(OLIVEIRA; MOREIRA, 2010), ainda observa-se uma baixa adesão dos hipertensos ao 
tratamento não farmacológico.

Assim, a metodologia utilizada (metodologia da problematização) vem de 
encontro aos objetivos propostos, pois segundo Colombo e Berbel (2008), a pesquisa 
dá-se a partir de um aspecto da realidade, através da observação dela e definição do 
problema. Posteriormente, inicia-se uma reflexão dos possíveis fatores e determinantes 
maiores do problema, baseado nisto formar-se-ão os pontos-chave, os quais serão 
investigados para que ocorra uma nova reflexão. A partir desse processo, respostas 
mais elaboradas dos problemas serão analisadas e discutidas, os dados serão tratados 
e analisados sempre baseado no problema. Difere de outras metodologias semelhantes 
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pelo fato de problematizar a realidade, tendo ponto de partida e de chegada, sempre 
propondo o estudo da realidade para se chegar com algo que a transforme (COLOMBO; 
BERBEL, 2008).

2.2 Pontos-chave

Com base na observação da realidade e reflexão, foram identificados “pontos-
chaves” para os quais foram buscadas soluções: 

 9 Caracterizar a prevalência da hipertensão em idosos em relação ao gênero e 
faixa etária;

 9 Verificar a ocorrência da prática de atividade física regular no grupo de 
hipertensos; e

 9 Analisar possível associação entre a prática de atividade física regular e 
o tipo de terapêutica medicamentosa (monoterapia ou terapia combinada)
adota por estes indivíduos.

2.3 Teorização/discussão

Para investigar os pontos-chave destacados acima, a partir de uma reflexão sobre 
os mesmos, utilizou-se dados secundários obtidos dos prontuários de idosos integrantes 
do projeto temático “Estudo do Envelhecimento e Longevidade (EELO)” o qual foi 
realizado na universidade Norte do Paraná (uNOPAR). 

O Projeto EELO foi idealizado como projeto temático com abordagens 
interdisciplinares visando maior integralidade e intersetorialidade dos diferentes 
aspectos relacionados ao envelhecimento. Inicialmente, este projeto temático foi 
delineado com o objetivo de identificar fatores sócio-demográficos e indicadores das 
condições de saúde de idosos do município de Londrina-PR. 

Após o cálculo do tamanho da amostra, 508 idosos foram selecionados nas 
unidades Básicas de Saúde de Londrina, contudo, três idosos não responderam todos os 
questionários e, portanto, a amostra final foi composta de 505 idosos. 

Neste estudo, não foi observada diferença na prevalência da hipertensão nas 
diferentes faixas etárias dos idosos, segundo o teste do Qui Quadrado (p>0,05), estando 
estes dados apresentados na Tabela 1. Contudo, a prevalência de aproximadamente 65% 
em idosos foi confirmada por Lyra Júnior et al. (2006). Porém, observa-se uma relação 
linear entre o aumento da idade e a prevalência da hipertensão. Nesse contexto, existem 
relatos de prevalência da HAS entre idosos em torno de 50% na faixa etária de 60 a 69 
anos, aumentando para 75% na faixa etária acima de 70 anos (CESARINO et al., 2008; 
ROSÁRIO et al., 2009). 
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Tabela 1: Distribuição da prevalência da hipertensão arterial em relação à faixa 
etária

Faixa etária 
Presença de Hipertensão Arterial 

Total
Não Sim

60-64 anos 44 (34,9%) 82 (65,1%) 126 (100,0%)
65-74 anos 100 (34,7%) 188 (65,3%) 288 (100,0%)
≥ 75 anos 32 (35,2%) 59 (64,8%) 91 (100,0%)

Total 176 (34,9%) 329 (65,1%) 505 (100,0%)
n.s. – estatisticamente não significante, p>0,05.

Foi encontrada diferença estatisticamente significante nos hipertensos em relação 
gênero (Qui Quadrado= 6,09, p=0,01), sendo a hipertensão mais prevalente em mulheres 
(Tabela 2). Estes dados discordam de estudos anteriores, os quais evidenciaram uma 
prevalência global de 37,8% nos homens e 32,1% nas mulheres durante o período de 
2003 a 2008 (PEREIRA et al., 2009).  Contudo, Cesarino et al. (2008) e  Lessa (2001) 
observaram maior prevalência da hipertensão em mulheres. Além disso, há relatos que, 
embora a hipertensão seja mais prevalente nos homens até os 50 anos, essa prevalência 
se inverte a partir da quinta década (MARTINEZ; LATORRE, 2006). 

Tabela 2: Distribuição da prevalência da hipertensão arterial em relação ao 
gênero

Gênero
Presença de Hipertensão Arterial 

Total
Não Sim

Masculino 71 (42,3%) 97 (57,7%) 168 (100,0%)
Feminino 105 (31,2%) 232 (68,8%) 337 (100,0%)

Total 176 (34,9%) 329 (65,1%) 505 (100,0%)
* Estatisticamente significante, teste do Qui Quadrado (Qui Quadrado= 6,09 e p=0,01).

No grupo de indivíduos hipertensos, não foram observadas diferenças na 
prevalência do sedentarismo em relação à faixa etária (Tabela 3) ou gênero (Tabela 4), 
segundo o teste do Qui Quadrado (p>0,05). 

Neste estudo, observou-se prevalência de sedentarismo em aproximadamente 
54% da amostra, sendo este índice menor do que o observado (69,8%) por Knuth et al. 
(2009) em estudo realizado com idosos hipertensos da cidade de Pelotas-RS. No entanto, 
foi evidenciado que 86,5% dos idosos entrevistados apresentavam autoconhecimento 
dos efeitos preventivos da atividade física na hipertensão.
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Tabela 3: Distribuição da prevalência de prática de atividade física regular nos 
idosos hipertensos em relação à faixa etária.

Faixa etária
Atividade Física

Total
Não Sim

60-64 anos 42 (51,2%) 40 (48,8%) 82 (100,0%)

65-74 anos 101 (53,7%) 87 (46,3%) 188 (100,0%)

≥ 75 anos 35 (59,3%) 24 (40,7%) 59 (100,0%)

Total 178 (54,1%) 151 (45,9%) 329 (100,0%)
n.s. – estatisticamente não significante, p>0,05.

Tabela 4: Distribuição da prevalência de prática de atividade física regular nos 
idosos hipertensos em relação ao gênero.

Gênero
Atividade Física 

Total
Não Sim

Masculino 49 (50,5%) 48 (49,5%) 97 (100,0%)
Feminino 129 (55,6%) 103 (44,4%) 232 (100,0%)

Total 178 (54,1%) 151 (45,9%) 329 (100,0%)
n.s. – estatisticamente não significante, p>0,05.

É de conhecimento geral que a atividade física melhora o estado de saúde do 
indivíduo, sendo usada tanto na prevenção quanto no tratamento de doenças (KNuTH et 
al., 2009). Na HAS, promove efeitos hemodinâmicos (vasodilatação, aumento do aporte 
de oxigênio e consequente diminuição da PA), humorais e neurais, sendo a medida não 
farmacológica mais efetiva para o controle da pressão arterial (IRWIN; TECKLER, 
2010).

Tabela 5: Distribuição do tratamento medicamentoso da hipertensão em relação 
à faixa etária.

Faixa etária 
Tratamento da Hipertensão 

Total
Monoterapia Terapia Combinada

60-64 anos 51 (62,2%) 31 (37,8%) 82 (100,0%)

65-74 anos 81 (43,1%) 107 (56,9%) 188 (100,0%)

≥ 75 anos 25 (42,4%) 34 (57,6%) 59 (100,0%)

Total 157 (47,7%) 172 (52,3%) 329 (100,0%)
* Estatisticamente significante, teste do Qui Quadrado (Qui Quadrado= 9,18 e p=0,01).
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Foi observada maior ocorrência da necessidade da terapia combinada com 
o acréscimo da idade nos idosos hipertensos (Qui Quadrado= 9,18, p=0,01), estando
estes dados apresentados na Tabela 5. Contudo, não foi observada associação entre a 
necessidade de terapia combinada e gênero (p>0,05, Tabela 6).

Tabela 6: Distribuição do tratamento medicamentoso da hipertensão em relação 
ao gênero.

Gênero
Tratamento da Hipertensão 

Total
Monoterapia Terapia Combinada

Masculino 51 (52,6%) 46 (47,4%) 97 (100,0%)

Feminino 106 (45,7%) 126 (54,3%) 232 (100,0%)

Total 157 (47,7%) 172 (52,3%) 329 (100,0%)

n.s. – estatisticamente não significante, p>0,05.

No estudo de coorte realizado em Bambuí, foi observada alta prevalência de 
doenças crônicas e polifarmácia em idosos, sendo a maioria destes medicamentos 
utilizados para tratamento de doenças cardiovasculares (LOYOLA FILHO et al., 
2011). Dados similares foram descritos por outros estudos, os quais descrevem um 
alto consumo de medicamentos para tratamento da hipertensão (AHOLA et al., 2010; 
WOLF et al., 1999).

No tratamento da hipertensão, é comum a prática da polifarmácia, a qual está 
relacionada ao uso de pelo menos um fármaco desnecessário, o qual pode ocasionar 
vários fatores adversos: não adesão, efeitos colaterais, erros de medicação, aumento do 
risco de hospitalização e dos custos com a saúde (LYRA JÚNIOR et al., 2006).

Considerando o efeito da atividade física na redução da pressão arterial, esta 
medida poderia também auxiliar na redução da terapia combinada para tratamento 
da hipertensão e, consequentemente, diminuir os efeitos colaterais acarretados por 
este tratamento, assim como melhorar a qualidade de vida de indivíduos hipertensos 
(IRWIN; TECKLER, 2010).  

Nesse contexto, quando foi analisada a relação dos idosos hipertensos praticantes 
de atividade física e o tratamento (monoterapia ou terapia combinada) foi observada 
diferença estatisticamente significante, indicando que os idosos sedentários fazem 
maior uso de terapia combinada (Qui Quadrado= 38,308 e p=0,001), estando estes 
dados apresentados na Tabela 7.
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Tabela 7: Distribuição da prevalência do sedentarismo nos idosos hipertensos em 
relação ao tratamento medicamentoso da hipertensão.

Atividade 
Física

Tratamento da Hipertensão 
Total

Monoterapia Terapia Combinada

Não 57 (32,0%) 121 (68,0%) 178 (100,0%)

Sim 100 (66,2%) 51 (33,8%) 151 (100,0%)

Total 157 (47,7%) 172 (52,3%) 329 (100,0%)

* Estatisticamente significante, teste do Qui Quadrado (Qui Quadrado= 38,308 e p=0,001).

Martin, Júnior e Bastos (2005) em seu estudo do envelhecimento populacional 
da cidade de Londrina-PR afirmam que há uma necessidade crescente nas áreas de saúde 
e bem-estar do idoso, já que há um aumento considerável dessa população, demonstrado 
na variação do número de idosos entre 1970 e 2000, que cresceu mais de 130%.

Assim a abordagem tradicional, focada na queixa principal, no hábito médico 
de reunir os sintomas e os sinais em um único diagnóstico, podem ser adequadas ao 
adulto jovem, mas não ao idoso, pois geralmente, as doenças desse grupo são múltiplas, 
exigindo acompanhamento médico constante, reavaliação periódica da farmacoterapia 
instituída e adoção de medidas não farmacológicas para o controle da doença (LYRA 
JÚNIOR et al., 2006). 

Em relação à HAS, o  fator econômico passa a ter um papel de destaque no 
tratamento não farmacológico, pois existem estratégias de baixo custo como os inúmeros 
programas gratuitos que podem ser utilizados pelos idosos tais como os desenvolvidos 
pelas Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, o projeto ProVida da uNOPAR, que 
oferecem gratuitamente a possibilidade de realização de atividade física regular.

Esse modelo tradicional de atendimento médico, focado na quantidade e não na 
qualidade, leva o médico a fornecer, rapidamente, informações sucintas para o controle 
da pressão arterial. A informação verbal fornecida pelo médico é frequentemente 
insuficiente, mas o paciente através de sua cultura pautada na doença e não na saúde, 
prioriza os dados a respeito da doença e do diagnóstico, prestando menos atenção às 
informações prescritas. 

O uso de drogas estão relacionados ao tratamento e à prevenção de eventos 
típicos dessa fase da vida, como a HAS, doenças coronarianas, diabetes e dores crônicas 
(LOYOLA FILHO et al., 2011), fornecem uma importante via de acesso à terapia 
combinada.
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2.4 Hipóteses de solução

Com base no exposto, pode-se identificar que o gênero feminino como grupo 
de risco para o desenvolvimento da HAS. Porém, o uso da terapia combinada aumenta 
conforme aumenta a faixa etária dos idosos hipertensos, principalmente se estes forem 
sedentários. Desta forma, considerando que o tratamento não medicamentoso (mudança 
de estilo de vida) é uma medida auxiliar e efetiva no controle da hipertensão, aponta-se 
para a necessidade de conscientização da população quanto à importância do tratamento 
não farmacológico neste tratamento. Além disso, programas de educação em saúde 
podem fornecer aos profissionais de saúde subsídios para orientação da população sobre 
as mudanças de estilo de vida.

Além disso, programas de educação em saúde devem abranger não somente 
os profissionais de saúde, mas também os alunos desta área, capacitando-os para que 
saibam reconhecer, planejar e implementar estratégias para a promoção de saúde dos 
indivíduos hipertensos.

2.5 Aplicação à realidade

Para a conclusão do Arco de Maguerez, é importante aplicar as hipóteses de 
solução à realidade.  Assim, seguem algumas sugestões de sua realização:

 9 Realização de palestras para profissionais de diferentes áreas de saúde 
enfatizando os benefícios da atividade física no controle da hipertensão;

 9 Ampliar a divulgação dos programas de atividade física para hipertensos nos 
hospitais, unidades de saúde e associações, dentre outros locais. Poderiam 
ser envolvidos nessa tarefa alunos de graduação, iniciação científica e pós-
graduação dos cursos da área da saúde, cotando com o envolvimento da 
equipe multiprofissional; e

 9 Considerando a alta prevalência da hipertensão em mulheres, implementar 
programas de atividade física específicos para esta população.

3 Conclusão

O conhecimento da população sobre o papel da atividade física na prevenção e 
no tratamento da hipertensão é um dos caminhos para a promoção de saúde e qualidade 
de vida dos indivíduos hipertensos.
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