Patrícia Kelly Wilmsen Dalla Santa Spada
Julio Cesar Ferro de Guimarães
Organizadores

(BIO) TECNOLOGIA E SAÚDE:
DESAFIOS DA EDUCAÇÃO

CAXIAS DO SUL – RS
1ª EDIÇÃO – 2013
AMÉRICA LATINA EDUCACIONAL

FACULDADE DA SERRA GAÚCHA – FSG
Diretor
Nelson Felipe de Vargas
Coordenador de Gradução
Luiz Fernando Calage Alvarenga
Coordenadora de Pesquisa e Extensão
Angela Kolberg
Coordenador do Curso de Bacharelado em Biomedicina
Roberto Marques Damiani
Coordenador do Curso de Bacharelado e Licenciatura em Educação Física
Daniel Zacaron
Organizadores do Livro
Patrícia Kelly Wilmsen Dalla Santa Spada
Julio Cesar Ferro de Guimarães
Capa e Diagramação
Gabriel Bergmann Borges Vieira
Rodrigo Pissetti
Gustavo Luiz Pozza
Curso de Bacharelado em Design (FSG)
Revisão
A revisão dos textos publicados, bem como o conteúdo é de responsabilidade
dos autores dos artigos

Responsável pela catalogação
Bibliotecária Nara Rúbia Paranhos Pinto CRB–10/1585

Conselho Editorial
Esp. Nelson Felipe Vargas (Presidente)
Me. Julio Cesar Ferro de Guimarães (Editor)
Dra. Angela Kolberg
Dra. Caroline Pieta Dias
Dr. Claudio Rotta
Me. Deivis Cassiano Philereno
Ma. Eliana Andrea Severo
Ma. Elaine Teresinha Balbinot
Dra. Karen Menger da Silva Guerreiro
Dr. Luiz Fernando Calage Alvarenga
Me. Odir Berlatto
Dra. Patricia Kelly Wilmsem Dalla Santa Spada
Dra. Sandra Maria de Oliveira
Ma. Simone de Oliveira Emer

B616 (Bio) tecnologia e saúde: desafios da educação/ Organizado por
Julio Cesar Ferro Guimarães e Patrícia Kelly Wilmsen Dalla
Santa Spada – Caxias do Sul: Faculdade da Serra Gaúcha, 2013.
164 p.
ISBN 978-85-67146-01-0
1. Ciências Biológicas 2. Ciências da Saúde
I. Guimarães, Julio Cesar Ferro de (Org.), II. Spada, Patrícia Kelly
Wilmsen Dalla Santa (Org.).
CDU 577.1

Apresentação

O Livro (Bio) Tecnologia e Saúde: Desafios da Educação é uma iniciativa da
Faculdade da Serra Gaúcha (FSG), a qual compartilha conhecimentos produzidos
por sua comunidade acadêmica, por meio de uma coletânea de artigos publicados
neste livro. Este livro faz parte de uma série intitulada Desafios da Educação, que
tem a função de promover a cultura e conhecimento, construídos nos diferentes
cursos de Graduação e Pós-Graduação da FSG, bem como, demonstrar a relação
desta Instituição de Ensino Superior com a comunidade através de diferentes
projetos de pesquisa e extensão.
Neste sentido, pretende-se contribuir para a construção do conhecimento entre
as relações possíveis da Biotecnologia, Saúde e Educação, incentivando a
interdisciplinaridade que os temas proporcionam. Esta produção acadêmica, em
formato de artigos, é o resultado de pesquisas em diferentes áreas do conhecimento,
desenvolvido por docentes e discentes em nível de Graduação e Pós-Graduação.
As abordagens apontam para aspectos relacionados a temáticas da atualidade em
interlocução com as várias faces das ciências da saúde, conectando esses saberes
em diálogo com a educação.
O livro está organizado em dois eixos: Biotecnologia e Saúde. Nestes estão
abordados estudos específicos, resultado das pesquisas e projetos de extensão
que corroboram com conceitos científicos, contribuindo para o processo de
ensino aprendizagem e para o avanço da ciência.
O eixo Biotecnologia apresenta revisões ou trabalhos da área que auxiliam no
avanço da ciência, seja contribuindo para o isolamento de cepas, que são melhores
produtoras de antibióticos, seja para aplicação de substâncias com potencialidade
curativa. Elucida, ainda, substâncias presentes em alimentos e/ou bebidas, como
o suco de uva, que apresentam propriedades benéficas, como os antioxiodantes,
desvendando o papel e mecanismos de ação destes, nos organismos.
No eixo Saúde são tratados assuntos como a importância das avaliações físicas,
no que diz respeito aos atendimentos que os indivíduos devem ter, sejam

fisioterápicos ou de intervenção de educadores físicos e aspectos gerais dos
profissionais da saúde quanto à competência de gestão.
A produção e promoção do conhecimento, enquanto parte integrante da missão
da FSG, encontra nesta publicação o meio articulador da disseminação de
pesquisas, onde os autores dos artigos, assumem a condição de protagonistas
na construção deste novo mundo, que se preocupa com o desenvolvimento do
indivíduo, sociedade e meio ambiente, através dos processo educacionais de
ensino-aprendizagem.
Dra. Patrícia Kelly Wilmsen Dalla Santa Spada
Ms. Julio Cesar Ferro de Guimarães
Organizadores
Junho de 2013
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RESUMO
Os progressos alcançados na área das ciências biológicas, principalmente, nas últimas décadas, abrem
grandes perspectivas nas várias áreas do conhecimento. A biotecnologia e a bioética apresentaram
avanços pronunciados, mas para que tenham aplicação, os conhecimentos devem ser promovidos na
área de educação e como divulgação científica de qualidade, em todos os níveis do conhecimento.
É reconhecida a importância da biotecnologia no que diz respeito a técnicas como clonagem,
ao projeto genoma humano, à cura de doenças, produção de biocombustíveis e antibióticos, no
entanto, sem perder de vista questões ligadas à bioética, seja envolvendo animais ou humanos nos
estudos, e, também, aspectos ligados à biossegurança. Quanto maiores forem os conhecimentos
acerca das questões que envolvem a educação em biossegurança e bioética, os cientistas e os futuros
pesquisadores terão um conteúdo rico em prevenção, normas e princípios éticos, que servem para
nortear os caminhos trilhados pela biotecnologia, uma ciência que ainda tem muito a contribuir para
a evolução da área da saúde.
Palavras-chave: Biotecnologia; genética; saúde.

INTRODUÇÃO
O avanço observado nas últimas décadas em ciências biológicas,
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demonstrando a universalidade dos princípios básicos de estrutura e funcionamento
dos seres vivos e decifrando o código genético, promoveu um avanço vertiginoso
de conhecimentos e uma convergência das disciplinas biológicas que, durante o
século XIX e início do século XX, tinham conhecido uma lenta acumulação de
informações e diversificação por meio da multiplicação das disciplinas (SILVA,
2000). Neste contexto, a biotecnologia tem sido uma das ciências com grande
relevância, por contribuir em, praticamente, todas as áreas do conhecimento.
A biotecnologia pode ser entendida como um conjunto de conhecimentos que
unifica engenharia e ciência, assim como princípios físicos, químicos, biológicos
e matemáticos que contribuem para um maior progresso da técnica, avanços
científicos e, consequentemente, para a melhora das condições de vida (DE BONIS;
COSTA, 2009). O desenvolvimento desta ciência, nos diversos campos aos quais
se insere, tornou necessária a discussão articulada das áreas de biossegurança e
bioética, principalmente quando os experimentos requerem como modelo de estudo
animais, humanos, ou células-tronco (ZATZ, 2004; DE BONIS; COSTA, 2009).
A biotecnologia tem tocado a vida em todos os aspectos, tais como,
alimentação, combustíveis e saúde. Ainda, tem importância e potencial para a
melhoria do meio em que se está inserido.
BIOTECNOLOGIA E ALGUMAS APLICAÇÕES
O termo Biotecnologia, ou tecnologia baseada na biologia, representa uma
ciência muito utilizada na agricultura, bromatologia e na medicina, sendo essas
atividades ligadas ao nosso cotidiano (ROCHA, 2008). Segundo FERRO (2010),
“a biotecnologia aplica-se tanto para a inovação radical, que envolve descobertas
originais, como para a inovação incremental, que pode envolver apenas melhorias
em processos já existentes”.
Uma definição mais ampla da biotecnologia envolve o uso de organismos
vivos ou parte deles, para a produção de bens e serviços. Nesta definição enquadramse um conjunto de atividades que o homem vem desenvolvendo há milhares de
anos, como a produção de fermentados, como o vinho, a cerveja (ROCHA,
2008; CARRER, 2010) e o pão (CARRER, 2010). Já a biotecnologia industrial
abrange a aplicação desta ciência à base de ferramentas para processos industriais
11
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tradicionais, o bioprocessamento e na fabricação de produtos de base biológica,
como combustíveis, produtos químicos e plásticos a partir de matérias-primas
renováveis (ERICKSON, 2012). Por outro lado, a biotecnologia moderna faz uso
da informação genética, incorporando técnicas de DNA recombinante (ROCHA,
2008).
Os fungos unicelulares, especificamente as leveduras, contribuíram de
maneira definitiva para o surgimento da biotecnologia. As leveduras participam dos
processos fermentativos, estando associadas ao mais antigo método biotecnológico,
que é a fermentação. As linhagens como a Saccharomyces cerevisiae (comumente
encontradas nas fermentações espontâneas, sendo chamadas de linhagens
selvagens) passaram por processos de melhoramento genético, para alcançar
padrões de extrema qualidade nos processos de fermentação. O produto principal
do processo de fermentação é o etanol, produzindo, por exemplo, a cachaça, uma
bebida tipicamente brasileira (GOMES et al., 2009) e também contribuindo para a
possibilidade de substituir combustíveis fósseis por biocombustíveis (SCHENBERG,
2010; WESTMAN et al., 2012). Assim, através destes microorganismos tem-se
uma solução biotecnológica, para evitar futuros problemas de carência de energia e
de graves alterações ambientais (SCHENBERG, 2010; WESTMAN et al., 2012).
As técnicas de melhoramento genético, tanto em microorganismos,
como em plantas ou animais, tem sido uma ferramenta bastante utilizada na
biotecnologia. Para esse tipo de melhoramento, costuma-se utilizar os termos
transgênicos ou organismos geneticamente modificados (OGMs). Nesse processo,
plantas, animais, ou microorganismos recebem genes de outros organismos no
seu genoma para expressar características desejadas do organismo doador. Isso se
tornou possível graças ao desenvolvimento da tecnologia do DNA recombinante
que abriu a possibilidade de isolamento e clonagem de genes de bactérias, vírus,
plantas e animais seguidos da possibilidade de introdução e expressão dos mesmos
em qualquer outro organismo. Desta forma, a barreira do cruzamento entre espécies
e até entre diferentes reinos foi rompida, trazendo inúmeras possibilidades para o
melhoramento de plantas, animais e microrganismos. Esse método de melhoramento
genético facilitou a introdução de características desejáveis em plantas, como
resistência a estresses bióticos e abióticos e otimização da composição de alguns
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BIOTECNOLOGIA

nutrientes essenciais à saúde animal e humana. Enquanto estes avanços da
biotecnologia abrem novas perspectivas para a solução de problemas em áreas como
a agricultura, a liberação de transgênicos para uso na natureza traz preocupações
quanto a possíveis problemas de natureza ecológica e para a saúde humana e animal
(VERCESI et al., 2009).
Na pecuária, a biotecnologia pode ser empregada para aumentar a produção
de alimentos, a eficiência dos sistemas de produção, a qualidade dos produtos de
origem animal e a sustentabilidade do sistema. Alguns exemplos dos produtos
comercialmente disponíveis e que foram gerados com o emprego de técnicas
biotecnológicas são o hormônio de crescimento bovino, empregado para aumentar
a produção de leite; vacinas recombinantes para prevenção de doenças em bovinos,
suínos, ovinos e aves; testes genéticos de DNA utilizados na seleção de animais com
genótipos superiores em programas de melhoramento (COUTINHO; ROSÁRIO,
2010).
Outro aspecto bastante relacionado à genética são as clonagens. Embora
pareça complexa, a clonagem é mecanismo comum de propagação da espécie em
plantas ou bactérias. Um clone pode ser definido como uma população de moléculas,
células ou organismos que se originaram de uma única célula e que são idênticas à
célula original e entre elas. Em humanos, os clones naturais são os gêmeos idênticos,
que se originam da divisão de um óvulo fertilizado (para revisão, ver ZATZ, 2004).
A grande revolução da clonagem da ovelha Dolly, veiculada na revista NATURE,
no ano de 1997, abriu caminho para a possibilidade de clonagem humana (COSTA;
DINIZ, 2000). Pode-se dizer que foi a demonstração, pela primeira vez, de que era
possível clonar um mamífero, isto é, produzir uma cópia geneticamente idêntica, a
partir de uma célula somática diferenciada (ZATZ, 2004).
Avaliando eticamente, não é possível criar exércitos de indivíduos clonados,
assim não é esse o progresso, no caso da cópia idêntica de células. A aplicação da
clonagem está relacionada a avanços nas áreas de transplantes e na cura de doenças,
diminuindo, por exemplo, o risco de rejeição. Configura-se assim, a clonagem
terapêutica, focando nisso a discussão da pesquisa com células-tronco embrionárias
(GRABNER et al., 2001). Assim, com o passar dos anos a clonagem da ovelha
Dolly deixou de protagonizar o debate sobre a clonagem e suas possibilidades de
13
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aplicação (MEDEIROS, 2012).
Outro campo, no qual os processos biotecnológicos são bastante relevantes,
é o das vacinas (DINIZ; FERREIRA, 2010; HOMMA et al., 2011). Nas últimas
décadas, o advento da biotecnologia moderna, o desenvolvimento de vacinas
derivadas de tecnologia DNA recombinante e outras abordagens tecnológicas
abriram perspectivas e possibilidades econômicas, motivando laboratórios
multinacionais a fazerem grandes investimentos em inovação tecnológica de
vacinas (HOMMA et al.. 2011). O processo de inovação tecnológica de vacinas é
muito demorado, bastante complexo, de alto custo e resultado incerto (HOMMA et
al., 2004). As várias etapas têm requerimentos próprios, sendo necessárias equipes
multidisciplinares e instalações laboratoriais distintas para cada etapa e incluem
complexas etapas de validação de metodologias, equipamentos, instalações e tudo
que tiver envolvimento no processo de desenvolvimento (HOMMA et al., 2011).
Sem sombra de dúvidas que o avanço no conhecimento sobre vacinas,
traz melhorias que contribuem significativamente para a manutenção da saúde,
humana ou animal. Talvez isso explique o surgimento de centenas de firmas de
biotecnologia, instituições de pesquisa e departamentos em universidades públicas
e privadas desenvolvendo projetos de pesquisa básica e de inovação tecnológica de
vacinas, tornando-se clara a tendência da adoção da biotecnologia mais avançada
(HOMMA et al., 2011). Devido ao desenvolvimento das novas metodologias de
produção, vacinas contra influenza por tecnologia DNA recombinante, já estão
amplamente sendo utilizadas. O advento da biotecnologia moderna, em particular a
disseminação das técnicas de manipulação genética, alterou de diferentes maneiras
a pesquisa de vacinas, sejam elas de primeira, segunda ou terceira geração, o que
tem contribuído de forma decisiva para o aprimoramento de seus processos de
produção e desenvolvimento (DINIZ; FERREIRA, 2010).
Um notável avanço dos estudos biotecnológicos foi o Projeto Genoma
Humano, um programa internacional previsto para durar 15 anos, teve início em
1990 com um custo estimado em três bilhões de dólares. Como era de se esperar,
parte do seu financiamento anual (3 a 5%), foi destinado ao estudo das implicações
ética, legal e social relacionadas à informação genômica (LAPHAN et al., 1996).
A execução desse projeto trouxe consequências tais como a redução de custos dos
14
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exames; concretização de possível base científica para o renascimento da nova
eugenia, que no século XIX existia de maneira empírica; estabelecimento de um
modelo para a discussão de questões éticas levando em conta os preceitos da bioética,
talvez ainda não de maneira satisfatória; todo conhecimento gerado e trazido para os
consumidores também os faz demandar por mais assistência nos assuntos ligados à
genética para que suas decisões sejam tomadas baseadas em explicações científicas
e não apenas empíricas (para revisão, ver LAPHAN et al., 1996). Muitos princípios
bioéticos estão linkados a nova eugenia, que é liderada por geneticistas, médicos
e conselheiros genéticos, visto que há uma grande conexão com a informática e
informação genômica, permitindo poderosa influência no mercado capitalista, já
que este serviço pode ser oferecido como bem de consumo para o indivíduo e sua
família (WIESENTHAL; WIENER, 1999; CARDOSO; CASTIEL, 2003).
Conforme KHOURY et al. (2002) a inserção dos conhecimentos sobre o
genoma humano na saúde publica é um tema de discussão. Esses autores chamam
a atenção para a missão original da saúde pública que é assegurar os interesses
da sociedade garantindo condições à manutenção da saúde; a integração das
novas tecnologias genéticas e informações delas provenientes para aplicação em
programas de saúde; e a integração entre genética e as demais sub-especialidades
da medicina.
Frente a todas as contribuições da biotecnologia nas diversas áreas do
conhecimento, como já mencionado, não se pode deixar os aspectos bioéticos em
segundo plano. O governo brasileiro publicou o Decreto nº 6.041 (BRASIL, 2007),
que institui a Política de Desenvolvimento da Biotecnologia no Brasil. No artigo
primeiro, parágrafo terceiro, item quatro consta, em relação à bioética: “Bioética:
assegurar que as questões e os desafios de natureza ética vinculados à biotecnologia
sejam considerados na Política de Desenvolvimento da Biotecnologia;” e a
“Biossegurança: garantir a segurança à saúde humana e ao meio ambiente em
observância à Convenção sobre Diversidade Biológica e à Lei de Biossegurança”.
Temas como clonagem de embriões humanos, animais transgênicos,
organismos geneticamente modificados (OGM) no ambiente, terapia gênica, célulastronco, entre outros, são assuntos pelos quais a opinião pública sempre manifesta
preocupação (DE BONIS, 2009). Então, devido a sua natureza intervencionista,
15
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um exemplo da qual é a manipulação do patrimônio genético do ser humano, é
geradora de produtos manipulados geneticamente que causam grande impacto na
sociedade, gerando preocupações de ordem ética (DE BONIS, 2009). A abordagem
da educação científica, voltada para a biossegurança e bioética, é um enfoque
direcionado para a biotecnologia, a qual carrega grandes e novas interrogações
éticas, exigindo, assim, uma articulação interdisciplinar a fim de poder atender a um
espectro amplo de preocupações de caráter humanitário, ético, científico e cultura
(DE BONIS; COSTA, 2009).
Embora projetos biotecnológicos que envolvam plantas, microorganismos
e fungos (SANTANDER, 2012), não necessitem de aprovação em comitês de ética
em pesquisa, é inegável a importância do monitoramento bioético nas aplicações
desses conhecimentos. Assim, as descobertas científicas podem ser apresentadas
à população, de maneira mais prática e clara, para que se tenha conhecimento e
aplicabilidade rápida dos avanços nessas áreas (SCHRAMM, 2001).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A disponibilidade dos produtos biotecnológicos ofertados é um fator
determinante na manutenção da saúde e no aumento da expectativa de vida, com
qualidade. No entanto, é necessário que se tenha cuidados quanto ao manejo ético
dos experimentos, assim como a segurança que se deve ter com os produtos gerados
e exposição dos pesquisadores a agentes que tenham caráter mutagênico e/ou
correlatos.
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RESUMO
Streptomyces compreende um gênero de bactérias gram-positivas, filamentosas semelhantes
a fungos. São capazes de sobreviver em ambientes hostis devido à produção de metabólitos
secundários fundamentais para a competição com outros microrganismos. São esses metabólitos que,
quando isolados, são importantes compostos antibióticos. Os antibióticos naturais são substâncias
produzidas por microrganismos que agem na destruição ou impedindo o crescimento de outros
microrganismos que não seus fabricantes. Dentre as classes de antibióticos de uso clínico, foram
selecionados para este trabalho, aqueles produzidos originalmente por Streptomyces; quais sejam:
aminoglícosídeos (Streptomyces griseus), macrolídeos (Streptomyces erythreus), cloranfenicol
(Streptomyces venezuela), tetraciclinas (Streptomyces aureofaciens), estreptograminas (Streptomyces
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pristinaespiralis), glicopeptídeos (Streptomyces orientalis),lipopeptídicos (Streptomyces
roseosporus), lincosamidas (Streptomyces lincolnensis) e rinfamicinas (Streptomyces mediterranei).
Desse modo, o objetivo desta pesquisa foi realizar uma revisão bibliográfica a fim de determinar
as características das bactérias do gênero Streptomyces, o conceito de antibióticos bem como
relacionar os antibióticos sintetizados a partir de metabolitos bioativos obtidos originalmente das
Streptomyces. O referido trabalho foi fundamentado em artigos e teses atualizados que abordassem
o tema proposto.
Palavras-chave:Streptomyces; agentes antibacterianos; antibióticos.

1. INTRODUÇÃO
Streptomyces é um gênero de bactérias Gram-positivas que tem capacidade
de se desenvolver em vários ambientes (PROCÓPIO et al., 2012). É um gênero
semelhante a fungos filamentosos, formando um micélio de hifas ramificadas.
Quando em esgotamento de nutrientes, as hifas aéreas são suspensas sobre o
substrato do micélio e estes eventualmente desenvolvem cadeias de esporos de
genoma único (CHATER & LOSICK, 1997). A produção do antibiótico corresponde
às fases iniciais de desenvolvimento (BARENDS etal.,2008).
Essas bactérias são capazes de sobreviver até mesmo nos ambientes
mais hostis à vida, fato que se deve a presença de metabólitos secundários
fundamentais para a competição das Streptomyces com outros microrganismos.
Assim, uma propriedade das Streptomyces é a capacidade de produzirem
antibióticos naturais (PROCÓPIO et al., 2012). A história de antibióticos derivados
de Streptomyces começou com a descoberta da estreptocilina em 1942, e da
estreptomicina dois anos mais tarde, quando a procura de antibióticos a partir desse
gênero de bactérias foi intensificada pelos cientistas (PROCÓPIO et al., 2012).
Dos antibióticos produzidos por microrganismos 66% são de actinomicetos, 22%
de fungos e 12% de outras bactérias. Dentre os actinomicetos, 80% são obtidos a
partir do gênero Streptomyces (KIESERet al., 2000). Isso se deve a produção de
diferentes moléculas com atividade antimicrobiana por esse gênero de bactérias
(SALOMONI, 2009).
O objetivo deste trabalho foi revisar a literatura e descrever as classes
de antibióticos de uso clínico (aminoglícosídeos, macrolídeos, cloranfenicol,
tetraciclinas, estreptograminas, glicopeptídeos, lipopeptídicos, lincosamidas e
rifamicinas) obtidos a partir das bactérias do gênero Streptomyces sp.
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2. METODOLOGIA
Foi realizado um levantamento bibliográfico, utilizando as palavraschave “Streptomyces”, “aminoglícosídeos”, “macrolídeos”, “cloranfenicol”,
“tetraciclinas”,
“estreptograminas”,
“glicopeptídeos”,
“lipopeptídicos”,
“lincosamidas”, “rinfapicina”,“antibióticos” e “antibiotics”, nos indexadores
SCIELO (Scientific Electronic Library Online), PubMed, teses e dissertações,
referentes ao período de 1998 a 2013, em língua portuguesa, inglesa e espanhola.
Artigos, em que só o abstract estava disponível, foram excluídos.
3. STREPTOMYCES
Taxonomicamente, as bactérias do gênero Streptomyces pertencem à família
Streptomycetaceae, ordem Actinomicetales, classe Actinobacteria (SALOMONI,
2009; IKEDA et al., 2003). Interessante é a história do nome Streptomyces,
determinado em 1943 por Waskman e Henrici, que surgiu da combinação dos dois
primeiros actinomicetos descritos Stepthrotrix e Actinomyces (STACKEBRANDT
& SCHUMANN, 2006). São bactérias filamentosas, aeróbios em sua grande
maioria, Gram-positivas não patogênicas e apresentam um alto conteúdo de citosina
e guanina em seu genoma. Além disso, crescem dentro da faixa de pH entre 5 e 11,5
(SALOMONI, 2009; RIGALI et al.,2008).
Similares aos fungos filamentosos, os estreptomicetos formam um micélio
de hifas ramificadas. Em esgotamento de nutrientes, hifas aéreas são erguidas
sobre o micélio do substrato e estes eventualmente desenvolvem cadeias de
esporos (CHATER & LOSICK, 1997).A explicação para a presença de esporos de
Streptomyces é provavelmente que estes fragmentos de micélio apareceram sob
pressão seletiva, o que pode implicar a necessidade para sobreviver fora de plantas
e invertebrados, ou em ambientes extremos. Desse modo, a capacidade dos esporos
para sobreviver em tais ambientes hostis deve ter sido aumentada devido à presença
do pigmento e aroma, já que em algumas espécies, estimula o desenvolvimento de
células e a produção de metabolitos secundários (PROCÓPIO et al., 2012).
Esses microrganismos têm sido amplamente utilizados como produtores
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de produtos naturais, em especial de antibióticos (BINDA etal.,2013). A produção
da maioria dos antibióticos pela bactéria é espécie específica, e esses metabólitos
secundários são importantes para que o Streptomyces sp possa competir com
outros microrganismos que possam entrar em contato, ou até mesmo dentro do
mesmo gênero. Outro processo importante que envolve a produção de antibióticos
é a simbiose que se estabelece entre Streptomyces e algumas plantas. O
antibiótico protege a planta contra patógenos e os exsudatos das plantas permite o
desenvolvimento de Streptomyces (BOSSO etal.,2010).
4. ANTIBIÓTICOS
Antibióticos são compostos naturais ou sintéticos usados no combate às
infecções em seres humanos e animais (GUIMARÃES et al., 2010;OLIVEIRAet
al., 2009). As substâncias produzidas por microrganismos como meio de defesa,
agindo na destruição ou impedindo o crescimento de outros microrganismos que
não seus os fabricantes são chamadas de antibióticos naturais (ROSA, 2011).
Atualmente, antibióticos são compostos capazes de inibir o crescimento ou
causar a morte de fungos e bactérias. Podem ser classificados como bactericidas
quando são capazes de causar a morte do patógeno, ou como bacteriostáticosque
causam a parada do crescimento microbiano e consequentemente da reprodução.
São classificados como antibióticos bactericidas, por exemplo, os aminoglicosídeos
e rifamicinas, e entre os antibióticos bacteriostáticos, se destacam o clorafenicol,
lincosaminas, macrolídeos e tetraciclinas (WALSH etal.,2003; ROSA, 2011).
O antibiótico ideal deveria apresentar uma série de características para
se mostrar eficaz, como: ação microbiana seletiva e potente (amplo espectro);
ser bactericida e bacteriostático concomitantemente; afetar o patógeno e não
lesar o hospedeiro; não ser destruído pelas enzimas teciduais; não interferir nas
defesas do organismo; não produzir efeitos colaterais e reações alérgicas, não
desenvolver resistência nos microrganismos sensíveis; ser eficaz por todas as vias
de administração(ROSA, 2011). Porém, ainda não é possível reunir todas essas
características em um único antibiótico, sendo que atualmente existem poucos
relatos desse tipo de medicamento que desempenhe diferentes mecanismos de ação
(GUIMARÃES et al.,2010).
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5. CLASSES DE ANTIBIÓTICOS PRODUZIDOS POR STREPTOMYCES
5.1. Aminoglicosídeos
Os aminoglicosídeos compõem um grupo de antibióticos comumente
usados em infecções bacterianas por Gram-negativas aeróbicas. Sua molécula
é formada por dois ou mais aminoaçúcares, unidos por ligação glicosídica do
núcleo da hexose, que normalmente se encontra em posição central. Esta hexose
ou aminociclitol é a estreptidina ou a 2-desaxiestreptamina (BUSSE et al., 1992).
A principal substância representante da classe é a estreptomicina, que foi isolada
primeiramente na década de 40 de uma cepa de Streptomyces griseus produtora
de uma substância capaz de inibir o crescimento do bacilo da tuberculose e de
outros. Tais antibióticos tem peso molecular que varia de 445 a 600 Daltons,
são altamente solúveis em água e estáveis em pH 6 a 8, apresentando atividade
antimicrobiana melhorada em meio aeróbio e pH levemente alcalino, em torno de
7,4 (GUIMARÃES et al., 2010; OLIVEIRA et al., 2006).
No que se refere ao mecanismo de ação, todos os antibióticos
aminoglicosídicos atuam inibindo a síntese proteica por meio de ligação na
subunidade ribossômica 30S, induzindo a leituras incorretas e interrupção
prematura da tradução do RNAm do microrganismo alvo (CHAMBERS et al.,
2006). Assim, é necessário que penetre no interior da célula bacteriana para agir, o
que ocorre de forma passiva, respectivamente com a interação do aminoglicosídeo
com a superfície celular, transporte pela membrana e acoplamento com o ribossomo
(OLIVEIRA et al., 2006).
4.2. Macrolídeos
Os macrolídeos são usados para o tratamento de diversas condições
infecciosas, principalmente em pacientes que são alérgicos às penicilinas (MENEZES
et al., 2007). Essa família de antibióticos é formada por compostos com anéis de
lactona com 14, 15 e 16 átomos de carbono que fazem ligações glicosídicas com um
ou vários açúcares neutros ou básicos (MENSA et al., 2003).
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O principal e primeiro macrolídeo a se tornar disponível comercialmente
foi a eritromicina, isolada da cepa de Streptomyces erythreus em 1952 (PECHÉRE,
2001). A eritromicina é estável em pH de 8,8 e tem peso molecular elevado, de
700 Daltons. Em presença de meio ácido, como no estômago humano, essa
substância se degrada rapidamente originando vários outros produtos sem atividade
antimicrobiana, mas que exercem um efeito antagonista nos receptores da motilina
(MENSA et al., 2003).
Esses fármacos atuam inibindo a síntese proteica e o crescimento bacteriano,
fazendo com que proteínas vitais deixem de ser sintetizadas e causando a morte do
patógeno (LUISI et al., 2012). Isso ocorre quando há ligação reversível à subunidade
50S que acaba inibindo o processo de transpeptidação e translocação, causando
liberação prematura do peptídeo; esse peptídeo é liberado incompleto e perde sua
função celular (MENEZES et al., 2007).
4.3. Cloranfenicol
O clorafenicol um antibiótico conhecido pelo seu amplo espectro
antibacteriano e é classificado como pertencente do grupo dos bacteriostáticos,
cuja utilização como medicamento é de uso humano e veterinário (REZENDE et
al., 2010; JÚNIOR et al.,2006). Foi isolado pela primeira vez do microrganismo
Streptomyces venezuela, mas atualmente o composto é sintetizado e somente o
isômero R, sendo R ativo (GUIMARÃES et al., 2010).
Esse composto é lipossolúvel e por isso se difunde através da membrana
celular ligando-se de forma reversível à subunidade proteica 50S dos ribossomos
das células de procariontes. Desse modo, ele evita que ocorra a transferência de
aminoácidos das cadeias peptídicas em formação, inibindo síntese da proteína
(JÚNIOR et al., 2006). A substância se liga à mesma região que os macrolídeos
e as lincosamidas, e, portanto, eles não podem ser administrados em associação
(GUIMARÃES et al., 2010).
4.4. Tetraciclinas
As tetraciclinas são antibióticos policetídicos bacteriostáticos de amplo
25

(Bio) Tecnologia e Saúde - Desafios da Educação

espectro, bastante eficazes frente a diversas bactérias aeróbicas e anaeróbicas
Gram-positivo e Gram-negativo (GUIMARÃES et al., 2010). Em virtude da sua
atividade diante de uma grande variedade de microrganismos, tem sido usados
como antibióticos para humanos, animais e até em algumas áreas da agricultura
(PÉREZ-TRALLERO et al., 2003).
O primeiro membro da família das tetraciclinas foi a clortetraciclina, que
é um produto da fermentação natural de uma bactéria do solo, a Streptomyces
aureofaciens. Nos anos seguintes da descoberta, vários membros da família das
tetraciclinas foram sintetizados, alguns deles desenvolvidos de forma natural,
outros como produtos semissintéticos (PEREIRA-MAIA et al.,2010).
Tetraciclinas possuem diversas propriedades favoráveis, tais como amplo
espectro de ação, baixa toxicidade, baixo custo, e podem ser na maioria dos casos,
administradas por via oral(PEREIRA-MAIA et al., 2010). Como a maioria dos
antibióticos produzidos pelas Streptomyces, o mecanismo de ação das tetraciclinas
ocorre inibição da síntese proteica. Isso ocorre quando é estabelecida a ligação
a um sítio na subunidade 30S do ribossomo bacteriano impedindo a ligação do
aminoacil-tRNA (GUIMARÃES et al., 2010).
4.5. Estreptograminas
A pritinamicina é uma mistura de substâncias macrolactonas obtidas de
forma natural por Streptomyces pristinaespiralis, que podem ser utilizadas oralmente
no tratamento de infecções por bactérias Gram-positivas tRNA. A partir dela, tem
se obtido outros compostos como virginiamicina, quinupristina e dalfopristina
(GUIMARÃES et al., 2010; ECHEVARRIA & IGLESIAS, 2003).
Além disso, dois derivados semissintéticos desta classe, quinupristina e
dalfopristina, têm sido utilizados por via intravenosa em combinação. Esses agentes
atuam de maneira sinergética para bloquear a translação do polipeptídeo, pela
ligação na subunidade 50S dos ribossomos bacterianos, na região 23S do rRNA,
sobrepondo parcialmente o sítio de ligação dos macrolídeos. Aparentemente,
a ligação da dalfopristina aumenta a afinidade da ligação para a quinupristina,
explicando o efeito sinérgico. A quinupristina inibe a elongação da cadeia peptídica,
enquanto a dalfopristina interfere na transferência da cadeia peptídica de um tRNA
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para outro (GUIMARÃES et al., 2010).
4.6. Glicopeptídeos
Os antibióticos glicopeptídicos, vancomicina e teicoplanina têm se
tornado os fármacos de primeira linha no tratamento de infecções por bactérias
Gram-positivas com resistência a diversos antibióticos (PACE & YANG, 2006) A
vancomicina, primeiro antibiótico isolado do grupo, foi isolada de amostras de solo
de Streptomyces orientalis (GUIMARÃES et al., 2010).
Os glicopeptídeos inibem a biossíntese da parede celular bacteriana
pela complexação com o resíduo dipeptídico terminal D-Ala-D-Ala das cadeias
peptídicas que constituem a parede celular. Esta complexação impede que o substrato
esteja disponível para a ação da transpeptidase inibindo, portanto, a reação de
transpeptidação (GUIMARÃES et al., 2010). São muito ativas contra cocos Grampositivos além de ter atividade bacteriostática contra enterococos (BRUGUERAS
& GARCÍA, 1998). Eles são restritos para o tratamento de infecções causadas
por bactérias Gram-positivo por serem incapazes de penetrar nas membranas de
bactérias Gram-negativo (GUIMARÃES et al., 2010).
4.7. Lipopeptídicos
Um lipopeptídeo isolado de Streptomyces roseosporus é a daptomicina,
aprovado para tratamento de infecções causadas por bactérias Gram-positivas. Seu
mecanismo de ação envolve desorganização de múltiplas funções da membrana
celular bacteriana. É provável que todos os antibióticos lipopeptídicos apresentem
alguma penetração na membrana devido às cadeias alquílicas, o que promove sua
desorganização (GUIMARÃES et al., 2010).
Além disso, recentemente foi descrito por ALEXANDER et al. (2011) que
a biossíntese de novos antibióticos lipopeptídeos a partir do complexo de cálciodependente A54145 produzido por Streptomyces fradiae mutantes bloqueadas na
biossíntese de aminoácidos modificados e de atribuição de lptJ, lptK e funções
do gene lptL. Nesse processo, obteve-se um composto que apresentou atividade
antibacteriana muito boa.
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4.8. Lincosamidas
O primeiro antibiótico do grupo das lincosamidas foi a lincomicina, obtida
da Streptomyces lincolnensis (BRUGUERAS & GARCÍA, 1998). Esse composto
é um açúcar complexo que está ligado pelo ácido 4-propilhígrico, derivado de
pirrolidona, e pela metiltiolincosamidina, que é um açúcar que contém enxofre
(SÁNCHEZ-SALDAÑA et al.,2004). Entretanto, hoje é mais comum o uso da
clindamicina, que é um derivado sintético da lincomicina (BRUGUERAS &
GARCÍA, 1998).
As lincosamidas atuam impedindo a síntese de proteína bacteriana na
subunidade 50S do ribossomo. Estes antibióticos podem funcionar como bactericida
ou bacteriostático, dependendo da concentração no meio, da suscetibilidade e da
fase de crescimento que o microrganismo infectante se encontra (SÁNCHEZSALDAÑA et al., 2004).
4.9. Rinfamicinas
As rinfamicinas são um grupo de agentes antibacterianos isolados de
Streptomyces mediterranei. Pertencente a esta classe, existe a rifampicina, um
fármaco semissintético produto natural híbrido de policetídeos e peptídeos
não ribossomais produzido a partir da rifampicina B. Apresenta baixa atividade
antibacteriana, mas após transformação química ou enzimática, pode-se produzir a
rifampicina SV, que é muito mais potente que seu precursor (GUIMARÃES et al.,
2010; SOUZA, 2005).
O mecanismo de ação da rifampicina ocorre durante a fase de crescimento
da bactéria unindo-se ao RNA polimerase, bloqueando assim, a síntese de RNA
mensageiro que produz proteínas essenciais para o DNA (SOUZA, 2005). Mas as
rifamicinas são pouco usadas e vem sendo substituídas por antibióticos mais efetivos.
Isso ocorre por que essa classe de antibióticos causa a rápida aparição de bactérias
resistentes e, portanto, seu uso se limita a poucas indicações (BRUGUERAS &
GARCÍA, 1998).
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5. CONCLUSÃO
A partir da descoberta da estreptocilina em 1942, muitos estudos se
intensificaram a fim de buscar e desenvolver novos agentes antibióticos. Ainda
hoje, em todo o mundo, existem muitos grupos de pesquisa buscando aprofundar
o conhecimento, melhorar o espectro de ação dos medicamentos existentes, bem
como desenvolver novas drogas. Seja qual for a linha de pesquisa, sempre serão
encontradas informações muito valiosas que auxiliem no desenvolvimento de novos
medicamentos nesse contexto mundial de novas bactérias super-resistentes.
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RESUMO
O Brasil possui a maior diversidade genética vegetal do mundo, em contrapartida, poucas espécies
vegetais são estudadas em busca de compostos bioativos e avaliadas em suas propriedades medicinais.
As informações sobre as plantas e seus efeitos sobre a saúde, na sua maioria, são obtidas através
do conhecimento popular, onde as pessoas indicam seu uso sem embasamento científico algum,
somente pela experiência e resultados observados após sua utilização. Ao mesmo tempo em que
isto ocorre, diversos problemas de saúde pública crescem no país, um deles é a elevada incidência
de microrganismos resistentes a drogas que antes eram sensíveis. Tendo por base esses dois fatos
este trabalho tem por objetivo uma revisão bibliográfica sobre os óleos essenciais, compostos
extraídos de plantas, que possuem diversas propriedades ainda desconhecidas por muitos. Uma das
plantas que ganha destaque por ser amplamente distribuída no território brasileiro é Lippia alba.
Esta apresenta diversos quimiotipos em seus óleos essenciais que podem ter ação antibacteriana e
antifúngica quando em contato com esses microrganismos. Novas pesquisas poderão ser realizadas
com o objetivo de extrair esses compostos, para testar suas atividades perante os microrganismos
na busca da criação de novos fármacos e produtos fitoterápicos que possam substituir ou agregar
valor de ação aos produtos já existentes. Assim, a segurança sobre utilização de plantas medicinais
ultrapassaria a sabedoria popular e ganharia força de uso pela confirmação científica de seu poder
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de ação, segurança e eficácia.
Palavras-chave: óleos essenciais; Lippia alba; quimiotipos; atividade antimicrobiana.

1. INTRODUÇÃO
A utilização das plantas medicinais é uma das mais antigas estratégias
empregadas para o tratamento de enfermidades humanas e muito da informação a
respeito de seu uso vem através do conhecimento popular. Dados da Organização
Mundial de Saúde mostram que cerca de 80% da população mundial faz uso de
algum tipo de planta na busca de alívio de alguma sintomatologia dolorosa ou
desagradável. A utilização de plantas medicinais para o tratamento de enfermidades
tem recebido incentivos de Órgãos Governamentais Nacionais e Internacionais
devido ao uso abusivo e indiscriminado de agentes antimicrobianos, que vêem
selecionando microrganismos resistentes às drogas utilizadas. Muitos pacientes
têm dificuldade na melhora clínica e, muitas vezes só a conseguem com o uso
prolongado de antimicrobianos ou com a combinação de vários deles. Assim, vê-se
a necessidade do desenvolvimento de novos medicamentos que sejam capazes de
eliminar o agente causador da doença e que não provoquem reações adversas ou
desagradáveis no seu usuário. Para tanto muitas pesquisas vêem sendo realizadas
na busca de medicamentos naturais a base de plantas e de seus extratos, como por
exemplo, os óleos essenciais.
Os óleos essenciais são misturas de substancias orgânicas, lipofílicas,
geralmente odoríferas e líquidas, ricas em metabólitos secundários com
predominância de compostos que apresentam estrutura básica isoprenóide, sendo
esses componentes denominados de terpenos. Diversos terpenos apresentam
atividade contra bactérias, fungos, vírus e protozoários. Pesquisas realizadas com
óleos essenciais extraídos de diversas plantas mostram que 60% deles apresentam
atividade antifúngica e 30% atividade antibacteriana.
Muitos estudos estão sendo realizados nessa área, inclusive com Lippia
alba, considerada uma das mais importantes plantas medicinais e aromáticas da
América do Sul devido a sua ampla distribuição geográfica. Porém nenhum deles
mostra-se completo no que diz respeito à caracterização e propriedades biológicas
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dos distintos quimiotipos e ecotipos já identificados, fato de grande importância
se considerarmos que a atividade biológica de extratos vegetais, entre os quais os
óleos essenciais, depende da sua composição química.
O conhecimento da ação antimicrobiana dos quimiotipos de Lippia alba
poderá aumentar a eficiência e segurança terapêutica pela sua escolha adequada, e
não pela simples utilização genérica. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo
a busca de um sólida referência bibliográfica sobre óleos essenciais, em específico
os extraídos de Lippia alba, para que em um futuro próximo outros pesquisadores
tenham interesse em extrair os óleos e testar sua atividade antimicrobiana.
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Óleos essenciais e atividade antimicrobiana de plantas.
Nos últimos anos tem havido um grande interesse na investigação
das propriedades químicas e farmacológicas de plantas medicinais (Silva et al.,
2003; Barbosa-Filho et al., 2005; Barbosa-Filho et al., 2006 a, b, c). As plantas
possuem uma ampla capacidade de sintetizar substâncias aromáticas, as quais são
geralmente obtidas de suas flores, frutos, folhas, sementes e raízes (Geissman,
1963; Prabuseenivasan et al., 2006). Em muitos casos estas substâncias servem
como mecanismo de defesa da planta contra predadores, como microrganismos,
insetos e herbívoros (Schultes, 1978). Os óleos essenciais são usados para diversos
propósitos: na perfumaria, em bebidas, na conservação de alimentos e produtos
farmacêuticos e também como terapia médica alternativa (Mishra & Dubey, 1994;
Lawless, 1995; Reyn-olds, 1996; Lis-Balchin & Deans, 1997; Prabuseenivasan et
al., 2006; Nascimento et al., 2007).
A utilização de produtos naturais pelo homem é tão antiga quanto sua
própria história (Cowan, 1999; Gottlieb & Borin, 2002). Seu uso se dava tanto para
fins nutricionais como para fins terapêuticos. Produtos naturais de algumas plantas,
fungos, bactérias e outros organismos continuam a ser usados em preparações
farmacêuticas (Araújo & Leon, 2001). Devido ao desenvolvimento progressivo
da resistência microbiana, um grande número de pesquisas científicas esta dando
ênfase a propriedades antimicrobianas de produtos oriundos de plantas (Hernández
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et al., 2003; Silva-Santos et al., 2004; Duarte et al., 2005; Gayoso et al., 2005;
Michelin et al., 2005; Lima et al., 2006 a, b; Tavares et al., 2008).
O Brasil é o país com a maior diversidade genética vegetal do mundo,
contando com mais de 55.000 espécies catalogadas de um total estimado entre
350.000 e 550.000. Em contrapartida, apenas 8% das espécies vegetais da flora
brasileira foram estudadas em busca de compostos bioativos e 1.100 espécies
vegetais foram avaliadas em suas propriedades medicinais (Simões, 2003). Devido à
sua diversidade vegetal, o Brasil é um país conhecido mundialmente pela variedade
de produtos vegetais com ação medicinal, produtos estes já largamente utilizados
na medicina popular das diversas regiões do país (Holetz et al., 2002).
O problema dos microrganismos resistentes está crescendo, e a perspectiva
para o uso de antibióticos é indefinida. Por isso, medidas devem ser tomadas para
resolver este problema, por exemplo, controlar o uso de antibióticos, pesquisar para
melhor entender o mecanismo genético de resistência e desenvolver novas drogas,
sintéticas ou naturais (Nascimento et al., 2000). Embora as indústrias químicas e
farmacêuticas tenham produzido uma imensa variedade de diferentes antibióticos
nos últimos tempos, cada vez mais tem sido observado um aumento da resistência
das bactérias a essas drogas usadas para fins terapêuticos (Cohen, 1992; Pereira et
al., 2004).
No início da década de noventa aproximadamente um terço da população
dos Estados Unidos usou algum tipo de terapia não convencional (Eisenberg et
al., 1993). Entre os fatores que motivam esse aumento pela procura por drogas
vegetais como recurso terapêutico estão: a insatisfação com os resultados obtidos
em tratamentos convencionais, os efeitos indesejáveis e prejuízos causados pelo
uso abusivo e/ou incorreto dos medicamentos sintéticos, a falta de acesso aos
medicamentos, a consciência ecológica e a crença popular de que o natural é
inofensivo (Rates, 2001).
A distribuição mundial do mercado de fitoterápicos em 2001 foi de 3,9
bilhões de dólares na América do Norte, US$ 6,9 bilhões na Europa, US$ 7,4 bilhões
na Ásia, sendo somente US$ 2,3 bilhões no Japão, US$ 600 milhões na América do
Sul e US$ 800 milhões nos demais países e regiões, totalizando US$ 19,6 bilhões
(Funari, 2005). No passado, a fitoterapia era mais adotada pela população carente
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da área rural ou urbana, devido à fácil disponibilidade e menores custos. Mas o
uso de plantas como uma fonte de medicamentos já é predominante em países em
desenvolvimento como uma solução alternativa para problemas de saúde (Shale et
al., 1990). No Brasil, o crescimento do mercado de medicamentos fitoterápicos é da
ordem de 15% ao ano, enquanto o crescimento anual do mercado de medicamentos
sintéticos gira em torno de 3 a 4% (Simões, 2003).
Os óleos essenciais, assim como outros extratos naturais de plantas, vêm
sendo considerados uma alternativa importante no controle microbiano tanto na
área médica como na indústria de alimentos, bebidas, etc. Estes compostos são de
um modo geral considerados GRAS (Generally Regarded as Safe) e com baixa
probabilidade de geração ou seleção de resistentes devido a sua complexidade
química e forma de ação. Segundo Daferera et al. (2003), sua origem natural é um
meio mais seguro para o usuário e para o meio ambiente, pois apresenta menor risco
de promover resistência microbiana aos seus componentes, já que são misturas
de vários compostos que apresentam diferentes ações antimicrobianas, tornando
assim, mais difícil a adaptação do microrganismo.
A ISO (International Standard Organization) define óleos voláteis como os
produtos obtidos de partes de plantas através de destilação por arraste com vapor de
água, bem como os produtos obtidos de pericarpos de frutos cítricos. De forma geral
são misturas complexas de substancias voláteis, lipofílicas, geralmente odoríferas e
líquidas (Simões, 2003).
Os constituintes dos óleos essenciais variam desde hidrocarbonetos
terpênicos, álcoois simples e terpênicos, aldeídos, cetonas, fenóis, ésteres,
éteres, óxidos, peróxidos, furanos, ácidos orgânicos, lactonas, cumarinas, até
compostos com enxofre. Na mistura, tais compostos apresentam-se em diferentes
concentrações; normalmente um deles é o composto majoritário, existindo outros
em menores teores e alguns em baixíssimas quantidades (Simões, 2003).
Um grande número de compostos presentes nos óleos essenciais apresentam
atividades biológicas de interesse, tais como: ação antiinflamatória, pesticida,
inseticida, antisséptica, herbicida, antioxidante, entre outras (Duke, 1994;
Prabuseenivasan et al., 2006). O mecanismo exato de ação dos óleos essenciais não
é conhecido, porém, sua atividade biológica pode ser comparada com a atividade
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de produtos farmacológicos sinteticamente produzidos (Svoboda & Deans, 1995;
Baratta et al., 1998 a, b). Em geral, a ação dos óleos é o resultado de efeitos
combinados de seus constituintes, os quais atuam rompendo ou desestruturando
a membrana microbina, causando perda de várias enzimas e nutrientes (Cowan,
1999; Cox et al., 2000; Lambert et al., 2001). Alguns trabalhos vêm relatando que
os efeitos tóxicos na estrutura e função da membrana tem sido resultado do caráter
lipofílico dos óleos essenciais. Os monoterpenos dividem a fase aquosa dentro
das estruturas de membrana de procariontes, o que resulta em sua expansão e
aumento da permeabilidade alterando a função das proteínas de membrana inibindo
a respiração celular e modificando o transporte de íons através dela (Sikkema &
Poolman, 1994, 1995; Pina – Vaz et al., 2004).
O óleo essencial de orégano, por exemplo, e seus constituintes timol e
carvacrol, se acumulam sobre a membrana celular de bactérias como Pseudomonas
aeruginosa e Staphylococcus aureus, resultando em um aumento de cerca de 90%
da permeabilidade celular desses microrganismos (Lambert et al., 2001).
A atividade antimicrobiana in vitro dos óleos essenciais tem sido avaliada
amplamente contra microrganismos. A avaliação de propriedades antimicrobianas
de óleos essenciais abrange uma grande variedade de microrganismos contra os
quais têm sido testados, incluindo microrganismos deteriorantes de alimentos (Zaika
et al., 1983; Connor & Beuchat, 1984; Janssen et al., 1988; Ouattara et al., 1997;
Sandri et al., 2007), microrganismos produtores de toxinas alimentares (Tharib et
al., 1983; Deans & Ritchie, 1987; Lisbalchin & Deans, 1997; Sandri et al., 2007),
fungos patogênicos, leveduras (Boonchild & Flegel, 1982; Ghannoum, 1988) e
vírus de plantas e animais (Ieven et al., 1982; Romerio et al., 1989). A atividade
antimicrobiana tem sido atribuída a pequenos terpenóides e compostos fenólicos
como timol, carvona, carvacrol, mentol e muroleno, que também na forma pura
exibem atividade antibacteriana ou antifúngica (Didry, 1993; Conner, 1993; Smid,
1996; Helander, 1998; Delamare et al., 2007).
Algumas plantas vêem sendo estudadas em relação à composição química
e atividades farmacológicas, um exemplo delas é a Curcuma longa L. (PeretAlmeida, 2006). Propriedades antioxidantes e antimicrobianas dos óleos essenciais
de cúrcuma já foram descritas na literatura (Jitoe et al., 1992; Singh et al., 2002 a,
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b; Peret-Almeida et al., 2003). O óleo essencial desta planta apresentou atividade
contra: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, Candida albicans, Fusarium
moniliforme, Candida pallencens, Fusarium oxysporum, Candida falcatum e
Aspergillus niger (Singh et al, 2002 a, b).
Os monoterpenos, sesquiterpenos entre outras substâncias, têm sido
relatados como substâncias presentes em óleos essenciais com potencial atividade
antimicrobiana contra bactérias e fungos (Cowan, 1999). Sacchetti et al. (2005)
avaliou a atividade antimicrobiana de 11 óleos essenciais de diferentes plantas
nas concentrações de 0,01 a 0,75 mg/mL. De acordo com os resultados obtidos,
todos os óleos essenciais mostraram uma moderada atividade inibidora contra as
leveduras: Candida albicans, Rhodotorula glutinis, Schizosaccharomyces pombae,
Sacharomyces cerevisiae e Yarrowia lypolitica.
Uma planta tradicionalmente utilizada no sul do Brasil e no Uruguai é
Myrtus communis L., da família Myrtaceae, conhecida popularmente como “mirta”.
Sua folha é empregada no tratamento de problemas estomacais, na forma de infusão
e apresenta efeitos antihiperglicêmicos e antimutagênicos (Elfellah et al., 1984;
Hayder et al., 2003). Pesquisa feita com o óleo essencial desta planta mostrou, pela
técnica de difusão em disco, que os valores de inibição do crescimento bacteriano
foram de 57,7% para Bacillus subtilis e de 71,4% para S. aureus quando comparados
ao crescimento controle (Salvagnini et al., 2008).
As propriedades antibacterianas dos óleos essenciais são exploradas em
diversos produtos comerciais, como antissépticos, conservantes de alimentos e
suplementos alimentares (Cowan, 1999; Hancock, 1997). Foi testada a atividade
antimicrobiana de três monoterpenos (linalol acetato, mentol e timol), que são
encontrados como compostos majoritários de diversos óleos essenciais, contra
Staphylococcus aureus e Escherichia coli. Os resultados mostraram que os
monoterpenos testados inibiram o crescimento destes microrganismos. No entanto,
Staphylococcus aureus apresentou maior sensibilidade do que Escherichia coli,
ou seja, uma concentração inibitória mínima de 0,31 mg/mL para timol; 0,62 mg/
mL para mentol e 1,25 mg/mL para linalol acetato enquanto que Escherichia coli
5,0 mg/mL para timol; 2,5 mg/mL para mentol e 5,0 mg/mL para linalol acetato
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(Trombetta et. al., 2005).
Muitos óleos essenciais incluindo os óleos de cedro, camomila e eucalipto,
demonstram ser particularmente efetivos, inibindo a germinação e o crescimento
vegetativo de esporos de Bacillus cereus e Clostridium botulinum (Chaibi et al.,
1997; Ultee et al., 1999, 2000; Valero & Salmerón, 2003). Foi observada a diminuição
na produção de toxina por Bacillus cereus na presença do composto majoritário
carvacrol, que também atua como bactericida, sendo que sua ação é dependente
da concentração e do tempo de exposição (Ultee et al., 1999, 2000). Este mostrou
ter efeito bactericida sobre Salmonella spp em fragmentos de peixe armazenados
a temperatura de 4º Celsius (Hulin et al., 1998). O óleo essencial de canela
também mostrou efeito inibitório significativo sobre Pseudomonas aeruginosa,
Bacillus subtilis, Proteus vulgaris, Klebsiella pneumoniae e Staphylococcus aureus
(Prabuseenivasan et al., 2006).
Algumas bactérias contaminantes de alimentos foram testadas frente ao óleo
de algumas espécies de Cunila. As bactérias mais sensíveis a estes óleos foram:
Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Bacillus megaterium e Bacillus cereus
dentre as Gram positivas e Aeromonas hydrophila dentre as Gram negativas (Sandri
et al., 2007). Quanto aos óleos essenciais das distintas espécies de Cunila avaliadas
o óleo de Cunila galioides quimiotipo citral apresentou o mais amplo espectro de
ação, inibindo o crescimento de 14 das 15 cepas testadas (Sandri et al., 2007).
O potencial de extratos de plantas e fitofármacos em modelos de linhagens
de microrganismos multirresistentes a drogas foi avaliado, como também o efeito
conjunto da associação dos extratos com antibióticos. Os extratos de cravo-da-índia,
jambolão, romã e tomilho quando associado a antibióticos apresentaram atividade
contra Pseudomonas aeruginosa (Chandler et al., 1982). O extrato de alho, quando
combinado com ampicilina, inibiu o crescimento Klebsiella pneumoniae (Bisset
et al., 1994). O crescimento de Proteus spp foi inibido quando se associou extrato
de cravo-da-índia com tetraciclina (Carvalho et al., 1988). Como resultados da
avaliação, os autores puderam concluir que os extratos estudados apresentaram
atividade antimicrobiana, inclusive sobre microrganismos resistentes a antibióticos,
agindo isoladamente ou associados a antibióticos (Nascimento et al., 2000).
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2.2 Lippia sp: Descrição, propriedades farmacológicas e composição química.
O decreto nº 5.813, de 22 de junho de 2006, que aprova a Política Nacional
de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, fortalece e amplia as ações políticas voltadas
ao setor, constituindo-se num marco regulatório histórico. Como objetivo geral,
esta política visa garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso racional de
plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade,
o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional. Uma das espécies
medicinais nativas promissoras ao desenvolvimento de um novo medicamento é
sem dúvida Lippia alba (Heinzmann & Barros, 2007).
O gênero Lippia pertence à família Verbenaceae que possui cerca de
175 gêneros e 2800 espécies, difundidas nos trópicos e subtrópicos nas regiões
temperadas do Hemisfério Sul e poucas espécies no Hemisfério Norte (Barroso,
1991). O gênero Lippia é formado por aproximadamente 200 espécies de plantas
distribuídas nas regiões tropicais, subtropicais e temperadas da América, África
e Ásia (Terblanché & Kornelius, 1996). A espécie Lippia alba é originária dos
Andes (Chile, Peru) e atualmente pode ser encontrada em todas as regiões tropicais
e subtropicais da América do Sul, Central e ilhas do Caribe (Lemos et al., 1990). É
amplamente distribuída em todo o território brasileiro, como planta espontânea em
terrenos abandonados, ou cultivada em hortas medicinais. Trata-se de um arbusto
aromático medindo até 2 metros de altura, com ramos finos, esbranquiçados,
arqueados e quebradiços com folhas opostas, elípticas de largura variável, com
bordos serreados, ápice agudo e flores reunidas em inflorescências capituliformes
de eixo curto (Matos, 1998; Lorenzi & Matos, 2002; Martins et al., 2002).
No Brasil, ocorre praticamente em todas as regiões, apresentando extensa
sinonímia popular: erva cidreira, chá de tabuleiro, cidrila, alecrim selvagem, cidreira
brava, falsa melissa, carmelitana, salva do Brasil, salva, salva limão, alecrim do
campo e salva brava (Correa, 1992; Lorenzi & Matos, 2002).
Extratos e infusão de folhas e flores de Lippia alba são usados na medicina
popular de diversos países para tratamento de gripes, resfriados, bronquites,
tosse, asma, febre, diarréia, insônia, doenças bucais, dores abdominais, problemas
digestivos e hepáticos, sífilis, tratamentos cardiovasculares, hipertensão e outras
doenças (Alea et al., 1997; Vale et al., 1999; Pascual et al., 2001; Gazola et al.,
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2004). Na maioria dos casos as partes utilizadas são folhas, partes aéreas e flores,
sendo preparadas como infusão e administradas via oral (Pascual et al., 2001).
Segundo Matos (1998), por serem desprovidas de ações tóxicas, as infusões podem
ser consumidas em altas dosagens.
Os constituintes predominantes nos óleos essenciais podem variar qualitativa
e quantitativamente, em função de diversos fatores, tais como: estações do ano,
época de floração, idade da planta, quantidade de água circulante, resultante de
precipitação, fatores geográficos e climáticos (Correa, 1992; Matos, 1998; Aguiar
et al., 2008). As condições ambientais são capazes de causar algumas variações
nas plantas, mas a composição do óleo essencial de uma planta é determinada
geneticamente, sendo geralmente específica para um determinado órgão e
característica para o seu estágio de desenvolvimento, dando origem aos quimiotipos
ou raças químicas tão freqüentes em plantas ricas em óleos essenciais. Isto significa
que as diferenças na composição dos diferentes quimiotipos da espécie L. alba não
constituem um produto apenas da influência de fatores ambientais, mas refletem
principalmente a variação genotípica destas plantas (Tavares et al., 2005). Vinte e
sete acessos de L. alba coletados no Rio Grande do Sul, Brasil, foram analisados
por marcadores visando avaliar sua variabilidade genética. A variabilidade genética
geral entre acessos foi muito elevada quando comparada com outras espécies
(Manica-Cattani et al., 2009).
Lippia alba possui alguns quimiotipos já identificados, que apresentam
diferenças quanto a composição química do óleo essencial (Julião et al., 2003). A
avaliação da composição de seus óleos essenciais mostra elevada variedade, por
exemplo, presença de três quimiotipos (citral, limoneno, e 1,8-cineol) em amostras
do Pará, Brasil (Zoghbi et al., 1998); limoneno como composto principal dos óleos
essenciais de Lippia alba coletada na Guatemala (Senatore et al., 2001); linalol
no Uruguai (Lorenzo et al., 2001) e carvona e limoneno na Colômbia (Stashenko
et al., 2003). Vêm sendo relatado com maior freqüência na literatura quimiotipos
contendo citral, carvona e linalol como constituintes majoritários (Zoghbi et al.,
1998; Maia et al., 2001; Atti-Serafini et al., 2002). Estudos fitoquímicos realizados
com Lippia alba de diferentes estados brasileiros (Rio Grande do Sul, Paraná e
Goiás) permitiu separar as plantas em grupos para os quais foram registrados a
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presença de linalol, 1,8-cineol, cânfora, óxido de cariofileno, β-mirceno, canfeno,
citral, D-limoneno, germacreno D e carvona (Mendes, 2001).
Devido ao aumento da resistência microbiana e aos inúmeros efeitos
colaterais dos antibióticos sintéticos, tem havido um crescente interesse pela
utilização de produtos naturais ou seus derivados como agentes de controle de
populações microbianas (Cherry, 1999). Na Guatemala foi realizado um teste de
seleção de plantas com potencial antimicrobiano para tratamento de infecções
respiratórias causadas por Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes e
Streptococcus pneumoniae, sendo que Lippia alba foi capaz de inibir o crescimento
desses três microrganismos. (Cáceres et al, 1991).
Alea et al (1997), avaliaram a atividade antimicrobiana do óleo
essencial de Lippia alba sobre bactérias de interesse clínico. O óleo essencial
apresentou atividade antibacteriana principalmente sobre bactérias Gram-positivas
com concentração inibitória mínima variando entre 0,3 e 0,63 mg/mL. De todas
as bactérias testadas apenas Pseudomonas aeruginosa (bactéria Gram negativa)
mostrou-se resistente às concentrações utilizadas. Todas as bactérias Gram-positivas
foram sensíveis, sendo Staphylococcus aureus inibido com a menor dose do óleo.
Com o objetivo de aumentar o tempo de prateleira de frutas in natura (acerola,
laranja, mamão, manga e tomates) a atividade de óleos essenciais de Lippia alba
foi avaliada sobre fungos deteriorantes. Frutas visivelmente deterioradas foram
“embebidas” em óleo de Lippia alba, os resultados mostraram efeito inibidor sobre
o fungo Geotricchum spp (Oliveira, 2000). Também foram testados vapores do
óleo de L. alba contra patógenos fungicos da cana-de-açúcar. O óleo mostrou-se
altamente efetivo no controle da germinação de telesporos de Ustilago scitaminea e
conídeos de Colletotrichum falcatum e Curvularia lunata. Também mostrou efeito
superior a fungicidas comerciais no controle de fungos patogênicos de plantas (Rao
et al, 2000).
A atividade antifúngica dos óleos essenciais de L. alba (quimiotipos
citral e mirceno-citral) já foi confirmada contra patógenos humanos, como Candida
albicans, C. guillermondii, C. parapsilosis, C. neoformans e Trichophytum rubrum
(Oliveira et al., 2006).
Alguns trabalhos tem identificado timol, carvacrol, ρ-pineno,
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α-pineno, mirceno, 1,8-cineol, γ-terpineno, ρ-metadieno, metil-timol, metilcarvacol, linalol, 4-terpineol, limoneno, carvona, citral, β-cariofileno e cânfora
como compostos encontrados no óleo essencial de Lippia alba (Lemos et al., 1990;
Matos, 1996; Matos et al., 1996; Leal et al., 2003; Oliveira et al., 2006; MesaArango et al., 2009).
Outras espécies de Lippia, como Lippia sidoides apresentam como principal
constituinte o timol, um potente anti-séptico do grupo fenol, o qual tem uma
comprovada atividade contra bactérias e fungos (Matos & Oliveira, 1998; Lacoste
et al., 1996; Lemos et al., 1990). Já o trabalho de Botelho et al, (2007), mostrou
a eficiência do óleo essencial de Lippia sidoides contra patógenos orais como
Streptococcus mutans e Candida albicans.
O efeito antimicrobiano do óleo essencial de L. sidoides contra Staphylococcus
aureus pode ser reconhecido como um efeito bacteriostático. Esta propriedade
bacteriostática é caracterizada quando algum composto é capaz de causar a falência
do metabolismo bacteriano e impedir o crescimento (Smith-Palmer et al, 1998;
Burt, 2004). O efeito antimicrobiano do óleo essencial de L. sidoides em diferentes
microrganismos patogênicos, como por exemplo, Pseudomonas aeruginosa,
Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus spp e
Trichosporon spp, também foram reportados por outros pesquisadores (Lemos et
al., 1990; Laxoste, 1994; Lima et al., 1994; Siani et al., 2000; Pontes, 2002; Costa
et al., 2005; Oliveira et al., 2006). Recentemente também foi evidenciada a ação
do óleo essencial de L. sidoides contra a larva do mosquito Aedes aegypti e Culex
quinquefasciatus (Costa et al., 2005).
Lippia gracilis, nativa do nordeste brasileiro, apresenta elevada atividade
antimicrobiana e antifúngica (Matos et al., 1999), atribuída a presença dos dois
componentes majoritários, do seu óleo essencial: timol (10,13%) e carvacrol
(41,77%) (Rasooli & Mirmostafa, 2003). Estudo realizado por Albuquerque et al.
(2006), mostrou que Lippia gracilis foi eficiente na inibição de algumas bactérias
que comumente causam contaminação em laboratórios de cultura de tecidos
de planta, tais como Salmonella sp, Klebsiella pneumoniae e Bacillus cereus.
Também mostrou atividade antifúngica para alguns fungos causadores do mesmo
problema, tais como Geotrichum candidum, Aspergillus flavus, Curvularia lunata
45

(Bio) Tecnologia e Saúde - Desafios da Educação

e Aspergillus niger.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS.
São muitos os óleos essenciais que podem ser utilizados para fins terapêuticos,
porém muitas pesquisas ainda devem ser feitas para analisar seus potenciais efeitos,
principalmente no que diz respeito a atividades antibacteriana e antifúngica. Lippia
alba é uma planta já utilizada na medicina popular, sua utilização ocorre devido
a indicações de quem já se beneficiou de seus efeitos. Mas, muito ainda deve ser
estudado a respeito de seus sete quimiotipos para definir qual deles pode ser o mais
benéfico para determinada situação.
Em um futuro próximo espera-se extrair o óleo essencial desses quimiotipos
e testá-los em isolados de microrganismos, tais como bactérias e fungos. Assim,
poderemos analisar sua atividade antimicrobiana e definir qual óleo essencial
melhor exerce essa propriedade. Dessa maneira estaremos garantindo o acesso
seguro e o uso racional das plantas medicinais e dos medicamentos fitoterápicos
por toda a população.
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RESUMO
O suco de uva possui um importante papel econômico a nível mundial, nacional e regional,
principalmente para a Serra Gaúcha, que se destaca pela produção de uva e seus derivados.
Atualmente podem ser encontrados diferentes tipos de suco no mercado (tintos, brancos e rosados),
produzidos com uvas de distintas variedades como Vitis vinifera ou Vitis labusca e caracterizadas
pelo cultivo orgânico (no qual é proibido o uso de agrotóxicos e de engenharia genética), ou
convencional (cultivo tradicional). Diferenças significativas são observadas no conteúdo fenólico
desses sucos, sendo que a quantidade, em geral, é maior nos sucos de uva tintos orgânicos. Esses
compostos podem apresentar importantes atividades biológicas, destacando-se, principalmente, a
atividade antioxidante. Essa propriedade está fortemente relacionada com a redução da incidência
de doenças associadas ao estresse oxidativo. O presente estudo tem como objetivo explorar as
atividades biológicas benéficas dos diferentes tipos e classes de suco de uva através de uma revisão de
literatura. Com isso, espera-se aumentar o consumo de suco de uva pela população, a fim de prevenir
a ocorrência de doenças associadas aos danos oxidativos, além de instigar o desenvolvimento de
novas estratégias terapêuticas para aumentar a qualidade e expectativa de vida de indivíduos doentes.
E, ainda, do ponto de vista econômico, colaborar para aumentar o valor agregado ao suco de uva,
favorecendo a vitivinicultura nacional.
Palavras-chave: suco de uva; compostos fenólicos; atividade antioxidante.

1. INTRODUÇÃO
As uvas são uma das frutas mais cultivadas em todo mundo (OLALLA et
al., 2004), com cultivo anual em torno de 58 milhões de toneladas (KESER et al.,
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2013). No Brasil, a viticultura ocupa, aproximadamente, 82 mil hectares de área
plantada com produção em torno de 1,4 milhões de toneladas/ano. Desse volume,
cerca de 43% é destinado à elaboração de vinhos, sucos e outros derivados da uva
(IBRAVIN, 2011; RIBEIRO DE MELLO, 2010). Dos estados brasileiros, o Rio
Grande do Sul se destaca, por contribuir em média com 90% de toda produção
nacional dessa fruta. Em 2011, foram produzidos no Estado um total aproximado
de 829.589 toneladas de uva e 39.487.800 litros de suco de uva (RIBEIRO DE
MELLO, 2012).
Há vários tipos de suco de uva disponíveis no mercado mundial, os quais
podem ser produzidos a partir de diferentes variedades da fruta, desde que tenha
atingido maturação apropriada. No exterior, os sucos são elaborados principalmente
com uvas Vitis vinifera, brancas ou tintas. Já os sucos de uva brasileiros são fabricados
com uvas Vitis labrusca (americanas ou híbridas), principalmente Isabel, Bordô e
Concord (tintas), Niagara (branca) e Goethe (rosado) (RIZZON et al., 1998).
Os sucos de uva, em geral, são ricos em compostos fenólicos e em ácido
ascórbico (DANI et al., 2007; DANI et al., 2009a), substâncias que apresentam
significativa atividade antioxidante que pode minimizar a incidência de diversas
doenças relacionadas ao estresse oxidativo, como as neurodegenerativas, o câncer
e a aterosclerose (HALLIWELL E GUTTERIDGE, 2007). Os compostos fenólicos
são classificados como substâncias que possuem um anel aromático com um ou
mais substituintes hidroxílicos, incluindo seus grupos funcionais (SHAHIDI E
NACZK, 1995). Os principais compostos fenólicos encontrados nos sucos são
os flavonóides (antocianinas, flavonas e flavonóis), os não flavonóides como os
estilbenos (resveratrol), os ácidos fenólicos (derivados dos ácidos cinâmicos e
benzóicos) e uma larga variedade de taninos (FERGUSON, 2001; DANI et al.,
2007). O conteúdo de compostos fenólicos nos sucos varia de acordo com a
espécie, variedade, maturidade da uva, condições climáticas e tipo de cultivar
(MAZZA, 1995; SHAHIDI E NACZK, 1995). Além disso, em alguns tratamentos
aos quais a uva e o mosto são submetidos durante a produção do suco, tais como
tipo de extração, tempo de contato entre o suco e as partes sólidas da uva (bagaço),
prensagem, tratamentos térmicos, tratamentos enzimáticos e adição de dióxido de
enxofre e ácido tartárico, também interferem na quantidade desses compostos no
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suco pronto (SHAHIDI E NACZK, 1995; FRANKEL, 1998).
Estudos têm mostrado que o suco rosado (Goethe) apresenta maiores níveis
de compostos fenólicos totais e ácido ascórbico do que os sucos Bordô e Niagara
(DANI et al., 2009a). Já comparando o suco Bordô com o suco Niagara, em geral,
o conteúdo de compostos fenólicos totais e majoritários é maior no suco Bordô
(DANI et al., 2007). Essa diferença se deve provavelmente às distintas formas de
fabricação, já que, geralmente, os brancos são produzidos com metodologia a frio,
e os tintos a quente, cujo aquecimento do produto faz com que haja a incorporação
dos compostos presentes das cascas e sementes nos sucos tintos (FUKEKI E
RICARDO-DA-SILVA, 2003). Entretanto, ainda há controvérsias entre os autores
quanto à extração, pois, enquanto alguns citam que a extração a quente contribui para
uma maior concentração de fenólicos no suco (FRANKEL, 1998), outros relatam
que o uso de altas temperaturas durante a extração, pasteurização e estocagem pode
acarretar perdas na quantidade de compostos fenólicos, principalmente devido à
degradação de antocianinas (JACKMAN, 1996).
Além das diferentes variedades da uva, o manejo do cultivar também
influencia no conteúdo fenólico dos sucos. Atualmente o mercado conta com duas
classes de sucos: orgânico e convencional. O uso de agrotóxicos e de engenharia
genética no cultivo das uvas para a produção de sucos de uva orgânicos é proibido.
Já os sucos convencionais são elaborados com uvas que recebem uma série de
agroquímicos (IFOAM, 2011). Estudos têm demonstrado que os sucos orgânicos
apresentam quantidades mais significativas desses compostos do que os sucos
convencionais (DANI et al., 2007; RODRIGUES et al., 2012).
Muitas pesquisas, in vitro e in vivo, em animais ou humanos, têm mostrado
diversos benefícios a cerca dos diferentes tipos e classes do suco de uva, como
atividade antioxidante (DANI et al., 2007; DANI et al., 2009a; CHONG et al., 2010),
antigenotóxica (DANI et al., 2009b), antimutagênica (DANI et al., 2012), inibição
da agregação plaquetária (FREEDMAN et al., 2001), melhora na função endotelial
e redução do colesterol total, LDL, triglicerídeos e aumento do HDL (CHONG
et al., 2010), na atividade neuroprotetora (DANI et al., 2008a, RODRIGUES et
al., 2012), hepatoprotetora e sistêmica (DANI et al., 2008b; RODRIGUES et al.,
2013), entre outras.
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2. ATIVIDADES BENÉFICAS DO SUCO DE UVA
Entre as atividades benéficas do suco de uva, a atividade antioxidante é
a mais descrita na literatura. Essa atividade foi avaliada tanto em sucos de uva
da variedade Vitis vinifera (SANCHEZ-MORENO et al., 1999; TAKAHARA et
al., 2005) quanto em sucos Vitis labrusca (DÁVALOS et al., 2005; DANI et al.,
2007; DANI et al., 2009a). Nesse sentido, Dani et al. (2007), ao comparar sucos
de uva Bordô e Niagara, Vitis labrusca, orgânicos e convencionais, mostrou que
o suco Bordô orgânico apresenta maior atividade antioxidante in vitro, através do
teste de varredura do radical DPPH˙ (2,2-difenil,1-picrilhidrazil), da atividade da
superóxido dismutase-like e catalase-like e, em ex vivo, maior capacidade para
inibição da peroxidação lipídica pelo teste de TBARS (determinação de substâncias
que reagem com o ácido tiobarbitúrico). O suco rosado também apresentou
capacidade de varredura do radical DPPH˙ e importante propriedade antioxidante
em testes realizados em levedura, Saccharomyces cerevisiae, prevenindo o dano
oxidativo induzido pelo peróxido de hidrogênio (DANI et al, 2009a).
Os sucos de uva Bordô, orgânico e convencional também mostraram
propriedades antioxidantes e antigenotóxica, através de teste de peroxidação
lipídica, atividades das enzimas superóxido dismutase e catalase e teste cometa.
Ambos os sucos foram capazes de reduzir os danos (classe e índice de dano) ao
DNA causados pelo

tetracloreto de carbono em ratos adultos (7 meses) (DANI et
al, 2009b). Atividade semelhante foi observada por Park et al. (2003), que também
mostrou pelo teste cometa que o suco tinto (Vitis vinifera) foi capaz de reduzir os
danos no DNA em indivíduos saudáveis.
Em uma revisão realizada por Chong et al. (2010), relatou-se que em produtos
em que há combinação de compostos fenólicos, ao invés de compostos isolados, os
efeitos na inibição da agregação plaquetária são maiores. Isso se deve ao sinergismo
dos compostos fenólicos em produtos como o suco de uva. Shanmuganayagam et
al. (2007) também demonstrou que o consumo diário de suco de uva tinto atenua a
agregação plaquetária, além de reduzir o colesterol total sérico, melhorar a pressão
64

BIOTECNOLOGIA

sanguínea e evitar o desenvolvimento de ateroma em coelhos.
Em um estudo realizado por Rodrigues et al. (2012) observou-se, embora
sem diferença estatística, que tanto o suco Bordô orgânico quanto o convencional
apresentam capacidade em reduzir o número e a intensidade das convulsões
induzidas por pentilenotetrazol (PTZ-indutor de convulsões) em ratos Wistar.
Além disso, ambos os sucos evitaram os danos oxidativos a lipídeos e proteínas
e reduziram o conteúdo de óxido nítrico, induzidos por PTZ em sistema nervoso
central (RODRIGUES et al., 2012), fígado e soro (RODRIGUES et al., 2013) de
ratos Wistar. Em acréscimo, o suco de uva Bordo orgânico também apresentou a
capacidade de evitar a diminuição da atividade das enzimas antioxidantes superóxido
dismutase e catalase nesses tecidos (RODRIGUES et al., 2012, RODRIGUES et al.,
2013). Os efeitos de neuroproteção (DANI et al., 2008a) e hepatoproteção (DANI
et al., 2008b) também foram observados em ratos Wistar após indução de dano
com tetracloreto de carbono. A neuroproteção outra vez foi observada por Siahmard
et al. (2012), o qual relatou que a ingestão de suco de uva tinta (Vitis vinifera)
aumentou a velocidade de aprendizagem e de melhoria da memória em ratos Wistar
velhos com Alzheimer induzido.
Krikorian et al. (2010) mostrou através de testes preliminares em adultos
em envelhecimento que a suplementação com suco de uva Concord apresentou
melhora significativa na aprendizagem verbal, e não significativa no aumento da
lembrança verbal e espacial desses indivíduos. Rowe et al. (2011) também mostrou
que o consumo regular de suco de uva Concord beneficia a imunidade em seres
humanos saudáveis de meia-idade.
Na análise realizada em homens saudáveis, não fumantes, com idade entre
25 e 60 anos, foi demonstrado que o consumo de suco de uva tinto pode aumentar
significativamente os níveis séricos de colesterol HDL e diminuir os níveis de
homocisteína. Esses achados podem ter implicações importantes para a prevenção
da aterosclerose nesses indivíduos (KHADEM-ANSARI et al., 2010). Em outra
pesquisa em pacientes submetidos à hemodiálise foi demonstrado que a ingestão
regular de suco de uva tinto reduz marcadores de inflamação e estresse oxidativo,
como a atividade de NADPH-oxidase dos neutrófilos e as concentrações plasmáticas
de colesterol LDL, podendo favorecer a redução do risco cardiovascular. Esse fator
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é muito importante, visto que a doença cardiovascular aterosclerótica é a causa mais
comum de morte entre os pacientes de hemodiálise, a qual tem sido atribuída a um
aumento da tensão oxidativa, à dislipidemia, à má nutrição e à inflamação crônica
(CASTILLA et al., 2008). Gonçalves et al. (2011) mostrou que a ingestão regular
de suco de uva Bordô orgânico melhorou a homeostase da glicose, a capacidade
antioxidante e a função microvascular em triatletas, indicando que o suco de uva
orgânica tem efeito positivo em atletas de resistência.
Todos os efeitos benéficos descritos acima são atribuídos ao conteúdo de
compostos fenólicos presentes nesses sucos. O suco orgânico apresenta um maior
conteúdo fenólico, pois, geralmente, as plantas provindas da agricultura orgânica
estão mais suscetíveis à ação de patógenos e fatores ambientais. Nessas condições
de estresse, as plantas são estimuladas a produzirem metabólitos secundários, como
os compostos fenólicos, com o objetivo de defenderem-se dos agentes estressores
a que estão expostas (LOMBARDI-BOCCIA et al., 2004, DANI et al., 2007).
Entretanto, ainda que o conteúdo fenólico sofra interferência de acordo com a
variedade e o manejo dos cultivares da uva, observa-se que mesmo concentrações
mais baixas desses compostos são suficientes para a obtenção de efeitos biológicos
significativos. Isso tudo porque as propriedades biológicas dos compostos fenólicos
dependem também da sua biodisponibilidade. Concentrações muito baixas da
ordem de nano ou micromoles foram detectadas no plasma, e a maior parte dos
compostos fenólicos ingeridos não foram encontrados na urina. Isso sugere que
os compostos não foram absorvidos pela membrana da parede intestinal, ou foram
absorvidos e excretados na bile ou metabolizados pela microflora intestinal ou nos
tecidos (SCALBERT et al., 2000). Foi relatado previamente (XIA et al., 2010)
que as antocianinas, catequinas e procianidinas apresentam atividades biológicas
(antioxidante, cardioprotetora, anticancerígena, anti-inflamatória e antimicrobiana)
na faixa de concentração de nano ou micromoles por litro. Os mecanismos de ação
desses compostos incluem a supressão da formação de espécies reativas por inibição
da depleção enzimática, quelação de metais, varredura de espécies reativas, além da
regulação e/ou proteção das defesas enzimáticas (HALLIWELL E GUTTERIDGE,
2007).
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As doses de suco de uva administradas aos animais ou humanos nos
estudos citados nessa revisão foi entre 100-500 mL/dia, variando de acordo com
o peso do indivíduo. Essas doses mostraram-se capazes de gerar significantes
efeitos benéficos à saúde. Embora os estudos relatem que é necessária a realização
de novas pesquisas acerca dos benefícios do suco de uva, observa-se que esse
alimento, de qualquer variedade, orgânico ou convencional, pode ser um importante
componente antioxidante na dieta de crianças, adultos, gestantes, idosos e inclusive
de portadores de alguma doença, por exemplo, a hepatite, aos quais o consumo de
bebidas com álcool, como o vinho, não é indicado. Os resultados descritos são de
grande importância e poderão incentivar o consumo de suco de uva pela população
a fim de prevenir o aumento de doenças relacionadas ao dano oxidativo, e até
mesmo contribuir para o desenvolvimento de novas estratégicas terapêuticas para
o tratamento de pacientes que sofrem algum tipo de patologia associada ao mesmo,
melhorando assim a sobrevida e qualidade de vida desses indivíduos. Além disso,
espera-se contribuir para aumentar o valor agregado do suco de uva, favorecendo a
vitivinicultultura do Brasil e principalmente do estado do Rio Grande do Sul.
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RESUMO

No âmbito da pesquisa na educação física, os estudos são classificados basicamente em transversais
e longitudinais. Os transversais são aqueles onde são observados desfechos de uma variável em um
determinado momento do tempo, enquanto os longitudinais acompanham o desfecho de uma variável
ao longo do tempo. Para a mensuração das variáveis desejadas estão sendo utilizadas diferentes
tecnologias as quais podem ser direcionadas tanto para a saúde, bem como para o desempenho.
Além disso, para primar a qualidade da investigação aspectos como validade, especificidade
e reprodutibilidade devem ser observados. Dentro deste contexto, o objetivo deste estudo foi de
realizar uma revisão da literatura sobre os métodos de investigação na pesquisa em educação
física, onde a avaliação de aspectos físicos é primordial para o desenvolvimento e execução das
pesquisas na área, sendo abordados os seguintes aspectos: (1) neuromuscular (força e flexibilidade),
(2) cardiorrespiratório (VO2max, frequência cardíaca, pressão arterial) e (3) composição corporal
(percentual de gordura, índice de massa corporal, perímetros e espessura muscular). Além disso,
serão discutidos os parâmetros necessários para o desenvolvimento de pesquisa com seres humanos
dentro dos aspectos éticos.
Palavras-chave: educação física; saúde; pesquisa.

1 INTRODUÇÃO
O pensamento científico moderno nasceu com Galileu há quase quatro
séculos, distinguindo a ciência da filosofia e da religião (TURATO, 2005).
Com o passar do tempo a pesquisa científica foi fundamentada no conjunto de
procedimentos sistemáticos baseados no raciocínio lógico, que tem por objetivo
encontrar soluções para problemas propostos, mediante a utilização de métodos
científicos (REIS; CICONELLI; FALOPPA, 2002).
A crescente conscientização da importância da saúde, da ciência e da
tecnologia como fatores para o desenvolvimento econômico e social, vem
incentivando a pesquisa científica nas mais diversas áreas do conhecimento
(SACHS, 2001). É evidente que países como o Brasil deveriam propiciar pesquisas
de interesse global associando a interdisciplinariedade principalmente nas áreas da
saúde.
Todavia, pesquisas na área da saúde, principalmente na educação física, que
de forma geral enfoquem a qualidade de vida, devem considerar a complexidade
deste assunto envolvendo aspectos objetivos e subjetivos, condições e estilos de
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vida, bem como fatores multidimensionais. Existem evidências de que a atividade
física, o exercício físico bem como as práticas esportivas e atividades correlatas
podem ter um impacto positivo na melhoria da qualidade de vida da população
(SANTOS; SIMÕES, 2012). Desta forma, analisar cientificamente esta relação
ampliando este conhecimento torna-se fundamental para o desenvolvimento da
área.
Thomas e Nelson (2002) afirmam que a ciência tem a intenção de
compreender e explicar fatos e situações e, portanto, o processo investigativo deve
ser sistemático e cauteloso. Para isso, quando deseja-se realizar um estudo, deve-se
compreender claramente os tipos existentes. Os mesmos podem ser divididos em
descritivos (populacionais, relato de caso e série de casos), analíticos (experimental
e observacional) e revisões sistemáticas e/ou metanálises. Os mesmos são descritos
a seguir de acordo com a literatura (REIS, CICONELLI e FALOPPA, 2002;
HADAAD, 2004; MARQUES; PECCIN, 2005).
Os estudos descritivos são aqueles onde descreve-se a ocorrência de algum
fenômeno de acordo com variáveis individuais, geográficas e temporais, tendo
como objetivo a formulação de hipóteses para futuras investigações
Os estudos analíticos caracterizam-se pela análise de um grupo de estudo
e outro controle. Os experimentais (ou ensaios clínicos) o investigador controla
determinado fator nos dois grupos e analisa o efeito de interesse, ou seja, o
investigador aplica uma intervenção e analisa os resultados obtidos. Já no segundo,
o investigador apenas observa a intervenção, normalmente realizada por meio da
randomização. Na verdade, os ensaios clínicos randomizados são considerados
padrão-ouro na avalição de questões terapêuticas e preventivas em saúde, adotando
como critérios uma amostra representativa da população e procedimentos duplocego.
Os estudos observacionais são subdivididos em transversais (ou de
prevalência) e longitudinais (coorte e caso-controle). No primeiro a frequência
de uma variável é medida por meio de levantamento de dados em determinado
ponto do tempo. No tipo coorte o objetivo é acompanhar um grupo de indivíduos
em um período de tempo, podendo descrever a incidência de certo fenômeno ou
associar determinado fenômeno ao desfecho estudado. O principal aspecto é poder
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estabelecer a incidência e investigar as causas que levam à uma certa condição.
No tipo caso-controle a tentativa é identificar os fatores de risco para determinado
fenômeno. Toma-se por base, a presença (casos) ou ausência (controles) de um
certo fenômeno na busca de encontrar associações.
Por fim, a revisão sistemática é utilizada para responder a uma pergunta
específica utilizando vários estudos originais sintetizando os resultados. Já a
metanálise é o método estatístico utilizado para integrar os estudos selecionados na
revisão sistemática. O objetivo é resumir as evidências de todos os estudos no foco
de interesse.
Os níveis de evidência são hoje utilizados como um norteador para classificar
a qualidade dos estudos realizados na área da saúde e tem sido proposta uma ordem
para os níveis de evidência. Encontram-se no nível mais alto as revisões sistemáticas
e as metanálises e, na seqüência, os estudos clínicos randomizados, de coortes,
de casos-controle, os estudos com animais e as pesquisas in vitro (MARQUES;
PECCIN, 2005).
O objetivo do estudo deve contemplar alguns fatores para fundamentar
um modelo conceitual claro e prevenir que as conclusões advindas destes estudos
tenham um poder explicativo enfraquecido. Para tanto os estudos devem buscar
adequar-se aos seguintes critérios (REIS; CICONELLI; FALOPPA, 2002; SANTOS;
SIMÕES, 2012): (1) viabilidade ou capacidade de ser executado, (2) interesse, (3)
originalidade, (4) aspectos éticos e (5) relevância. Além disso, para qualificação do
trabalho o mesmo deve atender os aspectos de (a) reprodutibilidade: capacidade de
uma medida fornecer o mesmo resultado ou resultado muito semelhante quando
repetida várias vezes, podendo ser avaliada intra ou interbservadores e (b) Validade:
capacidade de uma medida avaliar realmente aquilo que está pretendendo medir, ou
seja, o grau de confiabilidade nas inferências que são feitas a partir de uma medida.
(REIS; CICONELLI; FALOPPA, 2002).
Em relação aos instrumentos de medida utilizados na área da Educação
Física, a escolha dos mesmos deve considerar alguns atributos fundamentais como:
o modelo conceitual e de medida, a confiabilidade, a validade, a responsividade, a
interpretabilidade, a aplicabilidade, a possibilidade de uso de formas alternativas e
a capacidade de adaptação cultural e linguística (LOHR et al., 1996).
Além
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disso, quando falamos de instrumentos de medida, o enfoque principal é a realização
de uma avaliação, seja ela para mensurar força, capacidade cardiorrespiratória,
flexibilidade, composição corporal, etc. Para tanto, de acordo com Charro et al.
(2010) os objetivos de uma medida ou de uma avaliação são: (1) determinar o
nível de aptidão física geral; (2) determinar o progresso do indivíduo submetido
a determinado treinamento e/ou programa alimentar; (3) determinar o estado de
saúde; (4) selecionar os sujeitos de acordo com suas características para determinada
atividade; (5) classificar os indivíduos; (6) motivar os indivíduos a melhorar a saúde
e aptidão física.
Por fim, quando trata-se de avaliação e pesquisa, os aspectos éticos devem
ser sempre considerados, fazendo parte integrante do projeto. Neste contexto, a
bioética não tem por base a proibição, mas sim, o compromisso e a responsabilidade
(GARRAFA, 1998). A rapidez dos avanços científicos e tecnológicos exigiu a
procura de um comportamento responsável das pessoas que elaboram e executam
pesquisas com seres humanos, a fim de garantir a dignidade dos envolvidos.
2 TECNOLOGIA APLICADA A SAÚDE E DESEMPENHO: DIFERENTES
ASPECTOS
2.1 Aspecto neuromuscular: força e flexibilidade
Todos os movimentos que o ser humano produz são dependentes
das ações musculares produzidas pela musculatura esquelética. A partir do
sistema neuromuscular, reações eletroquímicas são produzidas e conduzidas pelos
neurônios e células musculares, resultando na contração muscular, que pode ser
definida como o estado ativo do músculo, podendo este estado resultar em ações
dinâmicas (com movimento) ou isométricas (sem movimento) (KNUTTGEN;
KRAEMER, 1987). Em específico, ainda podemos subdividir as ações dinâmicas
em contrações concêntricas (aproximação da origem e inserção dos músculos
envolvidos resultando no encurtamento do mesmo) e excêntricas (afastamento
da origem e inserção dos músculos envolvidos resultando no alongamento dos
mesmos) (WILMORE; COSTILL, 2001).
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A força muscular é a capacidade de superar a resistência
externa ás custas dos esforços musculares, ou seja, de contrações musculares
(VERKHOSHANSKI, 2001), podendo se manifestar de três formas: máxima,
potência e resistência muscular. Para Knuttgen e Kraemer (1987) a força máxima
pode ser definida como “a quantidade máxima de força que um músculo ou grupo
muscular pode gerar em um padrão específico de movimento em uma determinada
velocidade”. Para Wilmore e Costill (2001) a potência é a aplicação funcional da
força e da velocidade, sendo considerada como componente fundamental na maioria
dos desempenhos atléticos. Entende-se como resistência muscular a capacidade do
músculo de trabalhar repetidamente com cargas moderadas por um período longo
de tempo (BAECHLE; GROVES, 2000).
A partir destes conceitos iniciais, torna-se importante observarmos
que os métodos de avaliação da força muscular, devem contemplar a especificidade
do tipo e duração da ação muscular a ser avaliada. Ainda, para garantir a qualidade
da mensuração realizada, cada um dos testes necessita de padrões e cuidados
específicos, sendo abordado com maior profundidade por outros autores (BROWN;
WEIR, 2001; PEREIRA; GOMES, 2003).
Diferentes testes e equipamentos são utilizados para a avaliação
da força máxima, como por exemplo, o teste de uma repetição máxima (1RM), a
avaliação do pico de torque isocinético e da contração isométrica voluntária máxima
(CIVM). Ploutz-Snyder e Giamis (2001) definem 1RM como a máxima carga que
um sujeito é capaz de erguer, em uma única repetição. Neste teste, a força máxima
é identificada por meio de sucessivas tentativas de uma repetição, utilizando cargas
progressivamente maiores, até que se encontre a carga em que o sujeito consiga
realizar determinado movimento dentro dos padrões técnicos específicos do
exercício em questão. O fato deste teste ser de fácil aplicação e poder ser realizado
em qualquer equipamento de musculação, pode ser uma das justificativas de sua
ampla utilização nas pesquisas com treinamento de força (TIGGEMANN et al.,
2010; CADORE et al., 2012). O dinamômetro isocinético é um equipamento
computadorizado de alto custo que permite avaliar o torque muscular, definido
como a eficácia da força produzir a rotação de determinado objeto sobre um eixo
(KOMI, 2006). O teste consiste em realizar força máxima contra a resistência do
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equipamento durante toda a amplitude do movimento, em uma velocidade prédefinida. A partir do valor de força registrado pelo equipamento em toda amplitude,
pode-se obter o valor do pico de torque (maior valor de torque em determinado
ângulo) das contrações dinâmicas (concêntrica e excêntrica). Ainda, o mesmo
equipamento permite a avaliação da CIVM, realizando a contração isométrica por
um curto período de tempo (3 a 5 segundos) em um ângulo específico, permitindo
desta forma, a determinação do valor de torque. Outros equipamentos, como
dinamômetros de mola e células de cargas (equipamento baseado na transdução
da força mecânica em pulsos elétricos), também permitem a avaliação da CIVM,
sendo os mesmos específicos a determinados grupos musculares.
A potência muscular pode ser determinada por meio de diferentes
testes, tanto laboratoriais como de campo. Os testes de campo mais comumente
utilizados são os de saltos (horizontal e vertical), de arremessos de medicine ball
e corridas em pequenas distâncias (MORROW JR. et al., 2003). Nos testes de
saltos verticais, conforme a especificidade da modalidade a ser avaliada, diferentes
variações podem ser utilizadas: salto agachado (sujeito parte da posição agachada;
squat jump), salto contra movimento (sujeito parte da posição em pé, realizando um
rápido agachamento; counter movent jump) e salto em profundidade (sujeito parte
de uma superfície mais alta; drop jump). Nos testes de arremessos de medicine ball
e de corridas, as distâncias alcançadas e os tempos registrados, respectivamente,
são as variáveis mensuradas. Em relação aos testes laboratoriais, novamente a
utilização dos equipamentos isocinéticos permitem obter o valor do pico de torque,
sendo que na avaliação da potência, velocidades de maior magnitude (maior que
240º/s) são priorizadas. Outro teste frequentemente utilizado em laboratórios referese ao teste de Wingate, que consiste no sujeito pedalar em um cicloergômetro por
30 segundos em máxima velocidade. O mesmo permite a avaliação de uma série
de parâmetros (pico de potência, índice de fadiga, capacidade anaeróbica), contudo
a especificidade do equipamento (cicloergômetro) limita a sua extrapolação para
outras modalidades. A utilização de tensiômetros ajustáveis aos equipamentos de
musculação, também tem sido uma ferramenta de boa aplicação na avaliação da
potência muscular (SIMÃO et al., 2001). Em relação à contração isométrica, outra
possibilidade de avaliação da potência é o cálculo da taxa de produção de força
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(TPF). Com os dados obtidos no teste de CIVM, a TPF é calculada por meio da
relação da quantidade de força produzida em determinada unidade de tempo (TPF
= variação força / variação do tempo; i.e. 50, 100, 250 ou 500 milisegundos).
Em relação à força de resistência, o teste de campo mais utilizado
é o de repetições máximas (RMs), sendo conceituado como o número máximo
de repetições por série que pode ser realizado com a técnica correta utilizando-se
determinada carga, até que ocorra a falha concêntrica (FLECK; KRAEMER, 2006).
O mesmo pode ser realizado em qualquer equipamento de musculação, sendo
normalmente utilizadas cargas entre 60 a 80% da carga do teste de 1RM. Outros
testes que se valem deste mesmo pressuposto (realizar repetições até a fadiga/falha
concêntrica) são os testes de abdominais (1 min; sit up), barra fixa, flexões no solo
(apoio) e outros. Em relação aos testes laboratoriais, a força de resistência pode ser
avaliada por meio de RMs nos equipamentos isocinéticos, ou ainda, por meio da
sustentação da força isométrica por determinado tempo (i.e. 30 s, 1 min).
A flexibilidade pode ser definida como a qualidade física responsável pela
execução voluntária de movimentos de amplitude angular máxima, por uma ou
mais articulações, dentro dos limites morfológicos individuais (DANTAS, 2003).
Os aspectos fisiológicos que interferem na limitação da mesma são: neurais,
ósseos, musculares, tendinosos, ligamentares e mecânicos (WILMORE; COSTILL,
2001). A flexibilidade pode ser classificada como estática (máxima amplitude
sem movimento), dinâmica (máxima amplitude em movimento), ativa (máxima
amplitude em ação voluntária) e passiva (máxima amplitude com auxílio de
forças externas). Pode ser influenciada por fatores como: idade, sexo, temperatura
ambiente, horário, estado de treinamento e características individuais como genética
e composição corporal (QUEIROGA, 2005).
O Colégio Americano de Medicina do Esporte (GARBER et al., 2011)
considera a flexibilidade como um componente da saúde. Tem sua importância
dada em tarefas da vida diária, na reabilitação de lesões articulares, assim como
proporciona eficiência mecânica na realização de gestos esportivos. Além disso,
vem-se discutindo a importância da flexibilidade na prevenção de lesões, o que ainda
não pode-se afirmar. Se tratando da avaliação da flexibilidade, um dos aspectos a
ser considerado, é o fato de que as medidas sempre representam valores específicos
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de uma ou mais articulações, sendo impossível medir a flexibilidade de um modo
geral. Dentre os testes comumente utilizados, podemos classificar os mesmos em
lineares, angulares e adimensionais.
Os testes lineares caracterizam-se por expressar os resultados em
escala de distância, centímetro ou polegadas, sendo utilizado para tal, fitas métricas,
réguas ou trenas. O teste de sentar e alcançar avalia apenas os segmentos de quadril e
coluna e é um teste de baixo custo e fácil aplicação que pode ser facilmente utilizado
em diversos ambientes. Para realizar o teste pode ser usado o banco de Wells que
é uma espécie de caixa com uma fita métrica acoplada, a qual foi desenvolvida
especificamente para o teste, como também apenas uma fita métrica posicionada
no solo. Ao iniciar o teste o indivíduo é orientado a flexionar a coluna (quadril),
mantendo a cabeça entre os braços e os dedos estendidos. O indivíduo permanece
na posição até dois segundos, enquanto o avaliador faz a leitura. São realizadas três
tentativas, considerando a maior medida como resultado final. As tabelas normativas
do teste levam em consideração idade, gênero e características morfológicas e
mecânicas (QUEIROGA, 2005).
Os testes angulares apresentam resultados
em graus, portanto referem se a medidas de ângulos. Os instrumentos utilizados
são os goniômetros universal e pendular (flexímetro). O goniômetro universal
é basicamente um compasso com dois braços acoplados, podendo encontrar
goniômetros de círculos completos (0º a 360º) ou meio círculo (180º), de plástico
ou metal, sendo um braço fixo e outro móvel. Enquanto o goniômetro pendular
utiliza-se de um sistema de 360º do círculo completo para os movimentos, opera
de forma livre e independente sendo o movimento controlado pela gravidade. A
seleção dos movimentos e articulações a serem avaliadas deve ser feita de acordo
com a finalidade da avaliação e o protocolo escolhido. Existem protocolos que
avaliam a posição sentada, em pé e deitada podendo ainda utilizar uma combinação
de movimentos. Alguns cuidados devem ser feitos na medição com o goniômetro
como colocar todo o corpo em bom alinhamento, evitar desvios no alinhamento
durante a execução e demonstrar o movimento ao avaliado (FOSTER; MAUD,
2009).
Nos testes adimensionais, temos como exemplo o Teste de Bloomfield
e o flexiteste, ambos possuindo mapas de avaliação contendo figuras que servem
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como parâmetro comparativo, as quais possuem escalas de valores quantitativos
capazes de nivelar seus avaliados. Não possui unidade convencional como ângulo
ou centímetro para expressar seus resultados, não dependendo de equipamentos,
utilizando somente de critérios ou mapas de análises pré-estabelecidos. É um teste
de fácil aplicabilidade e de baixo custo, sendo necessário que o avaliador seja
experiente e tenha prática na realização desse tipo de teste facilitando a percepção
e correção se necessária do movimento (CHARRO et al., 2010).
2.2 Aspecto cardiorrespiratório
A capacidade cardiorrespiratória é considerada um dos componentes
mais importantes da aptidão física (NAHAS, 2003). Está relacionada com a
capacidade de realizar um exercício dinâmico de intensidade moderada a alta com
grandes grupos musculares por longos períodos de tempo. É definida como a maior
taxa de consumo de oxigênio possível de ser atingido durante o exercício máximo
exaustivo (VO2max) (WILMORE; COSTILL, 2001). Sua utilização visa induzir o
organismo ao stress fisiológico de forma programada, podendo desta forma, avaliar
as respostas clínicas, hemodinâmicas, autonômicas e eletrocardiográficas (NEDER;
NERY, 2002).
A avaliação cardiorrespiratória pode ser avaliada por meio de testes
de campo ou laboratoriais, sendo que em ambos, os esforços podem ser máximos
ou submáximos.
Em todos os casos, diferentes ergômetros (equipamentos
para avaliação do trabalho realizado) podem ser utilizados, como por exemplo,
cicloergômetro (para membros inferiores e superiores), esteira rolante/ergométrica,
remoergômetro, banco, pista, corrida/natação em piscina, enfim, equipamentos ou
ambientes que permitam mensurar com precisão as cargas e o trabalho realizado
pelo avaliado (PRADO et al., 2013). Cada teste possui vantagens e desvantagens,
sendo a especificidade da modalidade e a individualidade do sujeito a ser avaliado,
os aspectos mais importantes a serem observados no momento da seleção do mesmo.
Por exemplo, para avaliarmos ciclistas e corredores, a utilização de cicloergômetro
e esteira, respectivamente, serão os ergômetros mais adequados, assim como, testes
de esforços máximo e submáximo, serão mais apropriados para atletas e sedentários,
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respectivamente.
Os protocolos utilizados pelos diferentes ergômetros também podem
ser classificados conforme a aplicação da carga durante a sua realização, podendo os
mesmos serem de característica constante ou incremental. Nos protocolos de carga
constante, uma mesma carga (por exemplo, uma mesma velocidade e inclinação
em uma esteira rolante) é mantida por períodos determinados ou indeterminados
(até a fadiga). Nos protocolos incrementais, os mesmos podem ser subdivididos
em protocolos de rampa ou escalonados (em degraus), sendo que no primeiro,
incrementos rápidos são aplicados em curtos intervalos de tempos (i.e.: a cada 10
s ou 30 s), e no segundo, os incrementos são aplicados em intervalos mais longos
(i.e.: a cada 2 ou 3 min). O tipo de aplicação de carga escolhido, irá depender do
tipo de resposta que pretende-se obter (NEDER; NERY, 2002).
Entre as variáveis fisiológicas de maior importância para a prescrição
do treinamento, que podem ser obtidas pelos diferentes protocolos dos ergômetros,
podemos citar: o consumo de oxigênio, a frequência cardíaca, a pressão arterial,
as concentrações de lactato e o limiar anaeróbico. É importante observar que os
ergômetros em si apenas nos permitem a avaliação direta da quantidade submáxima
ou máxima de trabalho e variáveis associadas produzidas durante o teste (distância,
potência, velocidade, tempo de duração, outros). Neste sentido, para que possamos
avaliar diretamente as variáveis fisiológicas pretendidas, diferentes equipamentos
são utilizados concomitantemente ao teste, como por exemplo, ergoespirômetros
(VO2, VCO2, ventilação, frequência respiratória), monitores de frequência cardíaca,
lactímetros (concentrações de lactato sanguíneo), esfiganomanômetros (pressão
arterial) e outros. Contudo, na ausência destes equipamentos, a utilização de equações
preditivas pode ser uma alternativa na estimativa de algumas destas variáveis, como
por exemplo, a utilização dos protocolos de Bruce e Balke na estimativa do VO2máx
(NEDER; NERY, 2002; PRADO et al., 2013).
Desta forma, de mãos das medidas fisiológicas avaliadas, sejam
elas advindas de esforços submáximas ou máximas, avaliadas ou estimadas,
e a associação das mesmas com as variáveis obtidas pelos ergômetros, pode-se
direcionar com maior segurança para uma correta prescrição.

84

SAÚDE

2.3 Aspecto de composição corporal
Pesquisas científicas tem demonstrado que a avaliação da composição
corporal é de grande importância para diversos fatores como: (1) acompanhamento
do crescimento dos indivíduos; (2) associação com doenças; (3) efetividade dos
treinamentos físicos (WHO, 2000). Desta forma, o conhecimento e a escolha do
método para estimar os componentes corporais torna-se para a Educação Física.
Dentre os métodos válidos para a avaliação da composição corporal destacam-se os
diretos (dissecação de cadáveres), os indiretos (pesagem hidrostática, pletsmografia,
ressonância magnética, absortometria radiológica de dupla energia- DEXA,
ultrassonografia e outros) e os duplamente indiretos (impedância bioelétrica e
antropometria) (HEYWARD, 2001). Na verdade, a única metodologia considerada
direta é a dissecação de cadáveres (OLIVEIRA et al., 2011). No entanto, devido
à dificuldade de estudos utilizando este procedimento, foram desenvolvidos os
métodos indiretos, dos quais os mais utilizados na área da educação física são
a pesagem hidrostática, o Dexa, a ultrassonografia a impedância elétrica e a
antropometria, os quais serão descritos a seguir.
A Pesagem Hidrostática é considerada o método de referência, sendo
chamado pelos pesquisadores de padrão ouro da análise da composição corporal por
ter uma fidedignidade excelente (WAGNER; HEYWARD, 1999). É normalmente
utilizado para validar os métodos duplamente indiretas. A pesagem hidrostática
considera a massa de gordura e a massa livre de gordura e a densidade corporal é
determinada por meio da relação do peso no ar e o peso na água (MCARDLE et al.,
1998).
A absortometria radiológica de dupla energia é definida como a quantidade
de radiação absorvida pelo corpo ou segmento desejado, calculando a diferença
entre a energia emitida pela fonte de radiação e a sensibilizada pelo detector de
energia (RECH et al., 2007). É uma tecnologia que tem sido muito utilizada, na
ultima década e é baseada na medida de três componentes corporais: densidade
mineral óssea, gordura corporal e massa livre de gordura. Anteriormente era
utilizada somente para a mensuração da densidade mineral óssea, entretanto, com
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os avanços tecnológicos, permite a estimativa dos outros componentes avaliados
por segmentos corporais (KOHRT, 1995), podendo até estimar a massa muscular
(KIM et al., 2002).
A ultrassonografia consiste na conversão da energia elétrica por meio de uma
sonda e um receptor em ondas sonoras de alta frequência (MONTEIRO; FILHO,
2002). Estas ondas sonoras atravessam o tecido adiposo, a camada muscular e são
refletidas após encontrarem uma superfície óssea. Após ocasiona um eco, o qual
retorna para a sonda e é visualizada a imagem (MCARDLE et al., 1998). Por
ser um método de avaliação não invasivo, a ultrassonografia vem sendo utilizada
para avaliação de variáveis morfológicas como a espessura muscular e a gordura
em regiões corporais distintas além de quantificar mudanças no padrão topográfico
(ABE et al., 2000).
A impedância bioelétrica ou bioimpedância foi desenvolvida por volta
da década de 60. Consiste em um medidor portátil de impedância bioelétrica, o
qual baseia-se na condução de uma corrente elétrica no organismo, partindo-se do
princípio que o fluxo elétrico é facilitado pelo tecido hidratado e da água extracelular
em comparação com o tecido adiposo (LUKASKI et al.,1987). Por consistir em
uma técnica não invasiva, de fácil execução tem sido indicado viável na estimativa
da composição corporal (HEYWARD; STOLARCZYK, 2000).
A antropometria é a técnica que tem sido mais utilizada na área da saúde,
principalmente na educação física, por ser economicamente mais acessível e
apresentar excelente fidedignidade (GLANER, 2007). A mesma é composta por
medidas de massa, diâmetros, perímetros e dobras cutâneas. De forma individual
ou concomitante, estas medidas vem sendo utilizadas para a obtenção do índice de
massa corporal (IMC), percentual de gordura corporal (%G), massa magra corporal,
diâmetros ósseos, etc. A OMS (1985) recomenda o IMC como um indicador da
gordura corporal, entretanto, sua confiabilidade vem sendo discutida em diversos
estudos (RICARDO; ARAÚJO, 2002; FRANKENFIELD et al., 2001). De forma
contrária, o %G (obtido pela mensuração das dobras cutâneas) tem sido aceito e
muito utilizado na área, visto que o mesmo associa-se muito bem com o %G obtido
na pesagem hidrostática (SLOAN, 1967), a qual serve para validação de outras
técnicas.
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Diversos índices antropométricos têm sido propostos para determinar a
associação entre excesso de peso e fatores de risco cardiovascular. Para avaliar a
distribuição de gordura corpórea, estudos epidemiológicos vem utilizando a relação
cintura-quadril (RCQ), obtida pela divisão dos perímetros da cintura (cm) e do
quadril (cm) (MACHADO; SICHIERI, 2002). Entretanto, o perímetro da cintura
isolado tem sido correlaciona com a gordura visceral servindo para identificar o
acúmulo de tecido adiposo na região central do corpo (PEREIRA et al., 1999)
Outros indicadores que vêm demonstrando correlação com os fatores de risco
cardiovascular são o índice de conicidade (Índice C), sendo determinado pelas
medidas de peso, estatura e circunferência da cintura, e a razão cintura-estatura,
ambos podendo ser utilizados em diferentes populações (ALMEIDA et al., 2009).
3 BIOÉTICA NA PESQUISA EM EDUCAÇÃO FÍSICA
A sociedade como um todo vem exigindo maior atenção nos aspectos que
estão relacionados a ética envolvendo a pesquisa com seres humanos. Neste sentido,
busca-se na área científica, encontrar respostas para a melhoria de muitos aspectos
relacionados e saúde a ao bem-estar sem deixar de lado os direitos humanos. Com o
avanço tecnológico a nível mundial, muitas áreas de investigação vem alcançando
o desenvolvimento e ao mesmo tempo passam por inúmeras transformações
(CARRATO, 2008). A área da saúde, com suas diferentes vertentes sente a
necessidade de pesquisas e inovações visando à melhoria da vida dos indivíduos
nos mais diferentes aspectos.
A pesquisa na área da Educação Física tem primado pela melhoria da
qualidade de vida das pessoas, mas muitas vezes no impulso de buscar as respostas
desejadas, os cientistas podem menosprezar os princípios básicos da ciência que
podem ser entendidos como a dignidade do ser humano. No momento que desejase desenvolver pesquisa com seres humanos, a dignidade deve ser conduzida como
eixo principal do eixo de estudo (CARRATO, 2008). De forma geral, quando
não leva-se em consideração as consequências do desenvolvimento científico, as
mesmas podem ocasionar danos não pretendidos (LACEY, 2007). Desta forma,
torna-se necessário que o aspecto ético seja conduzido em conjunto com a pesquisa
científica considerando os aspectos morais e sociais (LACEY, 2007).
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Ao longo da História, diversos Códigos colocavam limites nos estudos
com seres humanos, mas somente após a II Guerra Mundial, colocou-se fim às
experiências irresponsáveis com seres humanos (CONEP, 1998).
Desde que ocorreram absurdos nos experimentos envolvendo seres humanos
as pesquisas foram vistas de outra forma para primar pela dignidade humana e
continuar com os avanços científicos (PESSINI, 1996). A partir deste momento,
foi criado o Código de Nuremberg em 1947, o qual foi considerado um código de
conduta reconhecido internacionalmente e com o objetivo de zelar pela integridade
dos participantes de pesquisas (PALÁCIOS, 2002). Entretanto, este código não foi
eficaz para com seus objetivos. Surgiu então a Declaração de Helsinque que foi
aprovada pela Associação Médica Mundial em 1964 e reformulada no ano de 2000,
a fim de inibir as pesquisas que não cumprissem os quesitos éticos (SGRECCIA,
1988).
A partir deste momento, começam a surgir os Comitês de Ética em Pesquisa
com o intuito de controlar o desenvolvimento das pesquisas e proteger os sujeitos
envolvidos nos estudos (ARAÚJO, 2003). Portanto, todos os estudos que envolvam
seres humanos devem ser apreciados pelos Comitês de Ética. Normalmente, o
pesquisador submete o projeto de pesquisa, contendo informações referentes ao
problema de pesquisa, objetivos propostos, sujeitos envolvidos, riscos e benefícios
do estudo (ARAÚJO, 2003).
Diante de tantas atrocidades ocorridas em prol do desenvolvimento
científico e ao mesmo tempo da importância da pesquisa para a descoberta de novos
achados nos mais diferentes campos, surgiu uma ciência baseada na evolução do
conhecimento e ao mesmo tempo reduzindo os ônus para os sujeitos nas pesquisas.
Esta ciência multidisciplinar denominou-se Bioética (LADRIÈRE, 1995). A mesma
estabelece normas para a realização de experimentos biológicos associado com a
moral e a ética (CONTI, 2004).
Na expectativa de que as pesquisas científicas, neste caso, na área da
Educação Física, possam proporcionar uma melhor qualidade de vida à população,
deve-se tentar respeitar à dignidade humana, mesmo sofrendo constantemente com
as imposições dos avanços contemporâneos. Nossa área, não poderia ter alcançado
os resultados obtidos até hoje sem as pesquisas com seres humanos.
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De forma geral, a execução de pesquisas envolvendo seres humanos necessita
de uma criteriosa avaliação do ponto de vista ético, garantindo integridade aos
participantes da pesquisa. Assim, princípios básicos devem usados ao se conduzir
um experimento científico de acordo com a bioética (LIMA, 2004):
- Princípio da Autonomia - requer do profissional respeito à vontade, o
respeito à crença, o respeito aos valores morais do sujeito da pesquisa, reconhecendo
o domínio do pesquisado sobre sua própria vida e o respeito a sua intimidade;
- Princípio da beneficência - assegura-se o bem-estar das pessoas, evitando
danos e garantindo que sejam atendidos seus interesses;
- Princípio da não maleficência - assegura que sejam evitados danos físicos
aos sujeitos da pesquisa tanto de dimensões física, psíquica, moral, intelectual,
social, cultural ou espiritual do ser humano em qualquer fase da pesquisa e dela
decorrente;
- Princípio da justiça - exige equidade na distribuição de bens e benefícios
em qualquer setor da ciência;
- Principio de proporcionalidade - procura o equilíbrio entre os riscos e
benefícios, visando ao menor mal e ao maior benefício às pessoas.
Atualmente, a área de Educação Física está em expansão. O número
de pesquisas voltadas a área da saúde e do desempenho cresce a cada dia e os
profissionais apostam neste crescimento visto os benefícios à população. O
pesquisador torna-se o elemento que irá articular teorias e práticas e por meio do
conhecimento científico buscará responder as lacunas que ainda existem nesta área
multidisciplinar de estudo. O esporte, a saúde, as manifestações corporais, a prática
pedagógica bem como a qualidade de vida, são aspectos dignos de investigação na
área da Educação Física, entretanto devem ser conduzidos de forma a respeitar a
dignidade dos indivíduos.
4 CONCLUSÃO
A pesquisa na área da Educação Física compõe um amplo campo
de investigação que passa pelas mais variadas áreas, abrangendo estudos
multidisciplinares de interesses em comum onde o foco é centralizado na saúde e
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no desempenho. O desenvolvimento de estudos nesta linha, na maioria das vezes,
exige o entendimento e o domínio de ferramentas que avaliam as diferentes variáveis
de interesse sejam elas neuromusculares, cardiorrespiratórias ou de composição
corporal. Ter um domínio teórico e prático dos equipamentos e fazer o uso
adequado dos mesmos conforme os objetivos propostos são fatores determinantes
para a obtenção da excelência na pesquisa. Além disso, os pesquisadores devem ter
a consciência dos aspectos éticos que norteiam a realização de um estudo visando à
integridade e o sucesso do mesmo.
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RESUMO
A fisioterapia é atualmente uma assistência da saúde de primeiro contato no qual a população pode
apresentar condições patológicas simples ou significativamente graves. A apresentação de sinais e
sintomas dos mais variados como manchas na pele, irritação respiratória, dores profundas indefinidas,
até sintomas frequentes como tosse, dores pontuais devem ser identificadas e correlacionadas durante
a avaliação, sempre existe uma causa. No caso da dor várias causas e distintas percepções podem ser
apresentadas não podendo ser esse sintoma interpretado de forma sólida e inflexível. Nesse contexto,
o profissional não pode permitir que características diagnósticas relevantes de doenças sistêmicas
ou condições adversas que necessitam de uma intervenção mais específica passem desapercebidas
podendo desenvolver-se em problemas maiores, algumas vezes, irreversíveis. Ainda, quando tomada
a decisão da intervenção fisioterapêutica, a grande variedade de recursos terapêuticos somando-
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se a individualidade do ser humano tranforma a escolha entre as técnicas mais complexa. Nesse
contexto, basear as intervenções adotadas e a prática routineira no ambiente clínico em evidências
científicas é fudamental para o sucesso terapêutico do profissional de fisioterapia.
Palavras-chave: fisioterapia; avaliação; tratamento; evidências.

1 INTRODUÇÃO
O corpo humano possui cerca de 100 trilhões de células responsáveis por
funções específicas que não são, na grande maioria controladas voluntariamente
e exercem seu papel funcional com o objetivo de manter as condições internas
favoráveis na manutenção da vida (GUYTON; HALL, 2006). Com a enorme
complexidade de relações entre os sistemas e as constantes mudanças do meio
externo, algumas vezes ficamos vulneráveis a perturbações nocivas que prejudicam
o controle do equilíbrio interno do corpo e consequentemente desenvolvem-se
doenças ou condições patológicas. Na ausência de saúde, procura-se um serviço de
atendimento.
A fisioterapia vem consolidando-se na área da saúde como um serviço
indispensável para a sociedade. Na medida em que sintomas como dor, perda
de movimento, redução da função aparacem, o profissional de fisioterapia pode
desempenhar um papel importante, quando não no tratamento direto da doença, na
melhora da qualidade de vida. Contudo, doenças das mais corriqueiras como lesões
musculares ou posturais até doenças relativamente mais complexas como doenças
viscerogênicas resultam na perda funcional e dor o que impõe ao fisioterapeuta
a necessidade de uma avaliação mais ampla para a detecção de condições
significativamente graves (GOODMAN; SNYDER, 2009). Para uma nova visão
do fazer em saúde torna-se necessário que se desenvolva uma capacidade de
percepção global do que nos cerca, onde o que é natural é a não separabilidade
e assim compreeender o mundo infinitamente complexo (NICOLESCU, 1999).
Assim, a avaliação ampla e criteriosamente construtiva do ser humano, pela visão
fisioterapêutica, é a chave para uma intervenção responsiva e satisfatória.
Para o tratamento da dor, o fisioterapeuta dispõe de métodos como a
crioterapia (KNIGHT, 2000), eletroestimulação nervosa trancutânea (WALL e
SWEET, 1967), manipulações vertebrais (MAITLAND et al., 2007), entre outras.
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Para o tratamento respiratório pode-se utilizar manobras de posicionamento
ou técnicas de higienização brônquica (FROWNFELTER e DEAN, 2004). No
ganho de funcionalidade deve-se aplicar exercícios de alongamento e reforço
muscular (HALL, 2007), mobilização articular (DUTTON, 2006), entre outros.
O fisioterapeuta dispõe de um grande arsenal de ferramentas interventivas que
tornam a escolha pela melhor opção complexa, decorrente desse aspescto somadose a grande variedade de disfunções atualmente diagnosticáveis, cada vez mais
fisioterapeutas se interessam por pesquisas e seus resultados tornando rotineiro
basear suas intervenções em evidências científicas quando semelhantes as condições
do paciente em questão (MARQUES; PECCIN, 2005).
Logicamente que não se tem a resposta para todos os problemas de saúde,
também não é possível generalizar os resultados obtidos em populações diferentes
como africanos e europeus possuindo uma ferramenta de intervenção resolutiva
em ambas situações e, a individualidade e especificidade do ser humano impõe
condições no tratamento muitas vezes limitadoras ao ponto de vista terapêutico.
Contudo, a melhor evidência disponível, sendo ela semelhante ao tratamento
específico, deve ser o alicerce do tratamento fisioterapêutico.
Sendo assim, o investimento do tempo em uma investigação biológica, dentro
da perspectiva fisioterapêutica, pode ser necessário para a exclusão da presença
de doenças significativamente graves, pois quando descobertas precocemente a
resolutividade do tratamento é maior. Em um segundo momento, quando necessária
a intervenção, o profissional precisa sustentar sua prática em evidências confiáveis
de forma que sejam semelhantes a individualidade dos pacientes que procuram por
assistência.
2 A NECESSIDADE DA ASSISTÊNCIA FISIOTERAPÊUTICA
A espécie humana sempre esteve exposta em sua história a situações de
possíveis traumas, lesões ou doenças no qual é necessário o tratamento para a
reestabilização da integridade na estrutura que foi comprometida. Contudo alguns
acontecimentos como a epidemia de poliomielite no final do Século XIX, o
aumento considerável de trabalhadores com a Revolução Industrial e a Primeira
Guerra Mundial demonstraram a necessidade da sociedade na época em tratar
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terapeuticamente as pessoas acometidas por inúmeras lesões e incentivaram o
surgimento dos primeiros centros de reabilitação e treinamento nos Estados Unidos
e na Inglaterra (MURPHY, 1995). Resultante desse período, o aparecimento dos
primeiros fisioterapeutas foi consolidado com a formação da American Physical
Therapy Association (APTA) em 1922, no qual inicialmente era composta
exclusivamente por mulheres com algum conhecimento em enfermagem e/ou
educação física (BARCLAY, 1994).
Nesse contexto, a assistência promovida era baseada no empirismo e
experiência clínica dos terapeutas que atendiam a demanda de pacientes sem
a sustentação da evidência cientifica em uma profissão que estava nascendo.
Atualmente o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional define
a fisioterapia como a ciência da saúde que estuda, previne e trata os distúrbios
cinéticos funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano, gerados
por alterações genéticas, por traumas e por doenças adquiridas (COFFITO, 1969)
no qual o profissional de fisioterapia é capaz de realizar o diagnóstico, intervenção
e prevenção de deficiências, incapacidades e limitações funcionais relacionadas
ao movimento, função e saúde de forma independente (AMERICAN PHYSICAL
THERAPY ASSOCIATION). Contudo, a autonomia profissional decorre de uma
prática baseada em evidências científicas que fornece o conhecimento adequado
na qualidade de atendimento do paciente (JETTE et al., 2003) resultando em uma
assistência não mais empírica, mas sim com respaldo da ciência.
Mesmo havendo distintos ambientes políticos e culturais nas diferentes
regiões do mundo, a busca pela fisioterapia deve-se, na maioria das vezes, à
condição de falta de saúde. Sendo assim, é de responsabilidade do terapeuta, para
que seja o mais custo-eficiente possível, determinar qual é o problema biomecânico
ou neuromusculoesquelético presente, baseando suas decisões clínicas nas
melhores evidências disponíveis (GOODMAN; SNYDER, 2009). Essa medida se
faz importante tornando o atendimento mais seguro, mais objetivo e minimizando
os erros durante a intervenção para uma sociedade em que momentos para cuidar
da saúde estão cada vez menores.
O detrimento da saúde acompanha aspectos como o crescimento populacional,
o aumento da população idosa, aumento na taxa de urbanização, mudanças no perfil
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nutricional e hábitos físicos profissionais e pessoais (JUNIOR, 2010). A acomodação
de um cotidiano com reduzido nível de atividade física promove adaptações no ser
humano. O uso sistemático do corpo e, especialmente do sistema musculoesquelético
na realização das atividades diária específicas provocam adaptações na capacidade
funcional muscular dos indivíduos (FRAÇÃO; VAZ, 2000). Modificando a função
do tecido responsável pela força na geração do movimento, logicamente altera as
ações motoras. Quando esse processo resulta na sobrecarga de uma região começam
a surgir sinais e sintomas, como a dor, que dependente da intensidade pode alterar a
convivência social, o desempenho profissional e limitar o tempo de lazer provocando
uma insatisfação com a vida (SAMPAIO et al., 2005). O aparecimento de sinais e
sintomas levam a uma condição de falta de saúde nos quais tornam-se os principais
motivos pela procura dos serviços fisioterapêuticos e, indiscutivelmente necessitam
de uma avaliação do quadro clínico.
2.1 Avaliação dos sinais e sintomas
O sucesso de qualquer intervenção para a reabilitação depende da qualidade
e da precisão dos exames e das avaliações clínicas subsequentes (DUTTON, 2006).
A maior ferramenta do profissional de fisioterapia é o raciocínio clínico no qual por
meio da observação dos movimentos corporais do paciente, comunicação pacienteterapêuta, postura e história de vida, monta-se o diagnóstico patológico como um
quebra-cabeça com o maior número de peças possível. A avaliação fisioterapêutica
obrigatoriamente consiste em três componentes: (1) história; (2) revisão de sistemas;
e (3) testes clínicos (GUIDE TO PHYSICAL THERAPIST PRACTICE, 2001).
A história descreve o ambiente em que o indivíduo esteve exposto e as
atividades realizadas por ele anteriormente à condição patológica ser percebida,
sendo essas variáveis determinantes da atual condição. A falta de tempo é a razão
citada por médicos para omitir a história do paciente, mas colher essas informações
é fundamental para se determinar um diagnóstico preciso (GONZALEZ-URZELAI
et al., 2003). Sintomas como febre, tosse e “falta de ar” podem ser negligenciados
em um primeiro momento aonde não há um pensamento crítico terapêutico, porém
ao se tratar de um agricultor com mais de 10 anos exercendo a atividade profissional,
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esse quadro pode ser resultante de uma pneumonite hipertensiva consequente de
agentes fúngicos oriundos de produtos utilizados nas lavouras. As consequências
desse mecanismo patológico levam à uma fibrose pulmonar quando não tratada
adequadamente comprometendo a funcionalidade respiratória (FROWNFELTER e
DEAN, 2004). Uma segunda queixa de desconforto/dor em regiões como a coluna
torácica, região escapular ou ombros seduzem o terapeuta a diagnosticar uma
disfunção musculoesquelética, contudo a investigação do cotidiano do paciente
pode identificar sintomas como fezes com coloração clara e urina escurecida que
indicam a inabilidade do fígado ou do sistema biliar na excreção da bilirrubina. A
doença hepática pode apresentar uma única queixa de dor no ombro, pois a maioria
das fibras simpáticas biliares alcançam a medula por meio dos nervos esplênicos
fazendo sinapses com as fibras nervosas frênicas adjacentes que comunicam-se
com o plexo braquial localizado na região do pescoço e ombros (GOODMAN e
SNYDER, 2009), por isso a sensibilidade nessa região.
O fisioterapeuta precisa reconhecer esses mecanismos para orientar o
acompanhamento de um profissional especializado quando na presença de doenças
sistêmicas, mas também para diagnosticar de forma precisa. Por exemplo, o quadro
de espondilite anquilosante geralmente tem sua formação entre 15 e 35 anos
(HASLOCK, 1993), a espondilolistese por sua vez é comumente diagnosticada entre
os 10 e 20 anos (FIBRERG, 1939) enquanto a osteartrite e espondilose são mais
frequentes acima de 45 anos (MAITLAND et al., 2007). Apesar de comprometerem
a mesma região as doenças apresentam diferentes prognósticos e, provavelmente,
intervenções terapêuticas distintas.
A revisão de sistemas é um segundo passo da avaliação mas não menos
importante. Esse procedimento consiste na avaliação física de cada sistema passando
pela procura de lesões e manchas no tecido tegumentar, auscultação torácica, palpação
de linfonodos, entre outros até detectar um número de informações relevantes para a
intervenção (GOODMAN; SNYDER, 2009). A frequência cardíaca mensurada por
meio da palpação no pulso é uma técnica simples que pode fornecer informações
sistêmicas importantes. Apesar da palpação no pulso não refletir a real frequência
cardíaca (somente determinada por meio dos impulsos elétricos do coração), é
possível observar, por exemplo, a ação de betabloqueadores ou bloqueadores de
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canais de cálcio quando realizada uma atividade física e não ocorrer a variação
esperada na frequência do pulso, pode-se cometer um erro grave ao tentar elevar
a frequência aumentando o esforço físico. Outra técnica de revisão é a percussão,
utilizada para determinar o tamanho, formato e a densidade do tecido inspecionado
por meio de sons criados pela vibração (FROWNFELTER; DEAN, 2004). Um
teste para se determinar um possível envolvimento renal é a percussão de Murphy,
consistindo no posicionamento de uma das mãos sobre o ângulo costovertebral
nas costas do paciente e aplicando uma pancada percussiva sobre essa mão com a
borda ulnar do outro punho. A reprodução da dor nas costas referida pelo paciente
é um sinal preocupante de comprometimento renal (ESKELINEN; LIPPONEN,
2012). Essas abordagens fornecem informações mais específicas direcionando o
fisioterapeuta para a escolha dos testes clínicos na formação do diagnóstico ou
encaminhamento de outro profissional quando necessário.
Os testes clínicos são aplicados após a determinação das regiões que,
possivelmente, estão envolvidas com de acordo com a história e revisão de sistemas.
A avaliação funcional por meio dos testes pode ser obtida mensurando-se a produção
de força, amplitude de movimento, coordenação, resistência ao esforço, palpação
anatômica, entre outros e também de forma específica de acordo com a queixa
do paciente. Um teste frequentemente utilizado para se avaliar a integridade das
vias nervosas periféricas é a técnica do reflexo miotático que consiste na percussão
do tendão por meio de um martelo clínico (FRIJNS et al., 1997). Quando ocorre
o estiramento muscular secundário à batida no tendão, as fibras intrafusais são
paralelamente estiradas estimulando os fusos musculares que, por sua vez, geram
impulsos nervosos para a medula espinhal provocando a contração muscular reflexa
(GUYTON; HALL, 2006). Reflexos hiperativos podem ser relacionados a lesões
nos centros superiores do sistema nervoso central enquanto, a hiporreflexia sugere
a presença de lesão em neurônios diretamente conectados à musculatura esquelética
(PORTH; MATFIN, 2010).
A amplitude de movimento é frequentemente avaliada pelo fisioterapeuta
com a ambição de se observar a integridade da estrutura articular por meio da função
que essa apresenta. Quando é solicitado para o paciente mover o segmento obtêmse o movimento ativo sendo a barreira final denominada fisiológica. Já, quando o
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terapeuta mobiliza o segmento obtêm-se o movimento passivo sendo a barreira
final denominada anatômica (MAGEE, 2005). O teste ativo procura observar a
existência de disfunções nos tecidos contráteis e na ativação neural no qual afetam
a produção de força para realizar o movimento, enquanto o exame passivo mensura
o tipo de restrição final obtida (End Feel) com o objetivo de identificar a estrutura
que está sendo tensionalmente sobrecarregada podendo ser uma restrição capsular,
ligamentar, muscular, tendínea, óssea ou outros tecidos como discos vertebrais e
meniscos (CYRIAX, 1982). Depois de obtido os resultados da amplitude passiva
e ativa é preciso integrar essas informações no contexto funcional do paciente.
Mesmo o ombro possuindo 180° de amplitude anatômica na flexão (PALMER;
EPLER, 2000), dificilmente ações como estender a roupa no varal, pegar objetos
em estantes, prender um colar no pescoço, mudar a temperatura no chuveiro
elétrico ou outras atividades diárias irão exigir a amplitude máxima do ombro,
geralmente a ação é realizada com auxílio de outras articulações. Nesse contexto
a funcionalidade específica determina a exigência de amplitude em cada indivíduo
sendo a mobilidade articular normal relativa (MAGEE, 2005).
Mais importante que apertar um parafuso é saber qual parafuso apertar. O
fisioterapeuta não pode ser apenas um profissional de técnicas interventivas, mas
principalmente um investigador biológico no qual o conhecimento científico é
constantemente alimentado para se obter a melhor intervenção possível. Não é raro
um mesmo sintoma ser produzido por causas diferentes, assim toda a atenção do
fisioterapeuta é essencial para que detalhes fundamentais não passem despercebidos.
2.2 Dor
Indiscutivelmente a presença do sintoma dor é o motivo mais convincente
para se procurar a assistência da fisioterapia. A dor é uma experiência subjetiva
provocada por difusas redes neurais paralelas no cérebro que geram múltiplos
impulsos aferentes nos sistemas sensoriais, esse mecanismo envolve também
a participação de áreas encefálicas que estão relacionadas à memória, atenção,
julgamento, e interpretação (MELZACK, 2005). Com toda essa complexidade
neural, determinar uma única fonte de causa da dor torna-se inviável para o
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fisioterapeuta. Mesmo assim alguns aspectos ajudam o profissional a relacionar
as características da dor com possíveis causas, estas características incluem a
localização do sintoma, descrição da sensação, intensidade, duração, frequência e
padrão (GOODMAN; SNYDER, 2009).
A localização da dor, por parte do paciente, é a melhor forma de limitar
as possíveis causas do sintoma. A indicação da dor por meio de palpação firme
na parte posterior da coxa é um indicativo de possível lesão no tecido muscular,
como também a palpação dolorosa na proximidade do epicôndilo lateral do úmero
reproduzindo a queixa do paciente é um forte indicativo da presença de cotovelo
de tenista (DUTTON, 2006). Na ausência de um local específico de geração da dor,
irradiação ou dor difusa depende do fisioterapeuta estabelecer as relações entre as
características apresentadas e o comportamento da dor nos diferentes mecanismos
patológicos. Quando o paciente demonstra a sua dor com a mão inteira ou punho
fechado forçando contra o peito, não conseguindo descrever um único ponto,
possivelmente o quadro apresentado seja reflexo de problema cardíaco ou angina
(FROWNFELTER; DEAN, 2004).
Para descrever precisamente a sensação provocada pela dor é preciso
entendimento fisiológico. Como essa obrigação não é do paciente o fisioterapeuta
tem que ser claro e objetivo em sua avaliação. A descrição da dor pode ser o
diagnóstico diferencial em determinadas situações como após o término de um
exercício físico máximo, por exemplo, a dor descrita como “queimação” está
relacionada aos efeitos normais do esforço, porém uma descrição de “pontadas”
ou “agulhadas” estão relacionadas com ruptura do tecido muscular (MAGEE,
2005). Por outro lado, a intensidade, frequência e duração da dor são elementos
importantes que apresentam uma individualidade subjetiva difícil de relacionar
com alguma causa, mas são variáveis fundamentais no acompanhamento da
evolução do quadro clínico no qual a diminuição dessas três características reflete
a melhora do paciente. A intensidade da dor é comumente mensurada por meio da
Escala Visual Análoga (EVA) que consiste em uma linha horizontal de 10 cm no
qual a extremidade esquerda representa “ausência da dor” enquanto a extremidade
direita representa “pior dor possível” (CARLSSON, 1983). O paciente é solicitado
a indicar com o dedo um ponto entre as duas extremidades sendo acompanhada a
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evolução da intensidade de acordo com o planejamento terapêutico.
Após obter todas as características anteriormente descritas é possível
identificar um padrão da dor. Melzack (1975) descreveu características do sintoma
oriundas de diferentes fontes como: (1) uma dor incômoda, pulsante ou latejante
sendo associada a um problema vascular; (2) dor tipo aguda, queimação, ferroada
ou formigamento está relacionada a um problema neurogênico; (3) dor profunda,
pesada ou câimbra relacionados com lesão musculoesquelética; e (4) cansaço,
nauseante, exaustiva, torturante ou assustadora relacionados com uma disfunção
emocional. A avaliação do padrão da dor deixou de ser uma abordagem empírica
e transformou-se em uma análise quantitativa e qualitativa que permite identificar
o mecanismo fisiopatológico facilitando o planejamento da intervenção apropriada
(WOOLF; DECOSTERD, 1999).
O profissional de fisioterapia deve entender que o componente discriminativo
sensitivo da dor é primariamente fisiológico em natureza e ocorre como resultado da
estimulação nociceptiva quando há presença de uma patologia, porém a dimensão
motivacional-afetiva da dor é de natureza psicológica vulnerável aos princípios
subjacentes do comportamento emocional (LETHEM et al., 1983). Por isso, a
negligência do sintoma ou a supervalorização por parte do terapeuta precisam ser
cuidadosamente evitadas não proporcionando falsos efeitos da intervenção. Mesmo
assim, quando o paciente não melhora com a fisioterapia deve-se ligar o sinal
de alerta. Se os sintomas não são alterados com a intervenção ou se melhoram,
mas voltam rapidamente é preciso reavaliar o paciente para se identificar um
procedimento mais eficiente ou suspeitar de uma possível doença sistêmica
encaminhando o indivíduo a um profissional específico (GOODMAN; SNYDER,
2009). Em contrapartida, a evolução do quadro álgico permite ao paciente readquirir
a funcionalidade temporariamente comprometida.
2.3 Reparo da funcionalidade
A avaliação funcional envolve a análise de tarefas, observação de atividades
ou avaliação detalhada da capacidade de atuação diária sobre a perspectiva do que o
paciente pode ou não pode fazer funcionalmente mensurando um envolvimento não
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isolado, mas sim do corpo inteiro (MAGEE, 2005). O Guide to Physical Therapist
Practice (2001) define limitação funcional como restrição à capacidade de execução
de uma atividade física fundamental de maneira eficiente, que costuma ser esperada
ou de uma maneira competente.
A assistência fisioterapeutica sintetiza o objetivo geral do planejamento, por
meio da avaliação e resultados das intervenções, sendo a recuperação ou prevenção
da função. A medição das limitações funcionais é realizada por meio de testes de
desempenho neuromusculoesquelético, questionários, entre outros avaliando a
capacidade do paciente em executar tarefas consideradas importantes (DUTTON,
2006). O fisioterapeuta determina quais testes aplicar de acordo com as atividades
diária e a ocupação profissional, avaliando o desempenho funcional individual em
situações que simulam os gestos necessários para a vida diária em cada paciente.
Sendo assim, algumas ferramentas de avaliação podem ser utilizadas como a
avaliação da função musculoesquelética (SWIONTKOWSKI et al., 1999), teste
de limitação funcional (STRAND; WIE, 1999), índice de classificação funcional
(FEISE; MENKE, 2001), teste de capacidade física (REUBEN; SIU, 1995), entre
outros.
Existem ainda evidências de testes funcionais relacionados com
mecanismos patológicos específicos como a escala de mensuração do impacto
da artrite (MEENAN et al., 1990), teste Time Up and Go aplicado em indivíduos
pós-avc (FARIA et al., 2013), avaliação de levantamento isoinercial progressivo
em indivíduos com dor lombar (LYGREN et al., 2005), entre outras ferramentas
funcionais.
Avaliar a funcionalidade significa relativizar o desempenho em algum teste
com o contexto clínico individual do paciente. A função é modificada com a idade,
sexo, treinamento físico, estado nutricional, estresse, tabagismo e outras condições
que afetam o estado de saúde geral. O estudo de Baroni et al. (2010) observou
que após 14 dias de imobilização com tala gessada envolta do tornozelo ocorreram
reduções da circunferência da perna imobilizada, da amplitude de movimento
dorsal e plantar do tornozelo, do torque isométrico dos músculos flexores plantares
e dorsais e do sinal eletromiográfico em alguns músculos. Consequentemente a
imobilização, induzindo a redução do uso articular, reduz a função das estruturas
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do tornozelo.
O planejamento terapêutico entre indivíduos idosos e jovens, também
precisa ser funcionalmente diferente. O envelhecimento está relacionado a um
progressivo declínio da massa muscular, processo denominado sarcopenia, que
resulta na redução do volume muscular, área de secção transversa fisiológica,
ângulo de penação, comprimento fascicular e espessura do músculo (BAPTISTA;
VAZ, 2009) no qual consequentemente reduzirá a produção de força e capacidade
funcional nessa população. Por outro lado, o aumento da demanda física modifica
positivamente a produção funcional. As adaptações neurais à um treinamento
resistido (GABRIEL, 2006) associada as mudanças morfológicas (WERNBOM et
al., 2007) aumentam a produção de força tornando o indivíduo mais apto a realizar
atividades de forma eficiente. Ainda, a funcionalidade com o ganho de força pode
ser aumentada após treinamento resistido, mesmo na população idosa (SYMONS
et al., 2005).
As adaptações funcionais por redução do uso consequentes de doenças,
imobilização ou envelhecimento necessitam serem consideradas no planejamento
interventivo do fisioterapeuta, como também, as intervenções de treinamento
funcional com exercícios isocinéticos ou isométricos, treinamento proprioceptivo,
exercício de potencia, pliometria, entre outros. Apesar de ser difícil quantificar a
funcionalidade do paciente decorrente da alta individualidade da função e um elevado
grau de especificidade (DUTTON, 2006), a proposta funcional é, provavelmente, a
intervenção mais adequada para beneficiar a qualidade de vida da população.
3 INTERVENÇÃO BASEADA EM EVIDÊNCIAS
A fisioterapia surgiu decorrente da urgência na sociedade em serviços de
reabilitação, consequentemente as técnicas de avaliação e intervenção iniciaram
a partir do pensamento empírico e método tentativa-erro. Com a necessidade de
resultados objetivos e satisfatórios, minimizando custos e tempo de investimento
no atendimento à saúde, a procura por evidências científicas desenvolveu um
caminho natural e muito importante para o fisioterapeuta. A prática fundamentada
em evidências é definida como “o uso consciente, explícito e criterioso da
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melhor evidência corrente na tomada de decisões sobre a assistência de pacientes
individualmente” (SACKETT, 1996).
O profissional de fisioterapia pode se abastecer de duas formas de evidência
em seu ambiente clínico. Primeiramente, os ensaios clínicos que consistem em
estudos assertivos desenvolvidos sistematicamente com a intenção de informar sobre
a tomada de decisões na assistência de saúde para circunstâncias clínicas específicas
(NATSCH; VAN DEER MEER, 2003) ou estudos de meta-análises proporcionando
o desenvolvimento de diretrizes na prática com evidências advindas de diferentes
estudos a fim de produzir uma estimativa mais precisa da exatidão de um método
diagnóstico ou dos efeitos de um método de intervenção (ACTON, 2001).
A necessidade das evidências científicas começa pelo fato de os efeitos
de um recurso fisioterapeutico serem dependentes do procedimento adotado,
do ambiente em que será aplicado, da regulagem adequada do aparelho quando
necessário e, principalmente, do mecanismo fisiopatológico da doença tratada.
Uma doença comumente indicada para a fisioterapia é a artrite reumatoide que
consiste em uma disfunção inflamatória caracterizada por inflamação do líquido
sinovial e destruição progressiva do tecido ósseo (GABRIELS, 2001). Hirvonen et
al. (2006) observou em 60 pacientes diagnosticados com artrite reumatoide que a
aplicação de diferentes métodos de crioterapia reduziu significativamente o nível
de dor. A crioterapia é o método de tratamento pelo frio utilizado frequentemente
com o objetivo de reduzir o processo inflamatório, a taxa metabólica e promover
analgesia (KNIGHT, 2000). O alívio da dor promovido pela crioterapia (NADLER,
2004) é decorrente de uma redução na velocidade de condução neural (HERRERA
et al., 2011) que proporciona analgesia e aumento da tolerância a dor (ALGAFLY;
GEORGE, 2007). No entanto, a redução da dor observada na artrite reumatoide
após a aplicação de crioterapia não ocorreu em indivíduos diagnosticados com
osteoartrite, mostrando efeitos terapêuticos distintos em diferentes mecanismos
patológicos (WOJTECKA-LUKASIK et al., 2010).
Independente da fonte aos quais as evidências são fornecidas, o senso
crítico do profissional é importante ao assumir os resultados apresentados para a
sua prática e a generalização dos resultados aumenta a probabilidade de cometer
erros na terapia. O exercício de alongamento é um excelente exemplo, McHugh e
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Cosgrave (2010) apresentam um consenso geral de que a incidência de lesões por
“overuse” não são afetadas por alongamento associado a aquecimento precedendo
o exercício e, ainda relatam que esse procedimento pode reduzir a deformação
muscular durante o exercício diminuindo as resistências passivas. Em um primeiro
entendimento, poderíamos assumir que o alongamento previne lesões esportivas,
contudo outros estudos já relataram a perda de vários tipos da manifestação da
força após o procedimento de alongamento (NELSON et al., 2001; KNUDSON;
NOFFAL, 2005; CRAMER et al., 2007). Analisando o ambiente clínico, o estudo de
Zhao et al. (2011) observou em crianças com paralisia cerebral que um tratamento
com exercícios de alongamento aumentam o comprimento dos fascículos e reduzem
a rigidez dessas estruturas, diminuem o comprimento do tendão e aumentam sua
rigidez, esses resultados melhoram a funcionalidade dessa população. Mas então, o
alongamento é ruim ou é bom? Não existe receita, é necessário avaliar o contexto
do tratamento e identificar na literatura a evidência mais próxima da natureza do
paciente.
Não pode ser esquecido que o tratamento de qualquer quadro patológico
requer a multidisciplinaridade entre profissionais pelo simples motivo das
intervenções apresentarem diferentes visões, com suas limitações, sobre uma
mesma patologia. A fisioterapia não é diferente, quando em presença a um quadro
de asma crônica nos quais episódios de obstrução das vias respiratórias devido a
hiper-reatividade do músculo liso brônquico e inflamação das vias respiratórias é
o mecanismo patológico (PORTH; MATFIN, 2010), a National Asthma Education
and Prevention Program (2003) recomenda o controle dos fatores ambientais que
contribuem para a severidade da condição e a intervenção farmacológica como
tratamento. A intervenção fisioterapeutica apresenta métodos como exercícios de
respiração, técnicas de higiene brônquica e treinamento para músculos respiratórios
que aumentam a força dos músculos inspiratórios e a expectoração melhorando a
qualidade de vida (GARROD; LASSERSON, 2007). A relação interdisciplinar é
fundamental para a qualidade do tratamento, mesmo que nem todas as intervenções
atuem diretamente na doença.
O profissional que não se adaptar a necessidade do aprofundamento no
conhecimento por meio da interação com uma equipe interdisciplinar ou da busca
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por evidências, não perceberá o avanço em sua ocupação. Técnicas de manipulação
lombar podem não promover os efeitos esperados em indivíduos com dor lombar
aguda (RUBINSTEIN et al., 2012) e crônica (RUBINSTEIN et al., 2011), a aplicação
de laser talvez seja um melhor recurso em comparação com o ultrassom nessa
mesma população (FIORE et al., 2011). A eletroestimulação nervosa transcutânea
(TENS), procedimento utilizado para o controle da dor (WALL; SWEET, 1967), não
apresenta evidências suficientes para o tratamento da dor fantasma em indivíduos
amputados (MULVEY et al., 2010) mas é um eficiente método auxiliar no alívio da
dor em pacientes fibromialgicos (CARBONARIO et al., 2013).
A literatura apresenta muitas lacunas que precisam ser respondidas como o
tratamento fisioterapeutico em relação a doença de Parkinson (KEUS et al., 2007),
os benefícios da fisioterapia em pacientes com câncer terminal (LÓPEZ-SENDÍN
et al., 2012), possíveis melhoras na intervenção com exercício e mobilizações em
relação ao procedimento cirúrgico na síndrome do túnel do carpo (PAJE et al.,
2012), entre outras. Porém a utilização de tal argumento não justifica a negligência
ao estudo e pesquisa mas sim alimenta o interesse e a dúvida.
A atuação da fisioterapia por muito tempo baseou-se na procura de receitas
e fórmulas mágicas que dispensavam a necessidade de pensar e formar uma opinião
crítica na tomada de decisões terapêuticas (MARQUES e PECCIN, 2005). A
receita do sucesso técnico terapêutico é a manutenção da prática baseada na melhor
evidencia existente diariamente no qual o fisioterapeuta clínico, pesquisador ou
docente se encontram na introdução de grandes descobertas.
4 CONCLUSÃO
O profissional de fisioterapia deve essencialmente exercer sua ocupação
de forma atenta as diferentes manifestações que o corpo humano apresenta,
posicionando um olhar criterioso sobre a individualidade do paciente e a
especificidade do seu ambiente diário, para que não sejam negligenciados fatores
primordiais na construção do diagnóstico. Quando necessária a intervenção dos
recursos da fisioterapia, que os mesmos sejam aplicados baseados na melhor
evidência científica disponível quando em consenso com o paciente.
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RESUMO
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória, realizada em um município da serra gaúcha.
Participaram da pesquisa duas equipes de saúde da família, compostas por médicos, enfermeiros,
técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, odontólogos e auxiliares de saúde bucal.
Os dados foram coletados através de um questionário com perguntas abertas e de múltipla escolha,
contemplando o entendimento das equipes acerca dos conceitos acesso e equidade, bem como dos
fatores dificultadores e facilitadores do acesso nas unidades de saúde da família. Buscou-se também
identificar quais as atitudes esperadas do profissional enfermeiro no exercício da liderança que
contribuem para a equidade no acesso dos usuários as Unidades. Destacaram-se enquanto atitudes
esperadas do enfermeiro a boa comunicação entre equipe e usuários, a capacidade de escuta e o
compartilhamento de responsabilidades, ideias e conhecimentos.
Palavras-chave: Acesso; Equidade; Liderança.

1 INTRODUÇÃO
A Constituição Federal de 1988 e a Lei 8.080/90 definem saúde como um
direito de todos e um dever do estado, avançando na construção de uma nova forma
de atuar em saúde. Como proposta para a reorientação do modelo assistencial, surge
em 1994 a Estratégia de Saúde da Família, denominada primeiramente Programa
de Saúde da Família, sendo desenvolvida nos espaços conhecidos como Unidades
de Saúde da Família. Dessa nova ótica de prover saúde, embasada em princípios e
diretrizes explicitados na lei, emerge a necessidade de modificar a relação entre os
profissionais (equipe de saúde) e a população local, caminhando para a consolidação
destes princípios na prática institucional cotidiana.
A integração dos aspectos de liderança no exercício da função gerencial pelo
enfermeiro é desejada por influenciar o cumprimento de normas e rotinas bem como
122

SAÚDE

provocar mudanças positivas na assistência prestada. As condutas do líder refletem
no desempenho do grupo de trabalho, já que este se espelha no modelo que acredita
ser necessário para a efetivação das práticas diárias de atendimento aos clientes
(SANTOS, CASTRO, 2008). Ao se pensar o acesso do usuário nas Unidades de
Saúde da Família, os princípios e diretrizes do SUS são os norteadores da dinâmica
de trabalho frente a demanda populacional que as busca. Sendo a equidade um
destes princípios é fundamental que os prestadores de serviço vinculados ao SUS,
bem como os profissionais nestes atuantes entendam seu real significado.
A forma como as pessoas estão capacitadas, organizadas, estimuladas e
lideradas contribui fortemente para o desempenho das organizações, pois são elas
que dão vida aos processos de trabalho (BARBOSA, 2001). Nas unidades de saúde
da família, o enfermeiro exerce além de atividades assistenciais, atividades ligadas
a coordenação e gerenciamento dos recursos humanos e materiais e o trabalho em
saúde implica obrigatoriamente em relações entre estes recursos e a população
atendida.
Para a Constituição Brasileira a eqüidade em saúde é definida como
igualdade, sendo garantida através da gratuidade no acesso aos serviços de saúde,
pressupondo não apenas uma divisão quantitativa de recursos, mas também sua
orientação para a redução das desigualdades sociais (SISSON , 2007) , porém essa
definição não contempla a dimensão prática desse conceito.
A equidade pensada no acesso aos usuários das Unidades de Saúde da
Família (e não só destes), refere-se então a capacidade dos serviços, representados
pelos membros das equipes de saúde, em reconhecer as diferentes necessidades
dos diferentes indivíduos, ajustando as condutas profissionais frente as situações
apresentadas, sendo a utilização dos serviços de saúde o resultado da interação entre
os indivíduos e o profissional que os conduz para dentro do sistema, otimizando seu
acesso (FORTES, 2009).
Sabendo ser o profissional enfermeiro muitas vezes o responsável pela
coordenação da sua unidade e equipe de trabalho, composta por técnicos de
enfermagem, agentes comunitários de saúde e médicos, pretende-se através desse
estudo identificar possíveis relações entre a liderança exercida por este profissional
frente à necessidade de melhorar e garantir a equidade no acesso dos usuários aos
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serviços de saúde, visto que isso, reflete na qualidade dos serviços prestados e ao
enfermeiro compete muitas vezes a capacitação de sua equipe afim de conduzi-los
ao alcance de objetivos comuns, neste caso, a garantia da melhor utilização deste
serviço.
2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 Repensando o conceito de acesso nas Unidades de Saúde da Família
Inserida dentro da Atenção Básica, que constitui o primeiro nível de atenção
à saúde, a Estratégia de Saúde da Família avança gradativamente na reorganização
das relações usuário- equipe de saúde, e possui como objetivo reorientar o modelo
assistencial e consolidar os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.
Composta por um enfermeiro, um auxíliar ou técnico de enfermagem, um
médico de família ou médico generalista e quatro a seis agentes comunitários de
saúde, a equipe mínima de saúde da família são responsáveis pela assistência à
saúde de até 4.500 pessoas, vinculadas a uma área de abrangência previamente
estabelecida (FRANCO, MERHY, 2007). O enfoque curativo deixa de ser o mais
valorizado abrindo espaço para as atividades de prevenção e promoção da saúde,
diversificando a oferta de serviços nas Unidades de Saúde (COSTA et.al., 2009).
Dentre os serviços ofertados nas Unidades predomina a busca pelo
atendimento médico, porém são oportunizadas consultas de enfermagem,
contemplando diversas etapas do ciclo vital, atividades educativas em grupos,
voltadas a promoção e prevenção , imunizações, dispensação de medicações, entre
outras. Porém, o acesso do usuário é sempre pensado no sentido da obtenção de
atendimento médico e é neste momento que se evidenciam os maiores entraves na
utilização dos serviços, pois no imaginário dos mesmos a solução dos problemas
relacionados ao acesso está na obtenção da consulta médica individualizada.
(SCHWARTZ et. al., 2010).
Partindo desta realidade, pensar o acesso do usuário significa mais
que disponibilizar serviços, requer da equipe de saúde o reconhecimento das
necessidades das diferentes pessoas que buscam a Unidade de Saúde na tentativa de
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obter cuidados e perceber as particularidades existentes nas condições de saúde dos
usuários e entender, que embora inúmeros avanços já foram obtidos, na concepção
dos usuários a resolução de suas queixas depende fortemente da intervenção médica
sobre estas.
Uma definição pontual do conceito de acesso é complexa, pois varia de
acordo com o contexto que se pretende analisar bem como do autor que o descreve.
No cenário deste estudo, o acesso refere-se ao grau de facilidade ou dificuldade com
que as pessoas obtêm serviços de saúde (VIEIRA, 2010).
As diferentes e singulares características do sistema de saúde e da população
podem produzir a possibilidade de ingressar ou não ao serviço de saúde, entretanto
a prova do acesso em si não consiste na disponibilidade de recursos e serviços, e
sim no fato de que os serviços sejam utilizados por quem deles necessite (VIEIRA
2010) . O acesso visto então como parte do processo de utilização dos serviços
poderia ser pensado como o ponto de equilíbrio entre a disponibilização de serviços
e a garantia de que estes estarão disponíveis aos usuários no momento em que se
fizerem necessários.
Marques e Lima (2004) afirmam ser a Atenção Básica a “porta de entrada”
dos usuários ao sistema de saúde (compreendendo portanto as Unidades Básicas de
Saúde da Família bem como as Unidades tradicionais) e sabendo ser o acesso dos
usuários desorganizado, predominando a busca por atendimento médico imediato,
acarretando em uma demanda excessiva quando comparada a real capacidade dos
serviços, a equidade avança para além de seu conceito, devendo ser pensada e
vivenciada enquanto ferramenta de trabalho.
Importante ressaltar que muitas vezes os usuários que buscam o atendimento
médico, o fazem por queixas crônicas, o que não caracteriza a necessidade de
atendimento imediato, e reforça ainda mais a necessidade de fortalecer a Estratégia
de Saúde da Família enquanto modelo de reorientação da assistência, substituindo o
modelo biomédico, centrado na cura de doenças e passando a enfatizar a prevenção,
a promoção e a recuperação da saúde como foco de atuação , desta forma ampliando
as possibilidades de acessar os serviços.
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2.2 O principio da equidade como ferramenta para a garantia do acesso
Estratégia prioritária para a reorganização da assistência, as bases da Saúde
da Família estão alicerçadas nos fundamentos da Atenção Básica, dentre os quais
emerge a universalidade, a integralidade e a equidade, preceitos do SUS que se
relacionam produzindo (ou pelo menos tentando produzir) a garantia de acesso aos
usuários. Sendo o acesso parte do processo de utilização dos serviços, a equidade
desejada refere-se a desigualdade de tratamento desencadeada pelo reconhecimento
da desigualdade da situação (CAMPOS, 2006).
Para discutir o sentido da equidade faz-se importante entender que antes de
serem equânimes, os serviços de saúde precisam ser universais, ou seja, precisam
estar disponíveis a todos. A equidade por sua vez pressupõe o tratamento desigual
para casos desiguais, uma discriminação positiva capaz de oferecer alternativas
que possibilitem aqueles com maiores dificuldades e necessidades acessarem os
serviços de que necessitam (FORTES, 2009).
Para Campos (2006), ainda que guardando uma referência às normas
genéricas que regem o funcionamento do sistema de saúde, a equidade deve estar
sustentada pela justiça e igualdade, reconhecendo as diferenças e tratando-as de
forma distinta, dando mais a quem tem menos e menos a quem tem mais. Em outras
palavras, equidade significa atender o usuário de maneira a potencializar seu alcance
a melhores condições de saúde, entender que os sujeitos são singulares embora
apresentem queixas similares e que é necessária a compreensão dessa singularidade
para que a assistência prestada não se torne injusta.
É importante destacar ainda, conforme cita Linard et. al. (2011), que
a equidade não se refere a retirar o direito a igualdade, mas sim de respeitar o
direito de que todos são iguais porém buscando dar mais prioridade aqueles que
mais precisam. Desta forma, pensar a equidade como ferramenta para a garantia do
acesso requer que as equipes de saúde entendam o seu real significado, e consigam
transformar esse conceito em ações palpáveis.
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2.3 Enfermagem e liderança
O tema liderança tem sido foco de diversos estudos ao longo dos anos, sendo
descrito na literatura sob diversos pontos de vista. Etimologicamente a liderança é
definida como a condução de pessoas para o alcance de objetivos. (GAIDZINSKI,
PERES, FERNANDES,2004).
Amestoy et. al.(2009) definem a liderança como instrumento gerencial nos
processos de trabalho da enfermagem, que auxilia o enfermeiro na coordenação da
equipe bem como na tomada de decisões e na resolução de conflitos no ambiente
de trabalho. Os mesmos autores, caracterizam a liderança como um fenômeno de
influência grupal, onde agregar esforços se faz essencial para o alcance das metas
pactuadas pelo grupo.
O sucesso da Estratégia de Saúde da Família esta relacionado, em grande
parte, as estratégias adotadas e aos profissionais envolvidos nos processos de
trabalho (LOPES et al., 2009). Para tanto, o enfermeiro inserido nestas equipes
desempenha um papel importante na condução das dinâmicas de trabalho,
exercendo a coordenação e gerenciamento dos recursos humanos bem como
norteando as ações destes frente às necessidades de intervenção identificadas no
contexto local. Gaidzinski et al., (2004) sustentam tal colocação ao afirmarem que
a função gerencial do enfermeiro deve ser coerente com os interesses coletivos,
considerando as necessidades reais da clientela.
Trevizan et al. (1998) ressaltam que a liderança exercida pelo enfermeiro
fundamenta-se no conhecimento das necessidades dos usuários dos serviços, no
reconhecimento da capacidade, das características individuais e das necessidades
de cada membro da equipe e nos objetivos delineados por este grupo, que devem ser
coerentes com a proposta de trabalho (neste caso da estratégia de saúde da família)
e reconhecidos por todos .
Dessa forma, as atividades gerenciais exercidas pelo enfermeiro
inevitavelmente estão atreladas às questões de liderança, sendo necessário rever as
possibilidades de que o seu desempenho enquanto líder contribua para a qualificação
da assistência prestada pela equipe da qual faz parte, sendo a equidade de acesso
parte fundamental dessa assistência.
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3 METODOLOGIA
A presente pesquisa realizou-se em duas das quatro Unidades de Saúde da
Família (USF) que compõem a rede de atenção básica de um município da Serra
Gaúcha, que conta também com uma Unidade Básica de Saúde tradicional. Das
quatro equipes, apenas duas possuem equipe de saúde bucal, cada uma composta
por um odontólogo e um auxiliar de saúde bucal, e contam com dois técnicos de
enfermagem, um enfermeiro, um médico e seis agentes comunitários de saúde,
todos com jornada de trabalho de 40 horas semanais, divididas em atividades intra e
extramuro. As duas equipes participantes deste estudo contemplam os profissionais
de saúde bucal e optou-se por estas por serem as primeiras equipes de saúde da
família a iniciarem suas atividades no município.
Com uma cobertura populacional de 23%, as duas equipes de saúde da família
participantes deste estudo atendem, segundo dados do Sistema de Informação da
Atenção Básica, 1.859 famílias, o que representa 6.014 indivíduos, obedecendo aos
preceitos da Estratégia.
A presente pesquisa tem como objetivo geral identificar possíveis ações do
enfermeiro no que concerne ao exercício da liderança como forma de subsidio para
a reconstrução das práticas profissionais junto a equipe de saúde da família, no
sentido de garantir a equidade no acesso dos usuários aos serviços. Para atender o
exposto, delineiam-se os seguintes objetivos específicos: a) Conhecer a percepção
das equipes de saúde da família com relação aos conceitos de acesso e equidade; b)
Elencar os facilitadores e dificultadores no acesso do usuário dos serviços de saúde
levantados pelas equipes; c) Identificar o papel do enfermeiro frente à equipe para
a efetivação do acesso com equidade, e; d) Propor estratégias de melhorias neste
acesso.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória, que se caracteriza como
pesquisa-ação, na qual o pesquisador é também sujeito participante. A pesquisa
exploratória se restringe a buscar mais informações sobre o assunto em estudo
bem como a definir objetivos, procurando descobrir relações entre os elementos
que compõem a situação em estudo (CERVO et al., 2010). Para analise dos dados,
fez-se uso da Análise do Discurso (2005), procurando entender “a língua fazendo
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sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do
homem e da sua história”.
Para a coleta dos dados foi elaborado um questionário com três questões
abertas e duas de múltipla escolha, baseadas em estudos que contemplavam fatores
facilitadores e dificultadores do acesso nas unidades, bem como na realidade
visualizada durante o exercício profissional como enfermeira. O questionário buscou
identificar primeiramente a percepção dos membros das equipes com relação aos
conceitos acesso e equidade através de perguntas abertas, assim como os fatores
que estes acreditam estarem relacionados à garantia de acesso com equidade nas
unidades em que atuam.
As questões de múltipla escolha se referiam aos fatores facilitadores e
dificultadores do acesso às unidades e quais as atitudes esperadas do profissional
enfermeiro para a efetivação do acesso com equidade. Para a elaboração das
questões de múltipla escolha foram utilizados os artigos dos autores Dall´Agnol,
Lima e Ramos (2009) e Azevedo e Costa (2010).
Os questionários foram aplicados às equipes durante a reunião semanal
realizada nos serviços. Optou-se por este momento por estarem presentes todos os
membros. Os questionários foram respondidos individualmente, sem que houvesse
a consulta em outras fontes.
Participaram da amostra dois enfermeiros, três técnicos de enfermagem, dois
médicos, doze agentes comunitários de saúde, dois odontólogos, dois auxiliares
de saúde bucal e uma recepcionista. Há predominância de profissionais do sexo
feminino, representando 88% dos participantes, com idades entre 24 e 58 anos e
tempo de atuação variando de meses até nove anos. Com exceção há cinco agentes
comunitários de saúde, os demais membros das equipes participantes possuem
contrato temporário de trabalho, o que justifica o tempo inferior de atuação nos
serviços.
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4 RESULTADO E/OU DISCUSSÕES
4.1 Percepção das equipes acerca dos conceitos de acesso e equidade
A partir dos dados obtidos junto às equipes, foi possível perceber que há
dificuldade de compreensão acerca do conceito equidade, menos presente quando
comparada a concepção de acesso. Percebe-se que o acesso é entendido pelos
participantes como o direito de atendimento do usuário na Unidade de Saúde, que é
a porta de entrada, através da qual o usuário irá obter os cuidados de que necessita.
Acesso é percebido também como a chegada ao serviço e o acolhimento recebido
pelo usuário, o modo como é recepcionado pelos profissionais, envolvendo também
fatores como a localização da unidade e o horário de funcionamento.
As descrições a seguir se referem ao conceito de acesso apontado pelos
participantes que embasam as colocações anteriores:
“Atendimento na unidade de saúde ao público em geral, atendimentos
disponíveis, serviços disponíveis” (Agente Comunitária de Saúde, sete anos de
atuação).
“A chegada e o direito de atendimento pelo profissional das Unidades de
Saúde” (Agente Comunitária de Saúde, nove anos de atuação).
“Acesso para mim significa poder usar a unidade assim que dela necessitar”
(Agente Comunitária de Saúde, dois anos e dez meses de atuação);
“É um conjunto de fatores, a localização, horário de funcionamento,
receptividade (...) que permitem a chegada do usuário na unidade para atendimento”
(Odontóloga, 10 meses de atuação).
O direito ao atendimento é destacado em diversas falas, ficando evidente
a associação do acesso ao conceito da universalidade, segundo o qual todos têm
direito a assistência à saúde.
A equidade, no entanto, é interpretada pela maioria dos participantes
como igualdade no atendimento, incluindo novamente a universalidade e o direito
há receber um bom tratamento, havendo pouca compreensão do significado do
conceito. Apenas três participantes mencionam a necessidade de atender cada
usuário segundo as suas necessidades, se aproximando do sentido a que a equidade
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se propõe, como destacam as falas:
“Capacidade de perceber as particularidades e necessidades de cada
usuário que busca atendimento, procurando ser justo de forma a contribuir para a
utilização dos serviços disponíveis” (Enfermeira, dez meses de atuação);
“Tratar cada um da forma que se adapta melhor para essa pessoa” (Técnica
de enfermagem, oito meses de atuação).
“Cuidar de cada indivíduo de acordo com sua necessidade” (Técnica de
enfermagem, dez meses de atuação).
4.2 Fatores facilitadores e dificultadores do acesso
Dentre os dezesseis fatores dificultadores do acesso predominaram na visão
dos profissionais: o não reconhecimento por parte do usuário, dos fluxos e rotinas
das unidades; o horário de trabalho das unidades incompatível com o horário de
trabalho dos usuários; o número limitado de atendimentos médicos por turno,
sendo desproporcional a demanda e a impossibilidade de agendamento de consultas
médicas por telefone.
Como facilitadores, de doze fatores listados, foram prevalentes: a triagem
e acolhimento pela equipe de enfermagem no primeiro contato com o serviço; a
priorização por parte da equipe o atendimento de idosos, gestantes e portadores
de necessidades especiais; o vínculo da equipe com a comunidade local; o
reconhecimento por parte da equipe da realidade local – preparo das equipes frente
a diversidade de usuários com distintas características socioculturais e o grau de
interesse da equipe em acolher e resolver as queixas que o usuário apresenta.
Percebe-se que mesmo para os profissionais de saúde o número de consultas
médicas aparece como dificultador do acesso, o que evidencia a necessidade de
fortalecer a proposta de trabalho da Estratégia de Saúde da Família como modelo de
reorientação da assistência. Mesmo os profissionais das equipes participantes ainda
relacionam o acesso à obtenção de consulta médica, o que se sabe não ser a única
possibilidade de obter assistência.
Por outro lado, a triagem e o acolhimento pela equipe de enfermagem são
citados como facilitadores, já sinalizando um avanço nas práticas de atendimento
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aos usuários. Na área da saúde o acolhimento consiste na escuta qualificada, no
estabelecimento de vínculos solidários e na garantia do acesso com resolutividade.
Diferencia-se da triagem por não ser uma etapa do processo de trabalho nas unidades
e sim uma postura dos profissionais frente as demandas dos usuários, onde todos os
que buscam atendimento têm uma resposta a suas queixas (LEITE, 2009).
4.3 Fatores relacionados a garantia de acesso com equidade
Dentre os fatores citados pelos participantes, destacam-se o acolhimento, a
triagem e a capacitação dos profissionais através de cursos, bem como o entendimento
da lei 8. 080 – Lei Orgânica da Saúde. Foram citados ainda a capacidade de escuta
dos profissionais, a possibilidade de agendamento de consultas médicas para
idosos, gestantes e portadores de necessidades especiais, a realização de visitas
domiciliares, o trabalho realizado pelos agentes comunitários de saúde, o vínculo e
a comunicação entre equipes e usuários.
O acolhimento quando bem realizado possibilita um atendimento mais
equânime, pois envolve a escuta qualificada e a responsabilização do profissional
diante da problemática apresentada pelo usuário. Pode ampliar as possibilidades de
intervenção de outros profissionais além do médico, buscando romper com a lógica
médicocentrada, visto que nem todas as necessidades de saúde dos usuários devem
(ou precisam) ser atendidas através da consulta médica (TAKEMOTO, SILVA,
2007).
A triagem por sua vez caracteriza-se pela priorização do atendimento
médico, após avaliação por profissional capacitado, àquele usuário que apresenta
maior urgência ou necessidade em ser atendido pelo profissional médico. A triagem
permite a organização da agenda médica. Não visa resolver o problema trazido
pelo usuário, porém quando aliada ao acolhimento, pode contribuir para aumentar
a resolubilidade dos serviços.
A capacitação dos profissionais, também citada pelos participantes, é
percebida enquanto ferramenta que amplia a capacidade e autonomia das equipes
em atender as diferentes situações apresentadas pelo usuário. O conhecimento dos
fluxos, rotinas e serviços disponíveis nas unidades, bem como o conhecimento
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técnico e clínico, permite as equipes maior segurança no momento de atender às
queixas apresentadas, permitindo conduzir cada caso para o alcance da solução
pertinente e disponível.
É citada ainda a importância do entendimento da legislação vigente, onde
está explicito os princípios e diretrizes do SUS. Faz- se importante sem dúvida esta
compreensão por parte dos profissionais atuantes, pois as Unidades de Saúde da
Família atuam com base nestes princípios, devendo estes perceberem qual o seu
real papel no que concerne a efetivação da Estratégia de Saúde da Família, já que a
estratégia foi concebida como modelo de reorientação das práticas assistências na
atenção primária.
		
4.4 Atitudes esperadas do enfermeiro para a garantia da equidade de acesso
Dentre as sete atitudes esperadas do enfermeiro listadas no questionário de
pesquisa destacaram-se a boa comunicação com a equipe e usuários, a capacidade
de escuta e compartilhar responsabilidades, conhecimentos e idéias. Outras atitudes
não listadas no questionário foram citadas pelos participantes como delegar tarefas
e ser ético.
A comunicação é percebida como um recurso para o sucesso da liderança
exercida pelos enfermeiros, pois permite aos mesmos desempenhar suas ações
através de interelações com os usuários e a equipe, buscando a melhoria da qualidade
na assistência prestada
(SPAGNUOLO e PEREIRA, 2007). E essa melhoria
pode ser pensada como atendimento mais equânime.
Trevisan et. al (1998) afirmam que a comunicação está no núcleo da liderança,
e os líderes influenciam pessoas a mudanças através de processos comunicativos.
No contexto deste estudo, a mudança que se pretende atingir é a efetivação da
equidade no acesso, e para isso cabe ao enfermeiro influenciar, motivar e capacitar
sua equipe para o alcance deste objetivo.
A capacidade de escuta refere-se ao ouvir atento, procurando dar respostas as
queixas apresentadas, mostrando disponibilidade e interesse em encontrar soluções
para as demandas que surgem no cotidiano dos serviços.
Ainda enquanto líder é expressa a importância do enfermeiro em compartilhar
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idéias, conhecimentos e responsabilidades com sua equipe, tornando-os também
responsáveis pelo cumprimento dos objetivos inerentes a proposta de trabalho da
Saúde da Família. Esse compartilhamento possibilita que todos os profissionais se
percebam como atores de mudança no contexto onde estão inseridos, permitindolhes participar da construção das dinâmicas de trabalho.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conhecer a percepção das equipes com relação aos conceitos acesso
e equidade permitiu identificar a necessidade de ampliar a discussão sobre essa
temática, visto que os conceitos precisam ser entendidos para que possam ser
transformados em ações. A garantia da equidade no acesso as Unidades de Saúde
da Família depende fortemente das equipes que atuam nas mesmas. Um olhar mais
aguçado e preparado, bem como o vínculo e o conhecimento acerca das situações
de saúde de cada usuário dos serviços, favorece a melhoria na assistência prestada.
A comunicação se insere como atitude esperada pelo enfermeiro para a
garantia do acesso com equidade, visto que através do processo comunicativo o
enfermeiro é capaz de transmitir conhecimentos e guiar sua equipe para o alcance
dos objetivos inerentes a proposta de trabalho. As relações, usuários – equipe,
estão alicerçadas na comunicação, por isso é importante que o enfermeiro possua
a habilidade de saber expressar de forma clara que condutas precisam ser tomadas
diante das situações que emergem no cotidiano profissional.
Capacitar as equipes para a melhoria dos processos de trabalho é tarefa do
enfermeiro e a equidade pode ser pensada como uma das ferramentas para a melhoria
do acesso . Quando aliada ao acolhimento à equidade passa a fazer sentido, pois ao
acolher o usuário, o profissional tem a possibilidade de identificar questões latentes,
subjetivas, que caracterizam a sua singularidade, desencadeando o atendimento de
acordo com as potencialidades e fragilidades que o mesmo apresenta.
No que concerne ao exercício da liderança, o enfermeiro precisa estar
próximo a sua equipe, ampliando o espaço de escuta entre os profissionais e
diferentes saberes, mostrando-se disponível para ouvir e comprometido com a
resolução das demandas trazidas pelos usuários e equipe. Deve ainda buscar a
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participação da equipe na construção e reconstrução das práticas profissionais,
praticando a equidade na tomada de decisões.
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RESUMO

A pesquisa qualitativa tem crescido significativamente no Brasil nos últimos anos. Desta forma
este estudo tem como objetivo identificar as técnicas de análise qualitativa utilizadas nos estudos
publicados na Revista Saúde Pública, classificada como periódico A2 no WebQualis CAPES, do ano
de 1971 a 2009, caracterizando 101 artigos pesquisados. O método utilizado se deu através de um
estudo exploratório e descritivo. Constatou-se que a produção científica de estudos qualitativos na
Revista de Saúde Pública se consolidou no período de 2005 a 2009, corroborando com uma média
de 12 artigos/ano (63% da amostra selecionada), na abordagem metodológica se destacou o estudo
de caso (50% dos estudos), a técnica de coleta de dados mais utilizada foi a entrevista (59% dos
estudos). A análise de discurso foi a técnica de análise de dados mais utilizada (35% dos estudos).
Apenas 11 estudos da amostra utilizaram software para análise de dados qualitativos. Constatou-se
que dos 101 trabalhos analisados, 49 utilizaram que os autores de metodologia científica consideram
uma abordagem metodológica, ou seja, realizaram uma sequência para todas as etapas de uma
pesquisa científica, destacando-se a técnica de coleta de dados, a identificação da técnica utilizada,
o procedimento e a referência científica do autor da técnica, além de um contextualização teórica
sobre o tema em estudo. Ressalta-se que a preocupação com a metodologia expressa nos artigos
ocorreu efetivamente na última década, o que demonstra uma evolução na aplicação das técnicas e
métodos de pesquisa qualitativa.
Palavras-chave: Pesquisa Qualitativa; Técnicas de Pesquisa; Revista de Saúde Pública.

1 INTRODUÇÃO
Lakatos e Marconi (2001) definem pesquisa como uma atividade voltada
à solução de problemas e à busca de respostas para questões propostas, através da
utilização de métodos científicos. Para Köche (1997) os méritos de uma pesquisa
140

SAÚDE

deve mostrar cientificidade, sendo o tipo de pesquisa escolhido seja o mais
apropriado à natureza do problema analisado.
Para realização de uma pesquisa, segundo Ludke e André (1986), é preciso
que seja feito um confronto dos dados, das evidências, das informações coletadas
sobre o assunto e o conhecimento teórico realizado previamente. Nas etapas iniciais
das pesquisas é importante que seja construída uma parcela de conhecimento, uma
contribuição para a ciência, onde o conhecimento gerado não deve ser fruto somente
da curiosidade do pesquisador, da sua inquietação e da sua inteligência. O estudo
deve ser uma continuação do que foi elaborado e sistematizado por outros autores
que já trabalharam o assunto em ocasiões anteriores.
Inicialmente o pesquisador define o tema a ser estudado, para Goldenberg
(1997), qualquer assunto desde que seja atual pode ser objeto de uma pesquisa
científica. Para ele a escolha do tema deve ser baseada em critérios bem claros,
como exemplo, cita-se relevância científica e enriquecimento das informações que
já estão disponíveis, a exequibilidade, ou acesso à bibliografia e disponibilidade
de tempo, oportunidade ou contemporaneidade da pesquisa, além da adaptação do
autor ao tema.
Lakatos e Marconi (2001) se referem ao fato de que um tema de pesquisa
deve ser especializado, onde não é possível que somente um indivíduo domine
a totalidade do assunto, sendo necessário selecionar algo a ser trabalhado em
profundidade.
O pesquisador primeiramente precisa decidir qual corrente epistemológica
irá seguir e aprofundá-la, revisando os conhecimentos acumulados até esse momento.
Feito isso precisa fazer ainda uma aproximação ao fenômeno estudado, interpretar
ele analisando as perspectivas apresentadas juntamente com as referências do
que já leu e escreveu. Neste cenário, Gil (1999) traz a pesquisa vista como um
procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas
aos problemas que são propostos. Consoante a isso, será formulado com o problema
de pesquisa, bem como as hipóteses (se houver), ressaltar as contribuições teóricas
e práticas que o estudo trará (RICHARDSON, 1999).
Em vários momentos, percebe-se certa discussão entre métodos de pesquisa
qualitativa, na qual se observa a interpretação dos dados, e métodos de pesquisa
141

(Bio) Tecnologia e Saúde - Desafios da Educação

quantitativa, onde abordagens estatísticas auxiliam a confirmação da pesquisa.
Entretanto, atualmente, é possível salientar que ambos se completam e auxiliam o
pesquisador a utilizar sua pesquisa para promover a capacitação humana como um
todo.
A pesquisa em administração de empresas no Brasil tem crescido
quantitativamente nos últimos anos. Entretanto, questiona-se que a qualidade não
tem acompanhado a quantidade. Este tema tem sido objeto de interesse e preocupação
de pesquisadores na área de administração (BERTERO; KEINERT, 1994;
VERGARA; CARVALHO Jr., 1995; HOPPEN, 1998). Estes autores enfatizam que
nossa produção é periférica, metodologicamente deficiente, epistemologicamente
falha, sem originalidade e prática, em grande escala, mimetismo mal informado.
Segundo Oliveira (2002), a divulgação da produção científica em forma de
artigos publicados em periódicos é importante, pois estes atingem mais velozmente
um público maior, podem ser colecionados e reproduzidos infinitamente, servem
como fonte de bibliografia e contribuem para atualização dos que lêem.
Nas últimas décadas, cursos sobre métodos de pesquisa social aplicada
passaram a ocupar um lugar cada vez mais importante. Atualmente, as decisões
no mercado de trabalho se fundamentam cada vez mais em informações do campo
científico, e aqueles que não podem compreender como são coletados e organizados
os fatos não serão capazes de separar fatos de pura especulação (ALMEIDA, et al.,
2009).
Entende-se que neste contexto a problemática da pesquisa, tanto qualitativa
como quantitativa, pode proporcionar ao pesquisador desenvolve seu senso crítico
de tal forma que na busca de atender o método, sua pesquisa se tornará bem
fundamentada.
Tendo em vista o contexto acima, esta pesquisa tem como objetivo identificar
as técnicas de análise qualitativa utilizadas nos estudos publicados na Revista Saúde
Pública, classificada de periódico A2 no WebQualis CAPES, do ano de 1971 a
2009, caracterizando 101 artigos pesquisados. Além desta seção introdutória, este
artigo está organizado nas seguintes seções: revisão bibliográfica abordando os
temas inerentes à pesquisa científica; à pesquisa qualitativa; à pesquisa quantitativa;
à classificação da metodologia; às técnicas de coleta de dados; à análise das técnicas
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de pesquisa; metodologia; análise e discussão dos resultados e considerações finais.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 PESQUISA CIENTÍFICA
É comum a crença de que a atividade científica começa com uma coleta
de dados ou observações puras, sem ideais preconcebidas por parte do cientista.
Qualquer observação pressupõe um critério para escolher, entre as observações
possíveis, aquelas que supostamente sejam relevantes para o problema em
questão. Ideais e interesse correspondem, em ciência, às hipóteses e teorias que
orientam a observação e os testes a serem realizados (ALVES-MAZZOTTI;
GEWANDSZNAJDER, 1999).
O conhecimento científico necessita ser difundido para o crescimento da
ciência. A produção de informações científicas e sua comunicação fazem parte de
um sistema complexo, no qual o funcionamento é essencial ao desenvolvimento do
conhecimento científico. Portanto a comunicação, através da publicação de artigos
em periódicos, apresenta um importante papel no fluxo da informação científica
(OLIVEIRA, 2002).
Desta forma, a atividade de pesquisa, pressupõe a busca da existência de
um conhecimento organizado. Tem-se a necessidade da utilização de diferentes
elementos para facilitar a execução da pesquisa, desde a determinação da metodologia
adequada até a divulgação dos resultados. Vários são os métodos utilizados pelas
ciências. Apresentam-se a seguir, algumas definições de método.
2.2 PESQUISA QUALITATIVA
A pesquisa qualitativa é em si um campo de investigação. Ela atravessa
disciplinas, campos e temas, entre essas definições existem uma família interligada
e complexa de termos, conceitos e suposições. Entre eles tem-se o funcionalismo,
positivismo, pós-funcionalismo, pós-positivismo, pós-estruturalismo e as diversas
perspectivas e/ou métodos de pesquisa qualitativa relacionada aos estudos culturais
e interpretativos.
Segundo Hair Jr., Bush e Ortinau (2000), um dos principais objetivos da
pesquisa qualitativa é obter insights sobre o problema de pesquisa estudado. Neste
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cenário, Malhotra et al. (2005) corroboram com a ideia, ao afirmar que a pesquisa
qualitativa proporciona uma compreensão maior do problema de pesquisa, além de
permitir que sejam identificadas variáveis-chave que possam a ser incorporadas em
uma posterior pesquisa quantitativa.
Neste sentido, a pesquisa qualitativa pode ser caracterizada dentre outras
abordagens como sendo exploratória e os pesquisadores a utilizam com a finalidade
de explorar um tópico quando suas variáveis e bases teóricas são desconhecidas
(CRESWELL, 2007).
Para Nelson; Treichler e Grossberg (1992, p. 4):

“Pesquisa qualitativa é um campo interdisciplinar, transdisciplinar, e
algumas vezes contradisciplinar. Ela atravessa as humanidades e as ciências sociais e físicas. Pesquisa qualitativa é muitas coisas ao mesmo
tempo. Ela é multiparadigmática em foco. Seus praticantes são sensíveis ao valor da abordagem multimetodológica. Eles são comprometidos com uma perspectiva naturalista e com o entendimento interpretativo da experiência humana. Ao mesmo tempo, o campo é inerentemente
político e marcado por múltiplas posições éticas e políticas. A pesquisa
qualitativa compreende duas tensões simultâneas. De um lado, está ligada a uma sensibilidade mais ampla, interpretativa, pós-moderna, feminista e crítica. De outro, está ligada a concepções da natureza humana e interpretações mais restritas, positivista, pós-positivista, humanista
e naturalista.”

Conforme (BULMER, 1982) na pesquisa qualitativa há uma interação
constante entre a observação e a formulação conceitual, entre a pesquisa empírica e
o desenvolvimento teórico, entre percepção e explicação.
A pesquisa qualitativa, enquanto conjunto de práticas envolve, dentro de
sua multiplicidade de histórias disciplinares, tensões e contradições constantes em
torno do projeto propriamente dito, incluindo seus métodos e as formas que suas
descobertas e suas interpretações assumem.
2.3 PESQUISA QUANTITATIVA X QUALITATIVA
A pesquisa quantitativa, conforme Hair Jr., Bush e Ortinau (2000), trata de
um modo estruturado de coletar dados, submetido a um número considerável de
respondentes e cujas respostas são predeterminadas pelo pesquisador.
Para Hair et al. (2005), os dados quantitativos são mensurações em que são
utilizados números, que representam a propriedade de algo. Por serem registrados
em numerais, os dados estão dispostos de forma adequada à realização da análise
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estatística. Ainda segundo o autor, os dados quantitativos podem ser coletados por
meio de várias escalas numéricas. As abordagens quantitativas são muito utilizadas
quando se possui problema de pesquisa ou modelos teóricos bem definidos. A Figura
1 apresenta resumidamente as principais características entre as duas abordagens de
pesquisa quanto a sua natureza.
Tanto um método quanto o outro imaginam que sabem de alguma
coisa a respeito da sociedade que vale à pena contar aos outros, e empregam uma
variedade de formas, de veículos e de meios de comunicar suas ideais e descobertas.
Existe certa confusão no meio acadêmico no que se refere a método e técnica
de pesquisa, por este motivo faz-se necessário alguns esclarecimentos referentes
aos respectivos conceitos. Para Kaplan (1969), métodos são técnicas gerais para se
tornarem comuns a todas as ciências ou a uma significativa parte delas. Assim, o
método pode ser deduzido como sendo mais geral, mais abrangente, enquanto que
a técnica é mais específica.
Métodos de abordagem referem-se ao plano geral do trabalho, a seus
fundamentos lógicos e aos processos de raciocínio adotados, enquanto métodos de
procedimentos relacionam-se com as etapas do trabalho (KAPLAN, 1969).

Figura 1: Características das abordagens quantitativas e qualitativas.
Fonte: Alves-Mazzoti e Gewandsznajder (2005), Godoy (1995) e Lima (2005).
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Para Marconi e Lakatos (1990), a técnica de pesquisa pode ser identificada
como a parte prática da pesquisa, onde técnica é um conjunto de preceitos ou
processos dos quais a ciência ou a arte se servem. Técnica é, então, a habilidade
para usar esses preceitos ou normas, sendo a parte prática.
Para Cervo e Bervian (1983) método pode ser definido como a ordem a
ser imposta nos diferentes processos com a intenção de atingir um final préestabelecido ou desejado. A Figura 2 apresenta de forma sintetizada as principais
teorias metodológicas destas análises.
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Figura 2: Principais teorias metodológicas analisadas.
Fonte: Elaborado pelas autoras.
Diversas são as técnicas de coletas de dados abordadas dentro do contexto
de Análises Qualitativas, neste artigo, pretende-se descrever as relevantes dentro
deste estudo. Na Figura 3 serão apresentadas as principais técnicas de coletas de
dados utilizadas nos trabalhos.
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Figura 3: Principais técnicas de coleta de dados analisadas.
Fonte: Elaborado pelas autoras.

2.4 APRESENTAÇÃO DAS TÉCNICAS DE PESQUISA
Atualmente, buscando maiores informações, o pesquisador precisa
desenvolver hábitos que o direcionem para o aprendizado via pesquisa. Para tanto,
faz-se necessário o incremento da sua capacidade analisar e usar o senso crítico
sobre a realidade social para trabalhar com bases sólidas as pesquisas apresentadas.
Assim, abaixo, descreve-se algumas técnicas que podem auxiliar este contexto.
A figura 4 apresenta as principais formas de análise que foram utilizadas para os
trabalhos estudados.
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Análise de
conteúdo
Pela

Análise de discurso
Análise

do

discurso,

Análise narrativa
A narrativa começa

interpretação para Orlandi (1993) é uma com a própria história da

de Vieira e Zouian (2006) a prática especializada em analisar humanidade, o ato de narrar
análise de conteúdo é uma construções ideológicas presentes fatos e acontecimentos, de
técnica de investigação que em um texto. É muito utilizada, contar histórias, acompanha o
através de uma descrição por exemplo, para analisar textos homem desde a antiguidade.
objetiva,

sistemática

quantitativa

do

e da mídia. Ela propõe-se a partir A necessidade do homem

conteúdo da filosofia materialista e discute de registrar essas narrativas

aparente nas comunicações, a prática das ciências humanas e a revela-se em diversas formas,
tem

por

objetivo

a divisão do trabalho intelectual, de desde as pinturas antigas até os

explicação destas mesmas forma reflexiva.

atuais trabalhos que utilizam

comunicações.

suportes tecnológicos mais
modernos (BARTHES, 1971;
Doron; Parot, 1998; Bruner,
1991; GIBBS, 2009).

Figura 4: Principais formas de análise apresentadas.
Fonte: Elaborado pelas autoras.
3 METODOLOGIA
A metodologia empregada na pesquisa foi um estudo exploratório e
descritivo. De acordo com Gil (2007), as pesquisas exploratórias têm como objetivo
proporcionar uma maior familiaridade com o problema, no aprofundamento
de conhecimentos para geração do referencial teórico ou, por assim dizer, o
aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições que contribuirão para
elaborar a fundamentação dos resultados. As pesquisas exploratórias abrangem,
também, técnicas padronizadas de coleta de dados, geralmente, sob a forma de
levantamento. Ainda, a pesquisa descritiva, busca apresentar os fatos e fenômenos
de determinada realidade e estabelecer relações entre as variáveis onde se denomina
estudo descritivo e correlacional (TRIVIÑOS, 2007).
Para a análise dos dados propôs-se uma abordagem qualitativa e quantitativa,
pois foi realizado um levantamento de características da produção científica da
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pesquisa qualitativa utilizada nos artigos da Revista Saúde Pública (www.fsp.
usp.br/rsp) e utilizados meios estatísticos descritivos para tabulação de dados e
informação dos resultados, do período de 1971 a 2009. Assim, por meio das técnicas
qualitativas torna-se possível interpretar os resultados, comprovando-os através das
técnicas quantitativas (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1999) que,
corroborando com FLICK (2004) não são opostos incompatíveis que não devem
ser combinados.
A Revista de Saúde Pública é uma publicação bimestral da Faculdade de
Saúde Pública da Universidade de São Paulo em todas as áreas que envolvem a
saúde coletiva, de caráter inter e multidisciplinar. Através da Base Scielo (www.
scielo.br), disponibiliza artigos desde seu primeiro exemplar em 1967 e possui a
classificação de periódico como A2 no WebQualis CAPES.
Assim, as duas principais motivações para realização desse estudo é,
primeiro a avaliação das técnicas de análise de estudos qualitativos na área de saúde
pública visto que a pesquisa qualitativa é uma proposta consolidada e respeitada em
diversas disciplinas e contextos (GIBBS, 2009) apesar de se apresentar no cerne
de muitos debates sobre os critérios utilizados em sua avaliação (FLICK, 2004;
PRATT, 2010). E, em segundo lugar, identificar a sistemática de técnicas de análise
utilizadas nos artigos de uma revista de classificação A2.
Alguns objetivos específicos dos trabalhos analisados são destacados
a seguir: a) identificar, a partir da referência de estudo qualitativo, a quantidade
de artigos publicados na Revista de Saúde Pública; b) identificar as instituições
de ensino que detém o maior número de publicações no periódico; c) identificar
a metodologia empregada na classificação dos artigos quanto ao delineamento e
quanto à técnica de coleta de dados; d) em relação a técnica de análise, identificar a
menção ao nome da técnica, aos autores da técnica, e, a descrição dos procedimentos
realizados, e; e) identificar o emprego de software na análise dos dados.
O levantamento de dados foi realizado por censo, onde a partir da Base
Scielo, realizou-se a seleção dos artigos através de palavras chaves (qualitativa
or qualitativo) no campo “todos os índices”, obtendo-se 122 artigos. Uma nova
consulta descartou os artigos de 2010, visto não ter finalizado o ano até a redação
desse documento, estabelecendo um ponto de corte no ano de 2009, resultando 101
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artigos de todas as edições regulares da revista.
Assim, a partir de um treinamento prévio para a técnica escolhida de análise
dos artigos conforme critérios descritos acima, um grupo de quatro pesquisadoras
doutorandas realizou a análise de 25 artigos, sendo que um deles analisou 26 artigos.
Os dados foram organizados, e, os resultados apresentados a seguir.
Ressaltam-se algumas dificuldades encontradas na análise dos artigos, dentre
as quais se destaca a dificuldade em identificar o método de análise qualitativa,
pois em muitos textos, especialmente os mais antigos, os autores não identificavam
claramente o método utilizado. Para tanto foi necessário, em muitos artigos refazer
a leitura do mesmo, para se confirmar o método de análise qualitativa utilizada.
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A amostra de artigos selecionados da Revista de Saúde Pública
indica que a produção científica de estudos qualitativos esteve oscilando com
um número pequeno de publicações anuais no período de 1971 a 2004 (µ= 1,8/
ano) se comparada aos anos de 2005 a 2009 onde se concentra o maior número
de publicações (µ=12/ano) correspondendo a 63% da quantidade de artigos da
amostra selecionada, conforme Figura 5. Isso parece demonstrar uma tendência já
evidenciada por autores (GIBBS, 2009; FLICK, 2004) que relatam o crescimento
e consolidação da pesquisa qualitativa, nas últimas décadas, como pesquisa de
campo.

Figura 5 - Evolução das publicações de artigos por ano.
Fonte: Elaborado pelas autoras.
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Observou-se que da amostra selecionada, as Instituições de maior
participação em publicações são a USP com 51, 10 da Universidade Federal de
São Paulo (UNIFESP), 7 da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e 7 estudos da
Universidade Federal de Campinas (UNICAMP). Os 26 restantes são oriundos
de Instituições Nacionais e Internacionais que representam a média de um estudo
publicado no periódico ao longo dos anos.
A Figura 6 apresenta a quantidade de publicações em relação ao seu
delineamento.

Figura 6 – Publicações de acordo com a classificação do delineamento de pesquisa
Fonte: Elaborado pelas autoras.
Observa-se na Figura 6, a classificação dos artigos analisados de
acordo com o delineamento de pesquisa onde o estudo de caso foi utilizado em 50%
sendo a abordagem metodológica preferencial seguido da abordagem exploratória e
etnográfica. Da amostra selecionada 22 artigos (22%) não apresentavam referência
quanto ao delineamento do estudo.
A Figura 7 mostra as principais técnicas de coleta de dados utilizadas onde
prevaleceu a entrevista em 59, grupo focal em 11 e observação participante presente
em 3 artigos.
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Figura 7 – Publicações de acordo com a classificação da técnica de coleta de dados.
Fonte: Elaborado pelas autoras.
Na Figura 7 percebe-se que as principais técnicas de coleta de dados
encontradas foram a entrevista e grupo focal, seguido da observação participante
e análise documental. Dos 59 artigos que utilizaram a técnica da entrevista, 11
utilizaram técnica adicional. Essa situação também foi evidenciada para a técnica
dos grupos focais, onde dos 11 artigos, 3 utilizaram outra técnica. Na observação
participante, dos 8 artigos, 6 utilizaram outra técnica adicional.

Figura 8 – Publicações de acordo com a classificação do nome da técnica.
Fonte: Elaborado pelas autoras.
Em relação ao nome da técnica abordada, 35 referiram terem utilizado a
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análise de discurso, desses 80% referenciaram o nome do autor da técnica. Na
análise de conteúdo, dos 28 artigos, 54% referenciaram o nome do autor conforme
Figura 8. A análise narrativa também obteve um percentual de referência do autor
de 83%, 10 artigos. Na hermenêutica dialética, todos os artigos encontrados
referenciaram o autor. Das demais técnicas, 33% referenciaram o nome do autor. A
Figura 9 apresenta o percentual da citação dos autores.

Figura 9 – Percentual de referência dos autores da técnica de análise.
Fonte: Elaborado pelas autoras.
Observa-se que 50% da amostra não referenciaram os autores da técnica
de análise, embora, apenas 11 artigos não descreveram o nome da técnica utilizada
no artigo. Os principais procedimentos descritos foram a análise de conversas,
procedimento de categorização e codificação. Ressalta-se, como demonstrado
na Figura 10, que 27 artigos não foram possíveis identificar os procedimentos
realizados.

Figura 10 – Publicações de acordo com a classificação dos procedimentos utilizados.
Fonte: Elaborado pelas autoras.
154

SAÚDE

Além disso, foi identificado nas análises se ocorreu algum tipo
de validação da aplicabilidade na utilização da técnica de análise escolhida para
cada artigo evidenciando que apenas 2% realizaram o procedimento de validação.
Em relação a utilização de software para análise de dados qualitativos apenas 11
artigos da amostra referiram o uso. Os principais softwares encontrados foram
QUALIQUANTISOFT, ETHNOGRAPH e ATLASTI.
Na análise da amostra selecionada identificou-se que em relação
a técnica de análise que apresentavam os 101 artigos, 49 descreveram de forma
completa a abordagem metodológica, a técnica de coleta de dados, o nome da
técnica utilizada, o procedimento e a referência científica do autor da técnica que
corresponderam a 35 artigos de estudo de caso, 7 de delineamento exploratório, 3
de pesquisa ação, 2 de grounded theory, 1 de delineamento de etnografia e 1 artigo
de abordagem documental.
Assim, considerando o objetivo do presente estudo e as variáveis selecionadas
para fins de análise, constatou-se que:
a) foram identificados os artigos que fazem referência à análise qualitativa
em uma base de mais de 3.300 artigos, destes 101 foram selecionados
de acordo com os critérios do estudo;
b) a instituição que detém a hegemonia de publicações foi a Universidade
de São Paulo, com 50% dos artigos publicados nesse periódico;
c) a abordagem metodológica mais relevante foi a do estudo de caso e a
técnica de coleta de dados, através de entrevista;
d) a análise de discurso foi o nome da técnica mais encontrada seguido
da análise de conteúdo, além disso, os procedimentos de conversas,
categorias e codificação;
e) apenas 11% da amostra selecionada utilizaram o auxílio de software
para análise dos dados.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
São diversas as formas de se avançar no conhecimento de um fenômeno para
a produção de conhecimentos científicos. A comunicação, através da publicação
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de artigos em periódicos, apresenta um importante papel no fluxo da informação
científica.
O presente estudo teve como objetivo identificar as técnicas de análise
qualitativa utilizadas nos estudos publicados na Revista Saúde Pública, do ano de
1971 a 2009, no qual se caracterizaram 101 artigos analisados. Vale ressaltar que
durante o levantamento dos dados constatou-se que alguns artigos não descreviam
claramente a metodologia utilizada.
Neste cenário, percebe-se que a produção científica de estudos qualitativos
na Revista de Saúde Pública dos anos de 1971 a 2009, se consolidou no período
de 2005 a 2009, corroborando com uma média de 12 artigos/ano (63% da amostra
selecionada). A Instituição de maior participação em publicações foi a USP com 51
artigos publicados. No que trata da abordagem metodológica, a mais ressaltada foi
o estudo de caso (50% dos artigos), seguido da técnica da entrevista como técnica
de coleta de dados (59% dos artigos). Com relação ao nome da técnica abordada,
35 artigos referiram a análise de discurso, tendo como principais procedimentos
descritos a análise de conversas, categorização e codificação. Do total de 101 artigos
analisados apenas 2% realizaram o procedimento de validação, bem como, apenas
11 artigos da amostra utilizaram software para a análise de dados qualitativos.
Constatou-se que dos 101 artigos analisados, 49 descreveram de forma
completa a abordagem metodológica, a técnica de coleta de dados, o nome da técnica
utilizada, o procedimento e a referência científica do autor da técnica. Ressalta-se
que a preocupação com a metodologia expressa nos artigos ocorreu efetivamente na
última década, o que demonstra uma evolução na aplicação das técnicas e métodos
de pesquisa qualitativa.
A relevância da proposta deste estudo está no fato de que as informações
levantadas propiciarão à comunidade acadêmica, uma melhor compreensão em
torno dos métodos utilizados para a análise qualitativa de dados, pois entende-se
que existe um certo conflito nas interpretações deste método analisado.
Por fim, destacam-se as limitações deste estudo no que se refere à sua
capacidade de generalização, visto que foi explorada apenas a realidade de uma
Revista A2. Por conseguinte, sugere-se uma análise mais abrangente, avaliando a
metodologia de análise qualitativa em outras revistas de renome no meio acadêmico.
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