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Apresentação

A Pesquisa Científica na graduação é reconhecida como uma importante ferra-
menta para o desenvolvimento pessoal e para a formação profissional. Os alu-
nos quando confrontados com problemas de pesquisa, desenvolvem um maior 
senso crítico e, são estimulados para a busca criativa de soluções. A aprendi-
zagem de técnicas e métodos de pesquisa propicia que o aluno adquira alguns 
conhecimentos e as habilidades necessárias para vencer desafios cotidianos no 
seu exercício profissional. Assim, criar meios para que a cultura científica per-
meie a vida do aluno é uma tarefa essencial para despertar vocação científica e 
incentivar novos talentos entre os estudantes de graduação. 

A UNICID tem se empenhado a cada ano para que esta realidade seja cada vez 
mais presente em nosso ambiente acadêmico. O XII ENIC e o III ENID cumprem 
o papel de estimular o pensamento científico e o interesse pela pesquisa. Neste 
ano, além dos trabalhos de Iniciação Científica e de Iniciação à Docência, os 
alunos com Trabalhos de Conclusão de Curso já finalizados foram igualmente 
estimulados a participar. Com isso, procura-se ampliar a discussão científica e 
catalisar a formação de recursos humanos capazes de gerar maior desenvolvi-
mento social. 

Embora, avanços sejam reconhecidos no campo do desenvolvimento tecnoló-
gico e científico em nosso país, muito ainda há a ser construído. O nascedouro 
de profissionais competentes e de futuros pesquisadores se dá nos cursos de 
graduação e, é por essa razão que a Universidade Cidade de São Paulo assume 
o compromisso de continuar estimulando alunos e professores orientadores a se 
engajarem em projetos de iniciação científica. 

Registramos aqui os nossos agradecimentos mais sinceros.

Profa. Dra. Monica Rodrigues Perracini
Coordenadora Programa de Iniciação 

Científica - PIBIC

Profa. Dra. Maria Heloísa Aguiar Silva
Coordenadora do Programa de 

Iniciação à Docência - PIBID

Prof. Dr. Luiz Henrique Amaral
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RESUMO 

A pesquisa em questão aborda a obra iconográfica de Eduardo Longo, visionário 
arquiteto brasileiro, que busca em seus projetos soluções inusitadas, para 
muitos beirando a utopia. Em certo momento da sua carreira se depara com a 
oportunidade de projetar, o que posteriormente para ele tornar-se-ia um ícone 
nacional e internacional da sua arquitetura, a Casa Bola. 
Percebe-se que a trajetória de Longo percorre caminhos quase sempre 
diferentes dos propostos na época, e é quase um estigma para ele quebrar os 
paradigmas e mergulhar na liberdade criativa. Essa característica marcante 
do arquiteto nem sempre foi bem quista pelos críticos e arquitetos da época. 
Sutil e indiretamente, percebia-se que a falta de argumentação teórica e bases 
conceituais, assim como a falta da “verdade estrutural”, muito incomodavam 
a vanguarda Modernista do período, pois alegavam que seus projetos não se 
enquadravam na arquitetura emergente do momento, propagada, por exemplo, 
na “Escola Brutalista Paulista”. 
Traça-se seu percurso em fases distintas: a 1ª fase, no ano de 1964, quando 
ainda graduando teve sua primeira experiência com a edificação da Casa do 
mar Casado, localizada no Guarujá, litoral paulista, a qual serviu como alavanca 
para outros convites para realizar outros projetos. Nas demais fases, como na 
fase da juventude, de 1966 a 1972, por exemplo, o arquiteto explora a liberdade 
formal de maneira intensa, evidenciando o desprendimento e ausência de 
vínculo com os parâmetros arquitetônicos do período.  Em seguida, de 1972 
a 1973 vivencia a fase da contracultura, período em que o contexto histórico 
mundial revela a disputa pela hegemonia mundial, onde Rússia e Estados 
Unidos protagonizam nesse cenário.
 É nessa fase, que Eduardo Longo começa a estudar a arquitetura internacional, 
concomitante a novos sistemas construtivos. Já no período de 1973 a 1982, o 
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Arquiteto assume nova postura em relação a sua atuação profissional, e entra 
na fase áurea, onde foca na compactação dos espaços. Nessa fase, nota-
se forte semelhança entre as intensões projetuais de Longo e as propostas 
defendidas pelas vanguardas internacionais, como os Metabolistas japoneses, 
as publicações do Archigram, a arquitetura High Tech dos Ingleses e também, 
contudo anterior e especialmente explorada os inventos do norte-americano, 
Richard Buckminster Fuller. A partir desse momento, Eduardo começa a 
explorar soluções arquitetônicas para pequenos espaços. 

PALAVRAS- CHAVE: casa bola, visionário, singularidade

INTRODUÇÃO
 
O caminho percorrido pelo arquiteto Eduardo Longo, caracterizado por um olhar 
aguçado e uma personalidade artística incontestável, nos leva a um conjunto 
de obras realmente inusitadas, rompendo qualquer tipo de padrão existente na 
época. A intimidade com a simetria e ao mesmo tempo assimetria formal, são 
evidenciadas através do seu traço, que revelam a junção da arquitetura com 
uma obra de arte.
É nesse discurso, que aqui se pode traduzir através de exemplos nada regulares 
ou contínuos das suas obras, contudo, que possuem uma singularidade a qual 
revela a intensa personalidade do seu autor, que chegaremos ao tema proposto 
nesse projeto de pesquisa, a poética da Casa Bola e seus desdobramentos.
Assim o capítulo 1, trará, para melhor compreensão do objeto em estudo, 
concernente a concepção e conceito arquitetônico, como também a justificativa 
formal e estrutural, uma análise através de uma breve compreensão do 
desenvolvimento de obras anteriores do arquiteto. Inclusive a postura adotada 
por Longo, após fase contracultura, onde absorveu novos conceitos e nova 
visão em relação à Arquitetura e forma de projetar. 
Enfatizando ainda, o momento que o arquiteto Eduardo Longo ao assumir uma 
nova postura projetual, assemelha-se concomitantemente ao que acontecia no 
contexto internacional, referindo-se as vanguardas e explorações futuristas, da 
chamada era espacial. 
Ainda sem perder o foco central da pesquisa, que é o estudo e compreensão 
da Casa Bola, narra-se no projeto uma breve passagem da vida de Eduardo 
Longo, onde se descreve suas origens e condições favoráveis em que vivia, 
referindo-se a situação financeira e oportunidades para uma boa formação, 
ressaltando-se como essas condições influenciam sua trajetória positivamente 
através da vasta gama de convites e contatos.  Embora não o isenta de situações 
adversas, como algumas críticas e nem o convença acerca de questionamentos 
responsáveis pela busca introspectiva das reais necessidades do indivíduo, 
levando-o a decisões realmente significativas na época, pode-se dizer decisões 
que foram como “divisoras de águas” em sua vida.
Discorre-se ainda sobre o privilégio que o arquiteto desfruta, ao contar com o 
acesso e auxílio de grandes nomes da arquitetura como o arquiteto alemão 
Franz Heep.
Já no capítulo 2, a pesquisa imerge no estudo do objeto (Casa Bola), e passa 
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para uma análise detalhada da sua construção, onde aborda-se desde a 
concepção estrutural até o mobiliário nela utilizado. Essa análise conta ainda 
com o memorial descritivo dos materiais, tecnologias e sistema construtivo 
adotado, além da análise gráfica do projeto arquitetônico, através do estudo 
de diagramas.
O leitor apreciará então no capitulo 3 o que como uma premonição do racionalista 
e arquiteto, grande incentivador da Casa do Mar Casado, Franz Heep, afirmara 
categoricamente referindo-se a Casa Bola 01 (rua Amauri): “...você vai acabar 
essa e depois fará outra no Morumbi para algum parente e nunca mais”. Nesse 
capítulo há o privilégio de observar-se o acervo de plantas pessoal de Eduardo, 
nele também, abordar-se-á a segunda tentativa de Longo, ao projetar para 
seus pais a segunda casa bola, maior em diâmetro e bem menos enquadrada 
nos moldes, conceitos e ideais arquitetônicos do autor. 
Por fim, já nas considerações finais, discorre-se acerca das semelhanças 
projetuais entre o arquiteto e as vanguardas internacionais, destacando-se 
a coincidente sinergia presente nas obras, como mencionado anteriormente 
e reforçando-se sua importância tendo em vista as discussões que estavam 
acontecendo em outros países naquele período; como é o caso, dentre outros, 
dos Metabolistas, cuja o precursor Kisho Kurukawa apresenta proposta muito 
semelhante a de Longo.

OBJETIVOS

Os objetivos da pesquisa concentram-se sobre modo na melhor compreensão da 
obra em estudo, a Casa Bola, abrangendo não somente o partido arquitetônico 
adotado pelo autor, mas todo o cenário nacional e internacional no qual a 
mesma foi inserida, explorando novas formas de projetar reveladas através da 
criatividade, entusiasmo e ousadia do arquiteto Eduardo Longo.

MÉTODOS

A metodologia adotada foi a utilização de bibliografia disponível, cito uma 
publicação do arquiteto Fernando Serapião acerca da edificação, algumas 
matérias jornalísticas e artigos em sites da disciplina, sendo o definidor para 
conclusão e bom andamento do projeto de pesquisa, a visita pessoal a Casa 
Bola juntamente com a entrevista dada por Longo. O Primeiro contato com 
o arquiteto Eduardo Longo foi realizado em agosto de 2015 e a entrevista 
agendada na Casa Bola 01 situada à Rua Amauri foi realizada em fevereiro de 
2016.

RESULTADOS

O principal resultado encontrado foi o aprofundamento e percepção do assunto, 
bem maior do que no início das pesquisas, além do aumento significativo do 
repertório das obras de referência de forma nada superficial.  Alcançou-se a 
total compreensão e domínio acerca do tema.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Notoriamente o visionarismo de Eduardo Longo, ainda que sucumbido pela falta 
de incentivo e compreensão faz-nos refletir acerca de temas tão abrangentes 
como os já discutidos por Le Corbusier acerca da racionalidade dos espaços, 
pelos CIAM referindo-se ao compartilhamento do espaço coletivo, também 
acerca do mínimo espaço construído necessário para viver, assim como os 
metabolistas propondo as cápsulas removíveis, reconhecendo uma cidade em 
constante transformação e desenvolvimento. 
 Enfim, a percepção e ousadia de Longo é refletida com maestria através da sua 
obra, que mesmo diante de todas as dificuldades e falta de apoio, foi edificada 
e alicerçada não apenas fisicamente sob a esférica estrutura metálica coberta 
com argamassa armada, mas sob a expectativa condensada no imaginário 
otimista de uma arquitetura que quebrou os paradigmas modernistas do período, 
sugerindo uma cidade mutante, coletiva e fora dos padrões que prevaleceram 
na época. Considera-se a  Casa Bola  um clássico da arquitetura brasileira.
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RESUMO

O texto propõe a análise museográfica da sala 02 – artistas viajantes do edifício 
da Pinacoteca do Estado de São Paulo, a fim de evidenciar a maneira com que 
os sentidos auxiliam no processo de percepção espacial do visitante. 

PALAVRAS-CHAVE: Pinacoteca do Estado, museografia, percepção

INTRODUÇÃO

A Pinacoteca do Estado é um dos primeiros museus da cidade de São Paulo e, 
tem uma trajetória muito marcante, o que nos leva a entender sua importância 
histórica.  A monumentalidade da edificação é o que mais chama a nossa 
atenção, por sua grandiosidade e imponência, que permitem que as pessoas 
sintam sua presença viva.
O espaço conta com salas que recebem diversos tipos de exposições, 
temporárias ou permanentes. Como o contato entre os visitantes e esse espaço 
acontece? Como, através dos sentidos, se dá esta relação do ambiente e sua 
museografia com o visitante? Tentarei responder a essas questões partindo de 
três premissas básicas:
1. O que é museografia e como ela se articula dentro de ambientes expositivos 
(análise da sala 02 – os artistas viajantes);
2. Qual é o papel dos sentidos no processo de percepção espacial e;
3. De que maneira os sentidos contribuem para a disseminação do sentimento 
de reconhecimento do objeto da análise.
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OBJETIVOS

O presente estudo propõe como objetivos gerais evidenciar de que maneira 
os estudos de disposição museográfica são percebidos pelos frequentadores 
e, a partir disso, analisar o modo com que as informações são absorvidas 
pelo público (análise da sala 02 – os artistas viajantes). Entender como os 
visitantes absorvem as informações disponibilizadas pelo museu e, através 
de que mecanismos isto se dá. Qual é o papel dos sentidos neste processo 
de percepção espacial e, como eles são capazes de intensifica-lo a fim de 
transmitir sensações às pessoas.

MÉTODOS

A presente pesquisa pretende investigar de que forma os sentidos contribuem 
para a percepção do indivíduo dentro de espaços expositivos permanentes e 
temporários, utilizando-se de referências bibliográficas pertinentes e leituras 
sistemáticas sobre o tema, coleta de depoimentos e entrevistas de equipes de 
trabalho e a visitantes do local, análise de materiais gráficos (plantas, cortes, 
fachadas, perspectivas e registros fotográficos), documentos e captação de 
imagens, o que implicará em uma intensa pesquisa de campo. A análise de 
tais materiais, posteriormente, será convertida em resenhas críticas, a fim de 
facilitar a escrita da redação final. As premissas de pesquisa estabelecidas 
visam metodologia em correspondência aos objetivos.

DESENVOLVIMENTO

Museologia e museografia através de experiências sensoriais.
Os conceitos de museologia e museografia há algum tempo, eram termos 
considerados similares. Atualmente, estabeleceu-se uma separação onde, 
uma passou a tratar da relação subjetiva entre o homem e o patrimônio 
cultural e a outra discorre sobre os aspectos físicos do museu e a seu modo de 
organização técnico-administrativa. (CURY, X. Denise, 2009, apud GRANATO, 
Marcus p.35).
Desde os primórdios, os sentidos aparecem como principais orientadores da 
vida humana. Graças a eles, podemos nos comunicar, fazer reconhecimento 
de locais através de seus cheiros, gostos, amplitude visual, contato corporal 
e sons. Toda essa experiência sensorial contribui para que ao longo de 
nossas vidas, criemos repertório para confrontar o futuro e, memória para nos 
identificarmos ou não, com os acontecimentos em nosso presente. É por meio 
deles que estabelecemos nosso contato com o mundo.
Com base nisso, pressupomos que o público, ao caminhar pelo museu, 
participa de uma experiência multissensorial onde, todos os seus sentidos 
são provocados pelos elementos que estão expostos e, é nesse ponto que 
sentidos, museologia e museografia se relacionam. A museografia organiza o 
edifício do museu de modo a proporcionar melhor inteiração da edificação com 
o usuário, aconteça ela em qualquer âmbito (técnico, administrativo, político e 
metodológico). Tal relação acontece por meio de experiências sensoriais 
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tidas pelo visitante, experimentações estas, carregadas de um simbolismo 
pessoal, baseado na vivência de cada um, que culmina no que entendemos 
por museologia que, nada mais é do que o encontro do homem com o seu 
patrimônio.

RESULTADOS PRELIMINARES

Neste primeiro momento, adotamos como estratégia conceituar museografia 
e suas implicações para bom desempenho do espaço, além de propor uma 
análise arquitetônica minuciosa do edifício da Pinacoteca do Estado de São 
Paulo, com apoio de textos da Professora Doutora Marília Xavier Cury.
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RESUMO

Essa pesquisa fundamenta-se no entendimento das megaestruturas de Rem 
Koolhaas, tendo como objetos de analise três projetos do arquiteto como 
Estação Marítima de Zeebrugge, Biblioteca Nacional da França em Paris e 
o Centro de Arte e Tecnologias Midiáticas em Karlsruhe, ambos resultados 
de concursos em 1989. Mesmo não tendo sido executados, os três projetos 
mencionados servem para estabelecer um contraponto entre teoria e prática 
tendo em vista conceitos abordados por Koolhaas desde a década de 1970. 
Além de estabelecer esse paralelo, outro aspecto essencial abordado nessa 
pesquisa é a relação dessas arquiteturas com o contexto em que se encontram, 
sendo que para tal compreensão, faz-se necessária a análise do projeto De 
Rotterdam, executado em 2013.

PALAVRAS-CHAVE: megaestruturas, Rem Koolhaas, cidade

INTRODUÇÃO

Reyner Banham, em seu livro Megaestruturas: futuro urbano do passado recente, 
publicado em 1976, discorre acerca de uma das neovanguardas conhecida 
como megaestruturalismo. De acordo com o autor, uma megaestrutura é “não 
apenas uma grande estrutura, mas necessita ser construída com unidades 
modulares, capaz de uma ampliação ilimitada” (BANHAM, 2001, p. 9).
O autor também explora a definição dos arquitetos Fumihiki Maki e Masato 
Ohtaka em 1964, de que a megaestrutura é o “grande marco no qual todas as 
funções de uma cidade ou parte de uma cidade são abrigadas” (BANHAM, 
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2001, p. 08). 
Banham reconhece que Le Corbusier é o grande percursor das megaestruturas 
com o seu projeto para Fort L’ Empereur, Argel de 1931. O projeto contém os 
elementos essenciais para ser considerada uma megaestrutura; sua estrutura 
permite a concentração de diversas funções em um único edifício.
Em meados dos anos 1960, Archigram, um grupo de arquitetos ingleses recém-
formados, busca inovações na arquitetura, em que a proposta era prever e 
criar o futuro, com projetos mesclando ficção cientifica com a realidade. Seus 
princípios influenciariam muitos arquitetos, gerando discussões e projetos 
experimentais jamais executados como Plug-in City, de Peter Cook (1964). 
No mesmo ano, o artista holandês Constant Nieuwenhuijs apresenta a New 
Babylon (1964), uma cidade que viveria em constante transformação, tudo 
sendo temporário, aonde a construção iria sendo feita de acordo com o 
deslocamento da população. 
Na década seguinte, o arquiteto holandês Rem Koolhaas apresenta o projeto 
Exodus: os prisioneiros voluntários da arquitetura (1972), uma megaestrutura 
que divide a cidade de Londres. Koolhaas desenvolve várias pesquisas críticas, 
uma delas resultando no livro Nova York Delirante: um manifesto retroativo 
para Manhattan, publicado em 1978, em que analisa a ilha de Manhattan e os 
arranha-céus que surgem com a invenção do elevador. A partir dessa análise, 
Koolhaas procura entender como a malha urbana de Manhattan se organiza 
e qual seria o papel do arranha-céu naquele momento. Para compreender 
essas duas questões, o arquiteto se apropria de metáforas, sendo a primeira 
a “cultura da congestão”, que pode ser atribuída às duas questões, uma 
congestão provocada pela grande densidade em Manhattan pela construção 
dos arranha-céus e analisando o arranha-céu como uma cidade dentro da 
cidade, que “acomoda uma combinação instável e imprevisível de atividades 
simultâneas” (KOOLHAAS, 2008, p.109). A segunda metáfora é a “lobotomia”, 
que está relacionada ao rompimento da fachada com seu interior, pela sua 
grande escala e pode ser associada com a teoria da grandeza (Bigness, or the 
problem of large, 1994), pois aprofunda a discussão posta no final da década 
de 1970 e analisa também a independência do edifício em relação à cidade.
Em 1989, Koolhaas participa de concursos onde se permite analisar as 
questões apontadas através das metáforas da cultura da congestão e da 
lobotomia (1978), aplicando aos projetos de megaestruturas, Estação Marítima 
de Zeebrugge, na Bélgica, a Biblioteca Nacional da França em Paris e o Centro 
de Arte e Tecnologias Midiáticas em Karlsruhe. Apesar desses projetos não 
terem sido executados, eles são de grande importância na constituição da 
carreira do arquiteto em questão, pois, de certa forma, contemplam questões 
apontadas em seu célebre livro publicado onze anos antes.
Recentemente, a produção arquitetônica de seu escritório Office for 
Metropolitan Architecture – OMA tem se baseado em grandes estruturas como 
De Rotterdam na área portuária da capital holandesa, concluído em 2013, 
que possui um embasamento comercial com múltiplas atividades além de três 
torres destinadas a moradia, hotel e salas para escritórios.
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OBJETIVOS

A presente pesquisa tem como principal objetivo entender algumas 
megaestruturas projetadas pelo arquiteto Rem Koolhaas tanto pela ótica teórica 
quanto através das estratégias projetuais. Uma questão a ser compreendida, 
é o fato de uma megaestrutura arquitetônica sugerir certa independência da 
malha urbana por possuir funções diversificadas em seu interior na tentativa 
de reproduzir a dinâmica de uma metrópole. Sendo assim, dois caminhos de 
análise são a escala da megaestrutura como composição da paisagem urbana 
(o objeto visto por fora) e a organização do programa de necessidades que 
estrutura essa megaestrutura (o objeto visto por dentro).

MÉTODOS

Para desenvolver a pesquisa, serão realizadas leituras programadas de livros, 
artigos e revistas científicas, assim como assistir palestras online proferidas 
pelo próprio arquiteto em diversas instituições ao redor do mundo todo, além 
da análise dos projetos elencados, produzindo diagramas e outros desenhos. 
Dessa forma, o primeiro passo é a leitura de Nova York Delirante (Cosac Naify, 
2008), Conversas com estudantes (Gustavo Gili, 2002) e Três textos sobre a 
cidade (Gustavo Gili, 2010). A partir dessas leituras, será possível realizar uma 
primeira aproximação com os projetos elencados para análise mais detalhada 
posteriormente. 

RESULTADOS PRELIMINARES

O primeiro capítulo será composto pela análise do projeto da Estação 
Marítima de Zeebrugge, uma grande estrutura composta por muitas funções, 
dentre elas hotel, escritórios, cinema, cassino. O segundo capítulo veremos 
a Biblioteca Nacional da França em Paris, um programa bastante complexo 
onde cinco grandes bibliotecas foram projetadas a partir da estratégia do vazio 
utilizada pelo arquiteto, e no terceiro capítulo analisaremos o Centro de Arte 
e Tecnologias Midiáticas em Karlsruhe, um projeto composto por laboratório 
de imagem, som e teatro, museu de mídia, museu de arte contemporânea, 
biblioteca entre outros usos.
As análises dos três projetos descritos acima darão subsídio para concluir 
como uma megaestrutura se incorpora no tecido urbano.
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RESUMO

A pesquisa de Acessibilidade Urbana vai abordar como o espaço público 
já constituído e projetado para a acessibilidade, sugerindo a análise com o 
fator principal a acessibilidade, abordando regiões contrastante em questão 
econômica, Av. Paulista e São Miguel Paulista como objetos de estudo. 
Observando a aplicação e manutenção da legislação vigente de acessibilidade 
nas áreas. Investigando através de visitas técnicas, fotografias, croquis, plantas 
e estudos bibliográficos. 

PALAVRAS-CHAVES: urbanismo, pessoas, acessibilidade

INTRODUÇÃO

O Termo acessibilidade é baseado nas possibilidades de acesso a qualquer 
lugar, desde espaços públicos á espaços privados. Propondo independência, 
segurança e autonomia, com acesso fácil á todos, desde o local de trabalho, 
estudo, lazer, transporte, mobiliários e equipamentos urbanos. Assim trazendo 
qualidade de vida aos portadores de deficiência física, permanentes ou 
temporários, garantindo seu direito de ir e vir, assegurando aos portadores de 
necessidades especiais, seu direito de locomoção, igualando todos perante a 
sociedade.
O Direito a locomoção e ao acesso irrestrito, é sem duvida um dos mais 
importantes, senão o mais importante para o ser humano, sendo um fator 
agregador e fundamental através do qual os cidadãos podem exercer seus demais 
direitos. Os números de deficiência no mundo nas últimas décadas impulsionaram 
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o desenvolvimento da reabilitação cientifica, propiciando uma atividade 
remunerada e uma vida social digna. 
Esse quadro objetivou a promoção das pessoas deficientes e a sua introdução 
na sociedade, ajudando-as a adquirir as condições e os padrões da vida 
cotidiana o mais próximo do normal quanto possível, de acordo com a cultura 
na qual estão inseridas.
Para isso, é preciso criar suportes (instrumentos que garantem que a pessoa 
com deficiência possa acessar todo e qualquer recurso da comunidade) que 
possibilite aos deficientes físicos e pessoas com necessidades especiais, o 
livre acesso aos locais públicos e de uso coletivo.
Incluir a acessibilidade faz parte da integração total da cidade, essa integração 
da sociedade é composta através de forma física, visual, tátil e sonora, 
identificação de barreiras à acessibilidade e a disseminação do conceito de 
desenho universal, permitindo o aproveitamento de qualquer produto ou serviço, 
eliminando barreiras, adaptando os meios de comunicação que a tecnologia 
possibilita. Resultando em uma reinserção na sociedade, podendo participar de 
qualquer atividade social, de forma dinâmica e tranquila. O assunto vem sendo 
bastante discutido em Arquitetura e Urbanismo as condições de acessibilidade 
nas edificações e cidades. É um atributo essencial e legal em qualquer Projeto 
Arquitetônico e Urbano a inclusão da acessibilidade.
Uma Sociedade que não se compromete com a inserção daqueles que possuem 
deficiências físicas, não está comprometida consigo mesma, uma vez que 
qualquer pessoa esta sujeita e se tornar um deficiente físico temporário ou 
permanente.
A inserção faz parte das Legislações no Brasil desde 1989, quando foi disposta 
a obrigatoriedade de incluir nos Censos Nacionais, questões especificas sobre 
as pessoas com deficiência, Lei 7.853 de 24 de Outubro de 1989.
O Censo de 2000 do IBGE apontou 25 Milhões de Brasileiros com alguma 
deficiência, ou seja, naquela época eram 14,5% de toda a população Brasileira, 
sendo esta população na cidade de São Paulo de 10,32% naquele ano.
Foram criadas e aprimoradas ao longo das décadas diversas Legislações nos 
âmbitos Federal, Estadual e Municipal, e a partir de 2006 é que realmente foram 
implementadas ações importantes para o inicio da inclusão Social e Física de 
Deficientes, originando mudanças culturais da sociedade.
Foram necessárias varias décadas para se perceber que a inclusão do deficiente, 
não se tratava de uma questão a ser resolvida apenas por Assistentes Sociais, 
e sim um tema muito mais complexo a ser discutido e analisado por uma equipe 
multidisciplinar de profissionais, dentre eles Arquitetos e Engenheiros.
Nesta mudança de visão, começam e entender a realidade da palavra “Inclusão”, 
mudando a realidade destas pessoas, organizando a forma correta de adoção 
de soluções, partindo do principio de que primeiro devia-se localizar onde se 
encontravam estas pessoas, e posteriormente proporcionar-lhes a possibilidade 
de exercer seus plenos direitos civis, políticos, sociais, culturais e econômicos. 
Normas e Legislações foram elaboradas e adotadas pelos órgãos públicos, 
com muito estudo e empenho dos profissionais das mais diversas áreas, como 
citado acima, na tentativa de se eliminar o espectro do preconceito quanto à 
deficiência no Brasil. Porem, devido a lenta e burocrática visão de nosso poder 
Legislativo, o Pais e as cidades, especialmente a cidade de São Paulo, por seu 
volume populacional e densidade demográfica, bem como sua 
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importância no cenário Nacional, ainda enfrenta inúmeros problemas com a 
falta de acessibilidade, o desrespeito Social e a incapacidade do poder publico 
na implementação de soluções arquitetônicas, e consequentemente sociais 
para os portadores de deficiência física.   

OBJETIVOS

Comparação entre regiões de alto e baixo padrão, mostrando suas diferenças 
em relação à acessibilidade. A Região da Av. Paulista e a região de São Miguel 
Paulista foram escolhidas para análise de como a legislação é aplicada nessas 
regiões e se elas continuam com manutenção após a aplicação inicial. Também 
discutirem a cidade condicionante para as aplicações necessárias.

MÉTODOS

A pesquisa foi dividida em duas partes distintas. A primeira fase, elaboração 
de estudo sobre as questões de acessibilidade urbana baseada na legislação 
vigente. Posteriormente análise como essa legislação é, ou está sendo 
aplicada na prática, comparando dois espaços da cidade: Avenida Paulista e 
São Miguel Paulista. Para tanto, essas analises serão realizadas através de 
visitas técnicas, fotografias, croquis, plantas e estudos bibliográficos.

RESULTADOS PRELIMINARES

As comparações e análises iniciais, já mostram divergências consideráveis nas 
duas regiões, como por exemplo os projetos recém implantados que contém a 
acessibilidade, e projetos antigos ficam a desatualizados e não acompanham 
o desenvolvimento e atualização das legislações. Porém as análises ainda não 
foram concluídas, pois a pesquisa está em desenvolvimento.
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RESUMO

A proposta deste trabalho sugere, a partir da análise de dois projetos Villa 
Savoye (1928) de Le Corbusier e Villa Dall’Ava (1991) de Rem Koolhaas, como 
elementos de pesquisa, investigar o desdobramento das teorias dos Movimentos 
Moderno e do Pós-Moderno, com objetivo de discutir os pensamentos destes 
períodos. Analisar as estratégias projetuais adotadas para as duas residências, 
as possíveis intenções conceituais através de suas semelhanças e diferenças.

PALAVRAS-CHAVE: estratégias projetuais, modernismo, pós-modernismo

INTRODUÇÃO

O Movimento Moderno na arquitetura e no urbanismo surge na Europa no 
início do século XX, representado pelos conceitos que afirmam e apoiam o uso 
de formas geométricas consolidadas, definidas, puras e, predominantemente 
monocromáticas, sem ornamentos e adornos. O Movimento Moderno 
difunde o pensamento racionalista utilizado por arquitetos como Walter 
Gropius, Mies Van der Rohe, Frank Lloyd Wright, bem como Le Corbusier, 
outro importante protagonista da formatação e construção da modernidade. 
A riqueza e complexidade de seus projetos geram os conceitos racionalistas 
e funcionalistas sintetizados, entretanto o rigor funcional integrado à forma 
buscava soluções para as mudanças econômicas e sociais causadas pela 
1ª Guerra Mundial. Visam pontos que integram “forma e política do ponto de 
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vista ético” (MONTANER, 2011, p. 12) que neste momento são necessários na 
Europa pelas consequências geradas pelas duas Grandes Guerras, e tornam-
se premissas de projeto, para que essa nova visão de mundo passe a ser 
difundida e materializada no ato mais primário do ser humano, que é habitar, 
assim imprimindo a identidade teórica destes pensamentos, na arquitetura e 
urbanismo que seriam edificados daquele momento em diante; diferente da 
difusão no Brasil, apenas como nova fase estética.
São criados os Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna – CIAM, 
com objetivo de difundir parâmetros conceituais e projetuais como contribuição 
para as futuras gerações de arquitetos. Entretanto o 10° CIAM indica um 
terreno fértil para uma revisão crítica da modernidade, culminando naquilo 
que é rotulado por alguns críticos e historiadores de arquitetura como Pós-
Modernismo. Sendo que este já não se trata de um estilo especificamente, e 
sim de um período que se desenvolve a partir da segunda metade do século XX, 
gerado por contrapontos teóricos que o antecedem. Trata-se de uma reação ao 
funcionalismo e racionalismo modernos, faz referência à arquitetura clássica de 
forma exagerada e por vezes irônica, contudo com o uso de materiais e técnicas 
construtivas oriundas da transição do século XIX para o século seguinte, como 
concreto armado e aço associados ao vidro. A Pós-Modernidade apoia-se em 
oferecer às pessoas o que elas buscam em termos estéticos, integrado à vida 
cotidiana, proporcionando assim uma arquitetura mais humana, do ponto de 
vista dos teóricos que defendem este período, do que a dos que defendiam o 
modernismo. 
Le Corbusier sintetiza e aborda os cinco pontos que fundamentam o Movimento 
Moderno, como estratégias e conceito aos projetos. O arquiteto defende que 
o Movimento Moderno destaca-se por ser mais social do que estético, os 
pontos da Nova Arquitetura e o projetar em planta livre, justificam essa defesa. 
Conceitos que são fielmente enfatizados no projeto que representa a unidade 
corbusiana a Villa Savoye (Poissy, 1928).
Rem Koolhaas tornou-se arquiteto na década de 1970, início da globalização; 
sua forma de pensar arquitetura como jornalista reinterpreta o modernismo em 
seus projetos; defende o corte livre como o caminho mais viável e próximo para 
experimentações de projetar. Suas teorias sugerem a continuidade espacial 
que foge da funcionalidade, ele as defende em seu processo projetual e as 
materializa na arquitetura aproximando-se das teorias propostas no período 
do Pós-modernismo. Essas teorias defendidas por Koolhaas apresentam 
potencialidades que ultrapassam as que as antecedem e se afirmam, a partir 
da expansão de conceitos mais sólidos, desde o conceito do corte livre até o 
do elemento fundamental da implantação de um edifício – o lugar – conceito de 
genius loci. Consolida estes potenciais conceitos de projeto e suas definições 
espaciais nitidamente no desenvolvimento de projeto na Villa Dall’Ava (Saint-
Cloud, 1991).

OBJETIVOS

Compreender as teorias dos Movimentos Moderno e do Pós-Moderno, a partir 
dos dois projetos analisados, e identificar possíveis relações, semelhanças 
e diferenças nas intenções e premissas projetuais de Le Corbusier e Rem 
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Koolhaas. Investigar as aproximações e distanciamentos no pensamento 
projetual dos arquitetos Le Corbusier e Rem Koolhaas através de pesquisas 
bibliográficas, com o propósito de identificar essas semelhanças e diferenças 
conceituais e práticas. 

MÉTODOS

Análise de projetos a partir de desenhos, imagens e produção de diagramas 
que permitem profundo entendimento dos objetos de análise. Leituras de 
livros, revistas e artigos que contribuam para realização e aprimoramento das 
análises.

RESULTADOS PRELIMINARES

Esta pesquisa e as análises encontram-se em desenvolvimento, assim os 
resultados ainda não foram concluídos. 
No primeiro momento, as análises iniciais dos dois projetos, mostram 
aproximações e associações entre as residências, como o uso dos cinco pontos 
da arquitetura moderna em ambas conceituações. Já os distanciamentos 
são notados desde as estratégias de projeto, Le Corbusier se apropria da 
planta livre, em oposição Rem Koolhaas adota o corte livre como estratégia 
determinante para elaboração projetual.
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RESUMO

O século XX foi marcado pelos conflitos de caráter internacional, seja em termos 
de depressão econômica, Grandes Guerras Mundiais ou conflitos político-
econômicos, como a Guerra Fria. Em todos esses processos, a arquitetura 
e o urbanismo estão intimamente relacionados, por ser o resultado físico 
do desenvolvimento e das dinâmicas sociais dos seres humanos. Os danos 
causados nas cidades é o que demonstra o poder ideológico aplicado ao físico, 
de manter ou causar a ruptura da memória, da história local.
O capitalismo é o combustível para a guerra e se estrutura na alta produção de 
matérias-primas e bens de consumo e sua comercialização acontece através 
de indústrias cada vez maiores. Ao mesmo tempo, a destruição causada pelos 
bombardeios recorrentes possibilita pensar uma nova cidade, ao permitir a 
correção dos problemas urbanísticos que existiam antes. É nesse contexto que 
se expande o pensamento do Movimento Modernista, na definição de técnicas 
construtivas que abrangem desde a residência até o urbanismo através de 
abordagens funcionalistas. As propostas, concebidas sob um padrão industrial 
possibilitam que a demanda de habitação seja suprida de forma muito mais 
rápida.
Por fim, a abordagem de análise da pesquisa é definida partir da contextualização 
dos planos urbanos das cidades de Londres e Berlim que, como centros dos 
conflitos, tem um papel fundamental na compreensão da essência urbanística 
da Europa do Período. Ao mesmo tempo, Brasília, capital do Brasil, surge 
como o contraponto, através de sua produção quase utópica do urbanismo 
modernista, sem passado e sem raízes em seu território.
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PALAVRAS-CHAVE: tradição, reconstrução, identidade.

INTRODUÇÃO

O século XX é marcado por seus inúmeros conflitos de caráter internacional, 
seja em termos de depressão econômica, Grandes Guerras Mundiais ou 
conflitos político-econômicos, como a Guerra Fria. Em todos esses eventos, 
a arquitetura e o urbanismo estão intimamente relacionados, por serem o 
resultado físico do desenvolvimento, das dinâmicas sociais e das destruições 
causadas nesse processo. 
Compreende-se o pensamento da primeira metade do século a partir da essência 
da Segunda Guerra: a escala de destruição sem precedentes, gerada pelas 
novas tecnologias produzidas em larga escala. Bem como novos materiais, 
processos, técnicas e ideias, há a necessidade de reestruturar as cidades 
destruídas e é nesse contexto que se amplifica o pensamento Modernista, na 
definição de técnicas construtivas que abrangem a residência e o urbanismo 
sob abordagens funcionalistas. As propostas, concebidas sob um padrão 
industrial possibilitam que a demanda para habitação, que se encontra em 
níveis críticos após a Guerra, seja suprida de forma muito mais rápida.
Os planos urbanos, projetos de reconstrução desenvolvidos por arquitetos e 
urbanistas, surgem como oportunidades de restaurar o espaço e ressignificar a 
identidade entre a cidade e seus habitantes. Nesse sentido é possível distinguir 
duas frentes específicas de planos, a primeira que considera e retoma a 
memória do passado e a segunda, que desvincula as relações histórias do dos 
novos espaços.
Berlim, capital da Alemanha e centro dos conflitos da Segunda Guerra Mundial 
sofre um intenso processo de destruição. Vindo de um momento de crise política 
e social em virtude da derrota na Primeira Guerra Mundial, o país transforma-
se em um território totalitário e violento, que, sob o comando de Adolf Hitler, 
controla a crise interna e gera empregos, obtendo apoio de uma parte população 
alemã. Isso faz com que a Alemanha entre de uma vez no processo de guerra 
e desencadeia cada vez mais conflitos armados dentro e fora de seu território. 
Seus planos gerais de reconstrução são pensados de forma a organizar a cidade 
de uma forma geral e unificada. No entanto, com a divisão entre Alemanha 
Ocidental e Oriental, esse sistema é repensado. Utilizando como base de 
estudos o Muro de Berlim e sua significação como objeto de divisão física e 
comportamental para a população local, a análise concentra-se no Masterplan 
de Renzo Piano para a Potsdamer Platz e os projetos subsequentes a serem 
implantados, bem como o projeto de recuperação urbana do IBA (Internationale 
Bauaustellung) Berlim.
A Inglaterra, dos Aliados, é o país que tem um papel definidor no conflito contra 
o império alemão. Dentre todas as cidades que sofrem ataques, Londres, sua 
capital, é o principal foco. Com uma história antiga, a cidade desenvolve-se 
sem um grande planejamento até seu incêndio em 1666, portanto a destruição 
na Grande Guerra foi um motivo para que se tivesse, enfim, planos para sua 
reconstrução. Os sistemas de reconstrução analisados serão os Planos MARS 
e o County of London Plan (Plano do Condado de Londres) de Leslie Patrick 
Abercrombie e John Henry Forshaw.
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Ao mesmo tempo em que analisa e compara essas duas cidades, seus 
diferentes processos de recuperação e manutenção da identidade perdida 
durante os ataques da Segunda Guerra, um paralelo é traçado para a realidade 
brasileira. Como, um país que não teve guerras ou disputas significativas para 
a destruição de seu patrimônio, pode ser destituída de identidade ou história? 
Como estudo de caso, a “cidade nova” de Brasília.

OBJETIVOS

A possibilidade de uma intensa investigação sobre as teorias urbanas do século 
XX traz consigo a percepção das relações tanto do poder para com a produção 
arquitetônica, quanto o próprio desenvolvimento histórico das cidades em 
questão, partido do princípio de que a II Guerra Mundial é a catalisadora de futuras 
transformações urbanas. Ao mesmo tempo que os planos se desenvolvem em 
uma Europa devastada, o Brasil produz uma cidade, inteiramente planejada 
segundo os preceitos Modernos (já em decadência na Europa e na América 
do Norte na década de 1950/1960), ignorando a identidade urbana nacional, 
de forma a romper com o processo de reconhecimento do espaço. O contraste 
entre os planos urbanos destacados e amplamente analisados, objetiva o a 
sinalização da importância do patrimônio urbano como consolidação da história 
de determinado local.

METODOS

Desenvolver o tema a partir da incorporação de textos de autores relevantes 
das áreas de teoria, história e crítica arquitetônica, bem como pela análise 
de mapas e diagramas dos projetos referenciados ao longo do texto. Outros 
projetos de pesquisa, entre teses nacionais ou internacionais, cujo foco se 
relacione com o aqui apresentado. Além disso, são utilizados fotografias e 
filmes, fictícios ou não, que representem o recorte do período indicado ou seus 
reflexos atuais. 

RESULTADOS

É possível dizer que o objeto crítico pontuado ao longo da pesquisa, as formações, 
destruições e reconstruções urbanas, se correlacionam de forma direta com o 
processo histórico que leva a determinadas necessidades e especificidades. 
Em uma situação pós-guerra ou conflito armado de grandes proporções (mas 
levando também em conta os fatores naturais e acidades possíveis de uma 
mesma relevância no sentido de áreas afetadas por destruições), considera-se 
toda a pré-condição não apenas do desenho da cidade, mas as relações com 
os habitantes locais, seus monumentos e particularidades, mesmo que de certa 
maneira, a formação anterior seja descartada, para que um novo modelo seja 
instituído (fator comumente empregado em estudos e análises modernistas), 
ou mesmo que a valorização de uma necessidade econômica seja levada em 
conta para a reestruturação de determinado local. No entanto, 
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Brasília se conduz por um caminho alheio e contrário, mesmo dessas 
proposições modernas de intervenção, propondo um estudo de caso anterior 
ao que Rem Koolhaas chama de Cidade Genérica, uma cidade sem memória, 
destituída de uma identidade de relação com o país, mas que se propõe como 
um contraponto necessário para as produções dos planos urbanos das cidades 
do pós-guerra do século XX.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das proposições apresentadas ao longo do projeto de pesquisa 
desenvolvido durante um ano, os campos foram atingidos em suas totalidades, 
vinculando diversas discussões que se relacionavam a temática central. A 
importância dos patrimônios e suas caracterizações perante o local a que 
se relacionam, proporcionam, dentro do recorte escolhido (Segunda Guerra 
Mundial), a possibilidade da ampliação desse estudo para outros períodos ou 
locais, concentrando a identidade como ponto focal dessas temáticas. De fato, 
as limitações se concentram na distância entre pesquisa e objeto, uma vez 
que a vivência das situações e locais, poderiam transcender o resultado aqui 
encontrado. 
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RESUMO

A pesquisa realizada irá abordar através da mescla entre teoria (análise e critica 
de livros que remetem ao tema, “O caminhar e o olhar sobre a cidade de São 
Paulo”) e prática (realização in loco de croquis para expressar a percepção do 
homem ao espaço), o como o ato de flanar pela malha do espaço urbano de 
São Paulo, está diretamente proporcional ao acumulo de capital cultural e ao 
repertório que o arquiteto e urbanista adquiri ao longo de sua trajetória, sendo 
assim, parte vital para a compreensão e a execução de um bom projeto, pois 
analisando o passado pode se construir o futuro.
O trabalho irá se desenvolver a partir das errâncias pelo território, mostrando 
que a deambulação confronta o andarilho, fazendo-o recriar continuadamente 
pontos nodais e referências dentro da cidade, que vem de uma memória tanto 
individual quanto coletiva sobre o espaço, criando uma experiência alicerçada 
no perder-se e conhecer.

PALAVRAS-CHAVE: flanar, olhar, metanóia   

INTRODUÇÃO

No livro “A cidade na história” de Lewis Mumford esclarece que desde a vida 
humana primitiva, ocorre em dois polos: o repouso e o movimento. O autor 
relata que o nômade retorna sempre a um ponto favorável que oferecia abrigo 
e boa alimentação. Isso também acontece quando morria um membro da 
tribo. Ele era enterrado em um determinado ponto do território que, com o 
passar do tempo, os homens retornavam gerando uma relação entre lugar 
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e memória. Esse ato de caminhar sobre o território, e fixar em determinados 
locais, permeia toda a história do homem, que podemos analisar sob uma ótica 
contemporânea. 
Na Revolução Industrial, a figura do flânuer1  povoou o imaginário urbano da 
época. Esse era o personagem que caminhava pela cidade sem destino certo, 
mas que observava a multidão, fazendo parte dela. Era um narrador da vida 
cotidiana, de uma nova realidade urbana.
O livro “Walkscapes o caminhar como prática estética”, Francesco Careri 
retrata o ato de locomover-se como um dos mais antigos e primordiais que o 
homem nômade aprendeu, fazendo uma relação com a própria sobrevivência 
do indivíduo. O autor destaca que o homem errante sobre a Terra tem a 
oportunidade de crescer e conhecer novos lugares, explorar e olhar situações 
de diferentes pontos de vista, andando e passando pelas circunstâncias, sejam 
dificuldades ou alegrias, pessoas são transformadas ao longo do percurso 
de suas vidas, modificando-se a si mesmas em razão do espaço, em uma 
metanóia² constante.

“Perde se significa que entre nós e o espaço não existe 
somente uma relação de domínio, de controle por parte 
do sujeito, mas também uma possibilidade de o espaço 
nos dominar. São momentos da vida em que aprendemos 
a aprender do espaço que nos circunda[...] já não somos 
capazes de atribuir um valor, um significado a possibilidade 
de perder-nos. Modificar lugares, confrontar-se com 
mundos diversos, ser forçado a recriar continuamente 
os pontos de referência é regenerante em nível psíquico, 
mas hoje ninguém aconselha uma tal de experiência. Nas 
culturas primitivas, pelo contrário, se alguém não se perdia, 
não se tornava grande.”[CARERI,FRAN. “walkscapes o 
caminhar como prática estética”, GGbrasil,2012]

Leonardo Da Vinci durante sua vida elucidou o que é o movimento em todas 
as artes e ciências, e chegou a brilhante resolução de que:“O movimento é o 
princípio de toda a vida. “ (Leonardo Da Vinci)
Na arquitetura e no urbanismo o fluxo irá sugerir os encontros e a troca de 
experiências entre os homens. Caminhar, portanto, faz parte de uma experiência 
humana. Ao caminhar, o homem cria mapas mentais produzidos a partir de 
espaços urbanos que se destacam na paisagem e contribuem com pontos 
de localização do próprio espaço. Isto significa que caminhar também é um 
registro do espaço. 

___________________________

1 termo de origem francesa com significado de “vadio”, é uma derivação de flâner,que tem como interpre-
tação o “passeio”

² expansão da mente, antes pensava assim;
Hoje penso de outra forma
Mudança de atitude interior
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O arquiteto e urbanista, como um dos agentes produtores do espaço urbano é 
capaz de compreender a cidade como marcos, pontos de referências, cheios 
e vazios, percursos e barreiras. Muitas vezes, ele também registra o espaço 
por meio de croquis, em cadernos próprios e particulares. Nesses registros, o 
arquiteto valoriza o que é mais importante nos espaços urbanos e arquitetônicos. 
Oscar Niemeyer em uma frase substancialmente curta, delega uma das 
funções dos vãos livres, que implica em criar-se um espaço, mais do que o 
concreto a arquitetura lida com o vazio, pois é nesse intervalo que as pessoas 
irão interagir e viver. “Não entendo quem tem medo dos vãos livres. O espaço 
faz parte da arquitetura. ” (Oscar Niemeyer)
Esse hiato dos entre lugares no urbanismo deve ser pensado e projetado, 
levando em consideração, promover a circulação que engloba de maneira 
homogênea a arquitetura, fazendo parte de um todo e à compondo de modo 
vital.
Desta maneira na medida que os anos passem, existem situações que 
irão marcar pessoas, fazendo com que tenham lembranças e recordem, do 
determinado fato que está vinculado a memória gerando uma história. 
 “Os limites espaciais se mostram menos rígidos. Entre interior e exterior, entre 
dentro ou fora, entre privado e público, entre aqui e lá. Novamente o espaço 
“Entre”. Entre dois. ”[GUATELLI, I. “arquitetura dos entre lugares”,Senac São 
Paulo,2012]
Trecho retirado do livro “Arquitetura dos entre lugares” de Igor Guatelli relata 
que o espaço do “entre” arquiteturas, ou seja, a rua, surge como um percurso 
temporário, como trajeto fluido onde não existe um programa imposto de modo 
delimitador, ou opressor, que sugere o “andare a zonzo”, o passeio de modo 
livre o “stalker” e a recordação.

OBJETIVO

Este trabalho tem como objetivo explanar a relação existente entre o espaço, 
o caminhar e o olhar, sobre a cidade de São Paulo e como a errância sobre o 
espaço, pode mudar o ponto de vista dos arquitetos. Visa também analisar os 
nossos registros pessoais da cidade, a fim de compreender o espírito do lugar 
visitado.

MÉTODOS 

Uma das formas mais claras de se exibir um pensamento, e um sentimento 
é através do desenho, a partir de traços simples, o ARQUITETO consegue 
exprimir todas as sensações que ele tem sobre o espaço e o tempo.
A pesquisa irá apresentar uma deambulação sobre São Paulo destacando 
a percepção da paisagem através do ato de caminhar. Serão apresentados 
croquis de edifícios e lugares, que sugerem um convívio entre as pessoas e 
que marcam a história da cidade. Realizados in loco, os croquis têm como 
objetivo extrair todas as sensações que o traçado do lugar sob o papel pode 
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oferecer, diferente da foto que retrata a paisagem justamente como ela é.

RESULTADOS PRELIMINARES

O “perder-se” como caráter que compõe a arquitetura e o meio urbano, destaca 
a relevância dos vazios no espaço e como o caminho faz parte da construção 
da lembrança de uma cidade. Afim de que, a compreensão do diagnóstico 
realizado, através de croquis, seja uma crítica a própria pesquisa destacando 
o que os autores bibliográficos descrevem sobre o caminhar e o olhar como 
estética da cidade e examinando na prática aquilo que já foi escrito nos livros 
relacionando teoria e prática.
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RESUMO

Este trabalho em andamento aborda a concepção dos sistemas estruturais 
atrelados à arquitetura, demonstrando que a concepção arquitetônica deve 
estar atrelada a concepção estrutural. Mais do que a sustentação de uma 
ideia, os sistemas construtivos são um método de expressão plástica e bela 
da união entre Arquitetura e Engenharia, e para retratar essa questão foram 
escolhidas três obras como estudo de caso, sendo elas: a Catedral de Brasília, 
do arquiteto Oscar Niemeyer, a Residência Robert-Schuster, do arquiteto 
Severiano Porto, e o Centro Cultural Jean-Marie Tjibaou, do arquiteto Renzo 
Piano. O principal motivador explorado para a pesquisa é a relação como o 
arquiteto se utiliza das tecnologias/sistemas estruturais pensado no habitat 
onde se insere os projetos/obras e como ocorre a conversa entre arquitetura e 
as técnicas construtivas.

PALAVRAS-CHAVE: sistemas estruturais, expressão, partido arquitetônico

INTRODUÇÃO

As concepções dos sistemas estruturais foram evoluindo durante o passar do 
tempo. De barro a cerâmica, de pedra a concreto, de madeira a metal. Não 
falamos aqui de uma evolução de materiais em detrimento a outros, mas sim 
de uma busca por melhores soluções para construções distintas.
Apesar disso, na maioria das vezes o projeto estrutural é desvinculado da 
concepção do projeto. Isso implica na visão de que a estrutura é apenas um 
problema a ser resolvido, se limitando a um caráter técnico de sustentação do 
objeto arquitetônico. 
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Se opondo a essa perspectiva, o projeto nasce de uma conciliação entre 
essas frentes, onde o arquiteto é o responsável por conceber a arquitetura e a 
estrutura de uma forma conjunta. 
Tendo em vista o partido estrutural como o partido do projeto arquitetônico, uma 
compreensão do território quanto a clima, materiais disponíveis, composição 
com o entorno, e mais ainda, das tradições locais onde será implantada a 
obra, proporciona uma adequação não só do programa projetual, mas da 
definição do sistema estrutural e materiais para a obtenção de uma relação 
mais harmoniosa entre paisagem e construção.
Outro fator a ser explorado nas concepções de projetos, são as sensações 
que podem ser causadas em cada um dos observadores. Além da forma, dos 
materiais, das cores, e dos espaços, se explorada como maneira de composição, 
a estrutura também pode contribuir com as transmissões de emoção e razão 
simultaneamente. 
A partir do momento que se tem essa percepção, mais que a sustentação, 
criam-se oportunidades projetuais e não limitações, tornando as obras mais 
que espaços frios e inóspitos, lugares mais humanos e acolhedores. 
Com essa visão, as três obras escolhidas para fomentar essa discussão são 
a Catedral de Brasília, a Residência Robert Schuster e o Centro Cultural 
Jean-Marie Tjibaou. Essas serão fundamentais para as explanações do tema, 
com suas familiaridades e ao mesmo tempo, suas diferenças de partido 
arquitetônico, temporalidade, materiais e regiões geográficas. Abordam assim, 
particularidades e semelhanças que embasam a teoria aplicada a prática 
discorrida durante a pesquisa.

OBJETIVO

Essa pesquisa tem como objetivo a busca do partido arquitetônico atrelado às 
questões estruturais e regionais por meio de três estudos de caso, a Catedral 
de Brasília (1959-70), em Brasília, Brasil, do arquiteto Oscar Niemeyer, a 
Residência Robert Schuster (1978), em Manaus, Brasil, do arquiteto Severiano 
Porto e o Centro Cultural Jean-Marie Tjibaou (1993-98), em Nouméa, Nova 
Caledônia, do arquiteto Renzo Piano. Tais estudos serão necessários para 
retratar as relações que existem na concepção de um projeto arquitetônico/
estrutural. 

MÉTODOS

Para a realização dessa pesquisa, estão sendo realizados os seguintes procedimentos: 
1. Revisão bibliográfica sobre concepção estrutural e suas influências nos 
projetos arquitetônicos ao decorrer dos anos; 
2. Levantamento de dados, baseado em livros, revistas, dissertações, 
teses, entrevistas e vídeos para os estudos de caso (a Catedral de Brasília, 
a Residência Robert Schuster e o Centro Cultural Jean-Marie Tjibaou) 
relacionados às questões regionais, funcionais, estéticas, estruturais e de 
expressões; 3. Pesquisa das características projetuais dos arquitetos estudados 
para o entendimento de como desenvolvem seus partidos arquitetônicos;
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4. Identificação das características das tradições regionais em que foram 
implantados mostrando assim as relações criadas entre o objeto arquitetônico 
e seu entorno imediato;
5. Analises para compreender as formas que tomaram a partir das escolhas 
estruturais com base no material levantado, para a elaboração do textos finais.

RESULTADOS PRELIMINARES

O presente trabalho está em fase de desenvolvimento onde já foram realizados 
os levantamentos iconográficos dos projetos e as biografias de seus autores. 
Portanto, as análises e por consequência os resultados estão em andamento e 
ainda não foram concluídos.
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RESUMO

A pesquisa do estudo na Avenida Paulista e compreender o uso do espaço 
público da cidade na época dos casarões, a evolução da cidade com o passar 
dos tempos até que chegue a cidade contemporânea, e quais os fatores 
evolutivos que possibilitaram com que a cidade se tornasse o que ela é hoje 
uma cidade contemporânea, como a sociedade atual se apropria destes 
espaços, não apenas na Avenida Paulista, como em toda a capital Paulistana. 

PALAVRAS-CHAVES: Urbanismo, Espaço Público, Contemporâneo.

INTRODUÇÃO

A globalização intensificou o conflito social a luta por trabalho e pelos direitos 
humanos, a privatização da água entre outras questões. Mas também com 
ela veio a globalização das grandes industrias a importação e a exportação. 
No entanto, essas industrias trouxeram um grande acréscimo na mão de obra 
trabalhista em uma época onde existia uma necessidade muito grande de 
emprego. Com isso as industrias viram a oportunidade de barganhar na mão 
de obra trabalhista, gerando um grande número de vagas porem com salários 
muito abaixo do esperado. A sociedade passou a usar a rua como palco de 
manifestações. Com isso as ruas de várias cidades e de países viraram palco 
de várias manifestações, e reivindicações sociais. A partir desse momento a 
rua torna a ser um ícone de poder da sociedade, o poder da manifestação o 
direito da liberdade de expressão.
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A cidade contemporânea possui relações e problemas diversos da cidade 
moderna. Um ponto importante a se destacar é a relação que existe entre os 
espaços públicos e privados. Essas relações permeiam um estudo sobre a 
cultura daquela sociedade inserida em um espaço urbano. Importante discutir 
como essa sociedade se apropria do espaço e o transforma físico e socialmente 
para determinados eventos do cotidiano. A cidade assim torna-se palco da vida 
humana, ao mesmo tempo em que se constitui em planos de vivencias.  
Atualmente na cidade contemporânea o espaço público é muito importante no 
ponto de vista cultural, social e político, vamos abordar tais temas de forma 
plena e concisa. Nesse contexto começamos a estudar o espaço público 
contemporâneo na cidade de São Paulo. Ângelo Serpa (2007) propõe a estudar 
o papel do espaço público na cidade contemporânea, sob a perspectiva crítica 
de sua incorporação como mercadoria para consumo de poucos, dentro da 
“lógica do sistema capitalista”, pois, mesmo público, poucos dele se beneficiam 
(p.9). Assim, a discussão sobre espaços públicos coloca-se em outro patamar. 
Nosso trabalho investiga se efetivamente o espaço público nas cidades 
contemporâneas são tão acessíveis a todas as classes sociais.
Assim, nosso objeto de estudo é a Avenida Paulista em São Paulo. Esse espaço 
foi escolhido justamente por ser um lugar simbólico da cidade e que permite 
uma observação de distintas apropriações do espaço em momentos distintos 
da vida cotidiana: a abertura aos domingos para a população, a parada LGBT, 
e a festa de Ano Novo.
Avenida Paulista é um marco cultural, financeiro e público, tem como referência 
várias obra arquitetônica, também foi à primeira avenida a ser asfaltado em são 
Paulo, um lugar já conhecido por seus encontros públicos para manifestações 
e comemorações seja ela qual for sua finalidade, mas nos deixa a pergunta por 
que não também um ícone religioso?
A paulista é um centro financeiro da cidade, e a mais importante avenida de 
São Paulo. Sua concepção é de algo importante imponente, ela mesma se 
impõem não é de menos que é a avenida mais movimentada em questões 
culturais, políticas e sociais, em um contexto geral ela é o coração da cidade 
tudo que  uma cidade contemporânea exige e é  necessário é na paulista que 
vamos encontra, vivemos em uma sociedade complexa, uma sociedade que 
exige luta e vai atrás de seus direitos e poderes, uma sociedade consumista, 
uma sociedade com sua contemporaneidade  a sumida, a própria sociedade 
fez da Avenida Paulista seu lugar de encontro, cívico, e cultural.

OBJETIVOS

O objetivo desta pesquisa é o estudo do espaço público na cidade contemporânea 
e apresentar as relações sócio culturais que a sociedade estabelece como 
ele. Pretende compreender como a sociedade paulista se apropria de espaços 
públicos da cidade, em especial da própria Avenida Paulista em distintos 
momentos da vida cotidiana.  



XII ENIC – Encontro de Iniciação Científica e III ENID - Encontro de Iniciação à Docência 52

Universidade Cidade de São Paulo

MÉTODOS
 
Estudos sobre o que é o Espaço Público na cidade contemporânea. Abordar 
uma reflexão teórica baseada nos textos de Bernardo Secchi, Hugo Segawa, 
Serpa, Milton Santos. 
Posteriormente aplicar esses conceitos para compreender essas relações 
entre cidade e sociedade a partir de uma análise das apropriações do espaço 
da Avenida Paulista, que é o objeto desta pesquisa.

RESULTADOS PRELIMINARES

Em um primeiro momento no estado atual da avenida paulista fechado aos 
domingos para veículos e apenas para uso público voltado ao lazer, o que nos 
faz pensar na carência de mais espaços públicos na cidade, se há o fácil acesso 
a estes espaços, posteriormente usado para manifestações, reivindicações 
cívicas, e usado para celebrações e eventos.
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RESUMO

A proposta deste trabalho reside numa investigação da hidrografia da Região 
Metropolitana, para pôr em evidencia a importância dos rios e córregos e sua 
relação com a Cidade, tendo como foco o rio Aricanduva.

PALAVRAS-CHAVE: hidrografia, São Paulo, rio Aricanduva.

INTRODUÇÃO

A história da cidade de São Paulo está diretamente ligada à sua hidrografia. 
A formação da cidade, a industrialização e o crescimento demonstraram 
um descuido total com a utilização desse importante recurso, que além do 
fornecimento da água para o consumo humano, poderia ter sido incorporado 
à vida dos cidadãos de forma mais presente como meio de transporte e lazer. 
Apesar de o Brasil ter um enorme recurso hídrico, os rios quase sempre foram 
tratados de maneira inadequada, muitas vezes vítimas de falta de entendimento 
e cuidado na gestão das nascentes e bacias, ocupação desordenada, 
exploração e desperdício que geralmente resultam em diversos problemas que 
vão desde o abastecimento até a relação direta com a vida dos seres vivos que 
dependem desse recurso. 
A bacia hidrográfica do rio Aricanduva é uma das principais bacias de São Paulo, 
com uma área total de 100,4 km², localizado na região Leste da cidade, possui 
23 afluentes, depois de percorridos 20 km, desagua no Rio Tiete. Este é mais 
um rio que sofreu com as mudanças urbanas e com a falta de planejamento; 
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hoje também está morto, causando apenas problemas para região, como 
alagamentos, poluição e mau cheiro. 

OBJETIVOS

1. Relacionar a história da cidade de SP, a partir da sua hidrografia, evidenciando 
a importância específica do “Aricanduva”, trazendo à luz os protagonistas que 
historicamente influenciaram diretamente mudanças na utilização do potencial 
hídrico da Cidade.
2. Investigar ações tomadas com intuito de evidenciar a existência de córregos 
e rios ocultos.
3. Desenvolver uma recuperação histórica desses rios e sua relação com o 
espaço físico, sua memoria e possível relação com o lugar. 

MÉTODOS

Será realizada uma revisão bibliográfica referente à história do urbanismo 
da cidade de São Paulo, à geografia, à engenharia ambiental, à história e a 
displicência com a hidrografia. Também serão feitos levantamentos fotográficos 
da região do estudo e uma comparação com dados históricos.
Vídeos históricos que remetem a todo período estudado e que traga reflexão 
sobre o assunto estudado serão consultados e por fim, pretende-se investigar e 
levantar documentários que abordem direta ou indiretamente a história desses 
rios e seus afluentes e fazer uma reflexão sobre as opiniões apresentadas.

RESULTADOS PRELIMINARES
 
O desenvolvimento da pesquisa permitirá a comprovação do conjunto de 
ocorrências que as primeiras observações nos levam a prever (deduzir, intuir) 
sobre a falta de respeito em que a sociedade tem com os córregos e rios, 
assim como o quanto cada um deles é ignorado pela população, sendo apenas 
um “problema” para todos, causando enchentes, mau cheiro, doenças, não 
reconhecendo nos rios o enorme potencial como área para lazer, transporte e 
desenvolvimento de sua diversidade biológica. 

REFERÊNCIAS
 
TORMENTA, P. Arqueologias hídricas na procura da metrópole fluvial.
Caleidoscópio, 2015.

RODRIGUES, G. Vias públicas: tipo e construção em São Paulo (1898
1945). São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2010.

SARAIVA, M. O rio como paisagem – Gestão de corredores fluviais no
quadro do ordenamento do território. Fundação Calouste Gulbenkian, 1999. 



XII ENIC – Encontro de Iniciação Científica e III ENID - Encontro de Iniciação à Docência 55

Infoescola: Despoluição de rios Autor: Luiz de Oliveira Alves. Disponível em: 
<http://www.infoescola.com/ecologia/despoluicao-de-rios>. Acessado em: 15 
mar.2016.

Por que não conseguimos despoluir nossos rios? Autor: Lucas Rodrigues
Disponível em: <http://au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/234/por-que-nao
conseguim. aspx>. Acessado em: 15 mar.2016.

InfoEscola: Rio Tietê. Autor: Emerson Santiago. Disponível em: <http://www.
infoescola.com/hidrografia/rio-tiete/>. Acessado em: 09 abr.2016.

Planeta Sustentável: Rios invisíveis de São Paulo. Autora: Suzana Bizerril 
Camargo. Disponível em: <http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/cidade/
rios-invisiveis-de-sao-paulo-superinteressante-854621.shtml>. Acessado em: 
09 abr.2016.

Vá de bike: São Paulo escondeu seus rios para que os carros pudessem 
passar. Autora: Aline Cavalcante. Disponível em: <http://vadebike.org/2012/11/
rios-canalizados-avenidas-sao-paulo-chuvas/> Acessado em: 09 abr.2016.

Super abril: O fundo do poço. Autor: Otavio Cohen  Disponível em: <http://super.
abril.com.br/crise-agua/ofundodopoco.shtml>. Acessado em: 25 abr.2016.

Ebanataw: Plano de combate às enchentes no vale do Rio Aricanduva. Autor: 
Roberto Massaru Watanabe Disponível em: <http://www.ebanataw.com.br/
roberto/aricanduva/enchentes/enchentes.php> Acessado em: 13. Mai.2016.

Prefeitura de São Paulo, desenvolvimento urbano: Bacia Hidrográfica 
do rio Aricanduva. Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/upload/chamadas/anexo_ii_bacia_do_aricanduva_1331049254.
pdf> 

Artigo Cadernos EBAPE - Gerenciamento de recursos hídricos no Brasil 
e no Estado de São Paulo: um novo modelo de política pública. Autores: 
Jésus de Lisboa Gomes & José Carlos BarbieriCad. EBAPE.BR vol.2 no.3 
Rio de Janeiro Dec. 2004: Disponível em:<http://dx.doi.org/10.1590/S1679-
39512004000300002>. Acessado em: 13.05.2016 .

“ENTRE RIOS” - a urbanização de São Paulo. Disponível em: https://www.
youtube.com/watch?v=Fwh-cZfWNIc. Visto em 05 mar. 2016



XII ENIC – Encontro de Iniciação Científica e III ENID - Encontro de Iniciação à Docência 56

Universidade Cidade de São Paulo

UNIVERSIDADE CIDADE SÃO PAULO
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO

XII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E III ENCONTRO DE INICIAÇÃO 
A DOCÊNCIA

A LINGUAGEM MODERNA NA ARQUITETURA BRUTALISTA
ESTUDOS SOBRE O MUSEU BRASILEIRO DA ESCULTURA 

(MUBE) E O MUSEU DE ARTE DE SÃO PAULO (MASP)

Aluno voluntário: Thamirys da Rocha Silva¹
Orientador: Tiago Azzi Collet e Silva²

¹Universidade Cidade de São Paulo – UNICID
Graduação em Arquitetura e Urbanismo

surf_thamy10@live.com
²Professor Universidade Cidade de São Paulo – UNICID, Mestre em Arquitetura 

e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie – MACKENZIE
tiago.collet@gmail.com

RESUMO

A essência do brutalismo na arquitetura moderna destaca – se em suas grandes 
obras com suas estruturas amostra. Tendo como grandes referências o Museu 
brasileiro da Escultura (MUBE)  e  Museu de Arte de São Paulo (MASP) obras 
que serão estuadas ao decorrer dos estudos. 

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura, Brutalismo Paulista, Modernismo. 

INTRODUÇÃO

O modernismo foi o reflexo da efervescência cultural da época: durante o período 
o país passou pela industrialização e por período de grande ufanismo, o que 
levou a busca pela arte – incluindo aqui a arquitetura – nacional, sem se prender 
aos padrões europeus. O movimento gerou uma nova fase estética que acabou 
integrando tendências que já vinham aparecendo, fixadas na valorização da 
realidade do país, sugerindo um descarte das tradições que até então vinham 
sendo seguidas tanto na literatura como nas artes. O movimento Moderno não 
se limitou apenas arquitetura e arte moderna, pois envolveu aspectos ligados 
a áreas sociais, tecnológicas, econômicas e artísticas. Devido aos problemas 
gerados pelas mudanças sociais e econômicas durante a Revolução Industrial, 
o modernismo arquitetônico nasce na Europa para encontrar soluções geradas 
por tamanhas mudanças. (PIASSINI, 2015)
Segundo Zevi, o arquiteto moderno deve se libertar das preocupações formas, 
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das repetições, e deve adotar qualquer forma desde que cumpra a sua função 
prevista. Ela pode aparecer de qualquer maneira, desde que cumpra sua 
função de acordo com cada ambiente e mantendo sua especificidade.
O Modernismo foi introduzido no Brasil por arquitetos estrangeiros adeptos do 
movimento, embora tenham sido arquitetos brasileiros que mais tarde tornaram este 
estilo conhecido e aceito. Foi o arquiteto russo Gregori Warchavchik quem projetou 
a “Casa Modernista” (1929-1930), a primeira casa em estilo Moderno construída em 
São Paulo, porém o estilo se tornou conhecido e aceito em solo brasileiro através de 
projetos de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. (FRACOLOSSI, 2011) 
O termo Brutalismo surgia partir da segunda metade do século XX, entre os 
anos de 1950 e 1960, surgiu a partir da radicalização, da inovação de conceitos 
modernos, que eram usados na época. A essência das obras brutalista pode ser 
observada em seus sistemas estruturais, estes que sempre são escondidos, 
encobertos por acabamentos, no movimento brutalista, como é chamado 
atualmente, faz parte das fachadas, da decoração, se tornou um elemento 
arquitetônico, Le Corbusier em suas ultimas criações utilizou-se deste conceito, 
fato que o tornou um dos percursores do movimento.
A arquitetura brutalista no Brasil foi essencialmente importante na cidade de 
São Paulo, e muitos arquitetos pertencentes a esse movimento fariam parte do 
que depois seria denominado: “a escola paulista”. (Barlach, 2012)
Grande parte da arquitetura de São Paulo, especialmente a de Paulo Mendes 
da Rocha, tem sido interpretada a partir das ideias brutalista. O MUBE (Museu 
Brasileiro da Escultura), por exemplo, é uma das arquiteturas modernistas que 
demonstra totalmente essa ideia do movimento moderno brutalista. 
O MUBE foi criado em 1995, em uma área de 7.000 metros quadrados no bairro 
paulistano do Jardim Europa no estado de São Paulo. O seu edifício-sede é um 
dos mais significativos da obra de Paulo Mendes da Rocha. Um dos grandes 
nomes da arquitetura moderna brasileira, o arquiteto é reconhecido por propor 
soluções criativas, mas, plenamente, inseridas na paisagem.
Uma grande viga perpendicular à via principal e um vão livre de 60 metros torna 
o museu referência inconfundível na paisagem do bairro. O prédio foi erguido 
em concreto aparente, com áreas expositivas abrigadas abaixo do nível da rua, 
tornando o silêncio parte do ambiente interno. (KONH, 2012) 
 Outra obra importantíssima em São Paulo que retrata o brutalismo é o MASP 
(Museu de arte de São Paulo Assis Chateaubriand). Sua inauguração aconteceu 
no dia 2 de outubro de 1947 por Assis Chateaubriand, até então fundador e 
proprietário dos Diários e Emissoras Associados e pelo professor Pietro Maria 
Bardi, jornalista e crítico de arte na Itália e recém chegado ao Brasil.
O corpo principal pousado sobre quatro pilares laterais com um vão livre de 
74 metros. Essa estrutura avançada exigiu uma solução cujo desafio foi aceito 
pelo professor Dr. José Carlos de Figueiredo Ferraz que aplicou seu sistema 
de protensão. Os cálculos forma feitos pelo prof. Dr. José Lourenço de A. B. 
Castanho. Construído de 1956 a 1968, a nova sede do MASP foi inaugurada 
em 07 de novembro de 1968 com a presença de S.M. a Rainha Elizabeth II, 
da Inglaterra. Por ocasião do centenário do professor Bardi (fevereiro 2000) 
realizou uma grande exposição, onde além das peças mais representativas 
da coleção Lina Bo Bardi e P.M. Bardi – doadas pelo casal ao museu, foram 
também expostas outras obras do acervo indicadas pessoalmente por Bardi. O
Chateaubriand para serem adquiridas. 
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OBJETIVOS

O objetivo desse trabalho é apresentar duas obras relacionadas à arquitetura 
moderna brutalista, localizadas no estado de São Paulo.  O MUBE (Museu 
Brasileiro da Escultura) por Paulo Mendes da Rocha e o MASP (Museu de arte 
de São Paulo Assis Chateaubriand) por Lina Bo Bardi. Ambas as obras retratam 
em sua essência o modernismo (uma arquitetura sem muito ornamento) e o 
brutalismo (deixando amostra o sistema estrutural e seu concreto armado). 
Logo, ao fim da contextualização e dos estudos de caso, podemos relacionar 
outros projetos que possuam uma mesma linguagem arquitetônica para 
entendermos a qualidade que cada obra proporciona. 

MÉTODOS

Estudos sobre a Linguagem Moderna na arquitetura brutalista. Abordar uma 
reflexão teórica baseada nos textos de Lucio Costa, Bruno Zevi, Leonardo 
Benevolo.
Os conceitos a serem aplicados são para uma análise das obras citadas 
sendo que será relacionada outras obras para se ter um visão mais ampla do 
brutalismo paulista

RESULTADO PRELIMINAR

A partir das obras estudas e algumas relacionadas, o brutalismo vem se 
destacando cada vez mais no mundo atual. Mantendo a aparência de suas 
estruturas, sendo assim á uma exigência enorme da tecnologia a serem 
empregas na estrutura para sua alta durabilidade.
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RESUMO

A discussão proposta neste trabalho diz respeito à importância da história 
de revelar o passado através de memórias que, futuramente, constituirão a 
identidade do lugar. Potsdamer Platz foi escolhida para ser objeto de estudo 
desta pesquisa devido seu passado histórico e fases que passou: desde o centro 
da vida social em Berlim, até um vazio pós-queda do muro de Berlim. 

PALAVRAS-CHAVES: Memória, Identidade, Berlim. 

INTRODUÇÃO

A cidade de Berlim foi fundada no Vale do Rio Spree em 1237. Desde então 
a cidade foi se desenvolvendo, principalmente no comércio e na indústria, 
chegando à quinhentos mil habitantes em 1870. A Alemanha também possui 
um papel importantíssimo na História do Urbanismo. É nesse país que se inicia 
uma discussão sobre zoning, que subdividia as cidades em fragmentos com 
atividades muito específicas. Isso ocorre no fim do século XIX, período marcado 
pela industrialização das cidades, bem como pelo valor agregado que a terra 
acaba adquirindo devido à esse processo. Desta forma, algumas áreas da 
cidade começam a possuir um valor agregado significativo, tanto sob o aspecto 
econômico como simbólico. 
De 1871 a 1945, temos a capital alemã unificada, sendo que em 1914 tem o início 
da Primeira Guerra, perdurando até 1918. A Alemanha perdeu a Guerra, sendo 
obrigada a assinar o tratado de Versalhes, o qual impunha muitas restrições e 
punições, tais como: redução do exército, controle de armas, teve que devolver 
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à França a região da Alsácia e ficou com uma dívida externa, sendo obrigada a 
pagar o prejuízo de guerra dos países do Eixo.
Nesse período pós Primeira Guerra Mundial surgiu o regime Nazista na Alemanha, 
tendo como principal ícone Adolf Hittler. Em 1939 a Alemanha deu início à 
Segunda Guerra Mundial, que durou seis anos, de 1939 a 1945. Novamente a 
Alemanha perde a Guerra (agora comandada pelos soviéticos) e é devastada 
pelos seus inimigos. Em 1961 é erguido o Muro de Berlim (símbolo da divisão 
política mundial) em uma praça conhecida como Potsdamer Platz. 
Diversas bibliografias, documentários, reportagens jornalísticas retratam esse 
período da história demonstrando a importância desse espaço público para a 
Alemanha dividida. De acordo com o autor do filme Asas do Desejo Coloque o 
nome do autor, antes da existência do muro, símbolo da Guerra Fria, naquela 
praça havia pessoas, existia alegria e muita vida. Em um dado momento, as 
bandeiras chegaram junto à polícia: o muro foi erguido. Perdeu-se a alegria, a 
integração social, o sorriso foi levado junto ao muro. A paisagem foi tomada por 
um vasto muro, estendido por toda Berlim. O que antes era o centro da vida 
social Berlinense foi reduzido a um vazio (terrian vague, ou seja, um espaço 
sem significados simbólicos para a cidade), devastado por bombas da Segunda 
Guerra Mundial. Este vazio foi notado e lamentado pelo ator principal do filme 
“Asas do Desejo”, de Win Wenders, que por sua vez sente falta da antiga praça 
e lamenta durante o filme insistindo em um mesmo discurso: “Não desistirei até 
encontrar Potsdamer Platz”. Mas afinal, qual seria essa praça?
Berlim é uma cidade marcada por recomeços, a construção e a derrubada do 
muro de Berlim representam tal realidade. Segundo Joseph Montaner: “Toda 
cidade viva tem como missão servir de ponte entre o passado e o futuro, já que 
não pode existir futuro sem memória do passado” ¹. Walter Benjamin, critico 
literário da época, diz que o homem tem a capacidade de deixar rastos no espaço 
em que habita, e que isso é uma afirmação do seu tempo vivido. A praça tornou-
se um lugar repleto de vestígios históricos, desde a euforia ao desapontamento. 
As diferentes fases que ali passaram, tornam-se parte da identidade do lugar. 
Em Berlim por exemplo, há duas fileiras de tijolos que se estende por ruas e 
calçadas, marcando onde um dia ali fora o Muro que dividiu o país. 
Agora a praça seria alvo de concursos de projetos Urbanos e de Arquitetura. 
Os cidadãos reivindicaram, em busca de certa valorização da área do muro, em 
busca de revitalização das áreas degradadas pelo mesmo. Segundo o próprio 
Montaner afirma cabe aos Arquitetos e Urbanistas projetarem um espaço com 
identidade, que lembre as pessoas do que já aconteceu ali. Isso significa que 
todo projeto arquitetônico ou urbano é intencional, isto é, um registro do seu 
tempo histórico. 
A nova Potsdamer Platz agora seria a imagem da nova capital Alemã Unificada, 
ultramoderna, pública, porém restrita, rodeada por arranha-céus, fruto de um 
Urbanismo ligado à categoria mercadológica, uma construção de aparências. 
Por fim colocamos um questionamento: a praça, na qual foi erguido o muro 
que dividiu a Alemanha capitalista e socialista passou por diversas fases. Por 
volta de 1920, representava o coração da cidade. Havia uma identidade do 
espaço com as pessoas. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando a mesma 
foi palco de grande destruição e posteriormente o muro foi erguido, a praça 
tornou-se um vazio. Hoje, tornou-se um local com uma Arquitetura imponente 
e moderna, na qual a questão da identidade é muito questionada. Vestígios do 



XII ENIC – Encontro de Iniciação Científica e III ENID - Encontro de Iniciação à Docência 62

Universidade Cidade de São Paulo

muro permanecem no chão, como uma forma de lembrança, em memória do 
que ali já fora um dia. Mas será que o novo projeto de Potsdamer Platz faz com 
que as pessoas que já viveram ali percebam o espírito do lugar Genius loci de 
quando ela foi efetivamente criada? Portanto, o presente trabalho versa sobre 
a Potsdamer Platz de Berlim, e as relações de identidades urbanas. Para tanto, 
faremos uma análise sobre identidades a partir do filme Asas do Desejo e suas 
relações com as obras de Walter Benjamim. Outros autores são importantes 
nessa discussão, como por exemplo, Henri Bergson com seus questionamentos 
sobre memória e vida; Mauricie Halbawchs e suas colocações sobre memória 
coletivas; bem como Lewis Munford discutindo a cidade e suas transformações 
no decorrer da história, em especial a História da Revolução Industrial.

OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é apresentar uma discussão sobre identidade e espaço 
urbano. Para tanto, temos como objeto de estudo a Praça Potsdamer Platz, e 
uma análise do filme Asas do Desejo.

METODOLOGIA

O trabalho apresenta uma discussão teórica sobre identidade e espaço urbano 
aplicado no Potsdamer Platz a partir do filme “Asas do Desejo”. Por isso, será 
dividido em duas partes, sendo:
- Apresentação teórica sobre identidade e espaço urbano
- Estudo de caso aplicado a Potsdamer Platz, a partir da análise do filme. 

RESULTADOS PRELIMINARES

Inicialmente, está sendo estudada a identidade do espaço urbano. Um lugar não 
pode ser recuperado somente através da história, pois é repleto de vivências. Por 
isso, um espaço socialmente construído é signo de permanência das relações 
nele presenciadas. Assim, o espaço torna-se um lugar, definido por Norberg-
Schulz como “uma concreta manifestação do habitar humano”, ou seja, que 
tenham elementos que possuem significados. 
Maurício de Abreu estuda a Memória da cidade como lembranças eternizadas, 
fruto de um passado perceptível em determinado lugar. De acordo com ele a 
valorização do passado começou a ser mais comum nos últimos tempos para 
preservar a Memória Urbana, refletindo em uma nova Identidade. 
No caso de Potsdamer Platz, após a queda do Muro de Berlim, o lugar teria uma 
nova identidade, principalmente através da valorização do passado pela Memória 
Coletiva, apontada por Maurice Halbwachs como um espaço que poderia ligar 
grupos sociais à memória de seu patrimônio. 
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RESUMO 

A atividade física em ambiente enriquecido é composta por uma combinação 
de relações sociais, exercício físico e interações com estímulos não-sociais, 
que leva a alterações comportamentais e neuronais. A exposição a esta 
condição pode levar a mudanças estruturais como aumento na arborização 
dendrítica, aumento na densidade das espinhas dendríticas, aumento de 
matriz extracelular e até uma diminuição da gliose (Hilbig et al, 2002; Leggio et 
al, 2005). Além disso, essa atividade gerou mudanças distintas nos sistemas 
de neurotransmissores, sendo observado aumento da liberação de dopamina 
e acetilcolina no córtex pré-frontal de ratos adultos a curto prazo e aumento de 
glutamato e GABA no hipocampo de ratos envelhecidos quando submetidos 
a esse ambiente por longo prazo (Mora et al, 2007; Del Arco et al, 2007a e 
2007b; Segovia et al, 2001).
Muitas áreas do córtex cerebral estão envolvidas principalmente com o 
processamento da informação sensorial ou com o planejamento e execução 
dos comandos motores. Essas áreas são subdividas em motora primária e em 
várias áreas pré-motoras (áreas motoras secundárias ou de associação). A 
região motora primária é responsável por executar o movimento, participando de 
padrões de movimentos mais complexos e a região motora secundaria fornece 
outra organização topográfica para o controle da função motora e funciona 
conjuntamente com a área pré-motora, proporcionando movimentos de atitude, 
de fixação de diferentes partes do corpo. O córtex cerebral está organizado 
em camadas celulares. O neocórtex contém seis camadas numeradas de I-VI, 
como descrito por Lorente de Nó em 1942, numeradas da superfície externa 



XII ENIC – Encontro de Iniciação Científica e III ENID - Encontro de Iniciação à Docência 66

(pia máter) do córtex para a substância branca.
O NR1 é induzido em neurônios após estimulação extracelular por substâncias 
tróficas e neurotransmissoras, dentre eles o glutamato, bem como seus agonistas 
específicos, que ativam diversas classes de receptores glutamatérgicos, como 
kainato, NMDA e AMPA. Em 1997, Beckmann e colaboradores destacaram o 
aumento da atividade do Egr1 no córtex cerebral e hipocampo de ratos após a 
administração de NMDA e kainato, em compensação, um pré-tratamento com 
um antagonista do receptor NMDA (MK-801) não afetou a expressão dos genes 
imediatos (incluindo Egr1) no sistema límbico, sugerindo que a interação de 
NR1 com os receptores de glutamato depende da região do sistema nervoso 
central observada.

PALAVRAS-CHAVE: exercício acrobático, neurotransmissores, 
neuroplasticidade

INTRODUÇÃO 

O tipo de atividade, ou tarefa, e a forma como esta é realizada tem diferentes 
efeitos sobre o encéfalo (Holschneider et al., 2007). Estudos recentes têm focado 
a aprendizagem motora associada ao treinamento acrobático em oposição 
à repetição dos exercícios físicos com uma única variável enriquecedora. O 
exercício acrobático (AC) consiste em tarefas repetidas destinadas a incentivar 
a resolução de problemas e coordenação. Tarefas como aprender a atravessar 
vários tipos de obstáculos, também chamada de tarefa guiada internamente, 
diferem de exercícios voluntários e forçados, denominados tarefas com 
movimentos contínuos e externamente guiadas, já que estes são rítmicos e 
repetitivos (Lewis et al., 2007; Lambert et al, 2005).
Estudos recentes do nosso grupo revelaram que o exercício acrobático a curto 
prazo (uma e duas semanas, AC1 e AC2 respectivamente) induziu aumento 
significativo de proteínas estruturais no estriado e cerebelo, juntamente com a 
diminuição de proteínas sinápticas no córtex motor e aumento significativo de 
células.
Estas regiões motoras tem sido por nós escolhidas por serem frequentemente 
afetadas por doenças neurodegerativas ou por lesões, por estarem envolvidas 
direta ou indiretamente com o planejamento e/ou execução do movimento, ou 
por sofrerem influência direta dos efeitos do exercício físico. Entretanto, os 
mecanismos pelos quais estas áreas interagem com outras regiões cognitivas 
e motoras e suas participações ao longo de diferentes períodos de treinamento 
de uma nova habilidade motora ou de treinamento com prática blocada ou 
variada ainda são pouco conhecidos.
Muitas áreas do córtex cerebral estão envolvidas principalmente com o 
processamento da informação sensorial ou com o planejamento e execução 
dos comandos motores. Essas áreas são subdividas em motora primária e em 
várias áreas pré-motoras (áreas motoras secundárias ou de associação). A 
região motora primária é responsável por executar o movimento, participando 
de padrões de movimentos mais complexos. O córtex cerebral esta organizado 
em camadas celulares.
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OBJETIVO 

Mapeamento do receptor NR1 no córtex pré-frontal em animais submetidos a 
exercício físico acrobático após lesões neuroquímicas bilaterais por NMDA das 
regiões cingulada anterior, infralímibica e pré límbica.

MÉTODOS

Projeto aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa para estudos com animais, 
cujo o número da aprovação é: 003/2015.
O treinamento acrobático foi feito no período ativo do animal e consistiu em 
atravessar um circuito, como mostram a Figura 1.

 figura 1

Após 4 semanas de treinamento os animais foram perfundidos e seus encéfalos 
foram processados para obter cortes frontais seriados. Os cortes foram 
utilizados para a detecção imunoistoquímica  do gene NR1 para a analise.

RESULTADO FINAIS
 
Primeiramente escolhemos analisar das regiões motoras do córtex motor 
primário, córtex motor secundário e estrido para fins de complementação de 
estudos anteriores e para complementar o mapeamento do mapeamento de 
NR1 no córtex pré frontal.

Córtex Motor primário e secundário
O treinamento acrobático por quatro semanas não induziu mudanças na 
expressão de Nr1 no córtex motor primário dos animais lesão quando comparados 
com os animais controle. (média +/- desvio padrão: M1 AC4Controle= 2838 +/- 
476; AC4Lesão 3384 +/- 489, p=0,114) (Figura 1). 
No córtex motor secundário o resultado se repetiu, não houve mudanças 
significativas nos animais lesões comparados aos animais controle. (M2 
AC4Controle 2499+/- 648; AC4Lesão 2885+/-355; p=0,343) (Figura 2).
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No estriado dorsomedial após quatro semanas de treinamento induziu mudanças 
significativas nos animais do grupo lesão comparadas com os animais do 
grupo controle. (CPuDM AC4Controle 1224 +/- 99; AC4Lesão 2521+/-287; p= 
0,0286). (Figura 3)
No estriado dorsolateral as mudanças do grupo lesão comparada com o grupo 
controle também sofreram mudanças após o treinamento de quatro semanas. 
(CPuDL AC4Controle 899+/-75; AC4Lesão 1436+/-178; p=0,0286) (Figura 4)

 
   

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O receptor NMDA (NMDAR) tem papel fundamental no desenvolvimento e 
fisiologia do Sistema Nervoso Central. O arranjo das subunidades NR1, NR2 
e NR3 (sNR1, sNR2 e sNR3, respectivamente) formam o canal receptor. O 
receptor NMDA (N-metil-D-aspartato) é uma glicoproteína composta por 
diferentes subunidades sendo essas NR1, NR2 e NR3 (Schuler et al., 2007). 
Além disso, apresentam ampla distribuição no SNC, sendo este receptor 
especialmente ativo durante o desenvolvimento. Encontrado desde estágios 
muito precoces do embrião, o receptor NMDA exerce papel determinante 
na sinalização de sobrevida ou morte dos neurônios, além de crescimento e 
diferenciação celular (Ikonomidou et al., 1999).
A subunidade NR1 é codificada por um único gen e apresenta o sítio de ligação 
para a glicina, o seu co-agonista (Cull-Candy e Leszklewlcz, 2004). No entanto, 
esta subunidade apresenta variantes que são geradas por “splicing” alternativo 
(Sugihara et al., 1992) e, desta forma, a subunidade NR1 é subdividida em 
8 diferentes tipos (NR1a - NR1h). Esta subunidade é expressa em muitos 
neurônios em todo SNC, está presente em todos os estágios do desenvolvimento, 
sendo ainda passível de inibição pelo Zn2+ e possui permeabilidade ao Ca2+ 
(Moriyoshi et al., 1991; Nakanishi, 1992). Nos neurónios corticais receptores 
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NMDA são principalmente formadas por NR1 e NR2A e / ou subunidades B. 
NR1, é altamente expresso pelos neurônios corticais.
O NMDA é um receptor glutamatergico e o glutamato (L-Glu) é o principal e 
mais abundante neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central (SNC) 
dos mamíferos, exercendo um papel crucial em mecanismos subjacentes à 
plasticidade sináptica. Esses mecanismos fazem parte da base fisiológica de 
processos comportamentais como cognição e memória. 
A plasticidade de sinapses glutamatérgicas, cujos processos moleculares de 
modificação sináptica parecem estar entre os mais comuns de todo o sistema 
nervoso central. Uma das propriedades mais fascinantes do sistema nervoso é 
sua plasticidade: a capacidade de a atividade neural gerada por uma experiência 
modificar a função de circuitos neurais e assim modificar pensamentos, 
sentimentos e comportamentos. Mais especificamente, a plasticidade sináptica 
é a capacidade de modificação na eficiência da transmissão sináptica (aumento 
ou diminuição da resposta pós-sináptica) pela atividade neural gerada por uma 
experi- ência. Seus efeitos podem envolver alterações no processamento de 
informações e na comunicação entre regiões cerebrais, regulando processos de 
formação de memória, abuso de drogas e estados afetivos. Podemos subdividir 
os fenômenos de plasticidade sináptica em duas categorias: plasticidade 
sináptica de curta duração e de longa duração.
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RESUMO

Em 1993 houve o primeiro relato de pacientes com problemas renais que após 
a ingestão do suco da fruta carambola (Averrhoa carambola) desenvolveram 
algum nível de intoxicação, que varia de leve, moderada ou grave, diversificando 
segundo as manifestações clínicas. O ácido oxálico e a caramboxina são dois 
possíveis princípios relacionados à fisiopatologia, que podem estar envolvidos 
com a inibição gabaérgica (neurotransmissor inibitório). Alterações da atividade 
neural podem levar ao aumento da expressão da proteína nuclear c-Fos (genes 
de ativação imediata). Estudos realizados com ratos nefropatas que ingeriram 
via gavagem o suco de carambola identificaram dois núcleos com a presença 
de células c-Fos+: Paraventricular do Hipotálamo (PVH) e Locus Coeruleus 
(LC), sendo o objetivo deste projeto investigar a presença de receptores 
GABAérgicos nestes sítios neurais. Nossos resultados revelaram a presença 
de receptores GABAérgicos (GABAA e GABAB) no PVH e LC. Este fato 
sugere possível relação da neurotransmissão GABAérgica na neurotoxicidade 
e consequentemente crise convulsiva mediada pela carambola em ratos 
nefropatas submetidos a carambola.

INTRODUÇÃO

Intoxicações pela fruta carambola tem sido relatados na literatura e pode ser 
classificada em leve, moderada ou grave, dependendo das manifestações 
clínicas apresentadas, que variam desde soluços persistentes e intratáveis, 
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convulsões e até a morte (NETO et al., 2003; TSAI et al., 2005; TSE et al., 2003). 
Duas teorias foram publicadas a respeito da fisiopatologia: uma sugere que a 
existência de uma toxina específica da carambola (caramboxina), seria capaz 
de agir inibindo os receptores GABAérgicos e aumentando a excitabilidade 
neuronal (CAROLINO et al., 2005). Já a outra diz respeito ao papel do ácido 
oxálico (oxalato), em induzir a neurotoxicidade (FANG et al,. 2008). Existem dois 
tipos de receptores GABAérgicos: os ionotrópicos GABAA (correspondem aos 
canais permeáveis de íons cloro) e os metabotrópicos GABAB (associados a 
proteína G e regulam a atividade dos canais de potássio e cálcio) (BRADFORD, 
1995). A proteína nuclear c-Fos tem sua expressão aumentada relacionada a 
crises epilépticas.

OBJETIVOS

Identificar o padrão de expressão de receptores GABAA, GABAB e sua possível 
co-localização com a proteína nuclear c-Fos nos núcleos PVH e LC de ratos.

MÉTODOS

Utilizamos 10 ratos albinos (Rattus norvegicus, linhagem Wistar), machos, 
adultos com aproximadamente 90 dias de idade, mantidos no biotério da 
instituição Universidade Cidade de São Paulo/ NUPEN, água e alimentação à 
vontade, divididos em grupos controles e experimentais. O GRUPO CONTROLE 
BRANCO (BCO), foram os animais sem nenhum procedimento experimental, 
já o GRUPO EXPERIMENTAL NEFROPATA GAVAGEM COM CARAMBOLA 
(NFC), passaram por procedimento cirúrgico de obstrução bilateral dos 
ureteres e receberam gavagens com suco da carambola por dois dias até 
apresentarem quadros convulsivos. Todos os animais foram perfundidos, seus 
encéfalos retirados e imunohistoquimicamente processados com anticorpo 
contra a proteína c-fos, GABAA e GABAB. Com o protocolo de pesquisa nº 
001/2015 CEUA-UNICID, aprovado em 19/08/2015, todos os experimentos 
respeitaram as normas e preceitos do Colégio Brasileiro de Experimentação 
Animal (COBEA) com a finalidade de evitar e minimizar ao máximo o sofrimento 
do animal. 

RESULTADOS

Foi realizado um modelo experimental em nosso laboratório (LINS et al., 
2014), que demonstrou achados clínicos, assim como descritos nas literaturas 
e revelou o possível envolvimento dos núcleos PVH e LC com a expressão 
de células c-Fos+ em ratos nefropatas. Assim, investigou-se a maquinaria 
neuroquímica e a identificação de possíveis co-localizações da interação da 
proteína c-Fos com os receptores GABAA e GABAB das regiões já citadas. 
A figura 1 (Fig. 1A-D) revela o aumento da expressão de c-Fos no grupo NFC 
em relação a expressão do grupo BCO tanto no PVH quanto no LC. Estes 
dados são condizentes com os dados da literatura e experimentos prévios de 
nosso laboratório, corroborando com a relação da expressão desta proteína 
nas situações de crise convulsiva. Nesta mesma figura (fig 1E-H), podemos 
identificar que estes núcleos são importantes sítios de expressão de receptores 
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GABAérgicos em ratos nefropatas submetidos a ingestão de carambola. 

 Imagem 1: Fotomicrografias em campo claro do encéfalo de ratos. Barra de 
escala de 50μm. Fig. A e B grupo BCO. Figs. C a H grupo NFC. Fig. A, C, E e 
G imagens do Locus Coeruleus. Fig. B, D, F e H imagens do Paraventricular 
do Hipotálamo. Fig. A a D cortes imunorreagidos com a proteína nuclear c-Fos. 
Fig. E e F dupla marcação de c-Fos com GABAA. Fig. G e H dupla marcação 
de c-Fos com GABAB.

A expressão de receptores GABA em ratos nefropatas é intensa no PVH e no 
LC, mesmas áreas onde foi notado aumento da expressão de c-Fos. Estes 
dados sugerem que estes núcleos podem ser alvos diretos da ação tóxica 
provocada pela carambola, ou que possam atuar em circuito de proteção 
envolvendo mediação GABAérgica frente a outras áreas em desequilíbrio 
neuroquímico-funcional. Alguns dados ainda precisam ser investigados para 
melhor embasamento destas relações. Investigar a expressão basal de 
receptores GABAérgicos no PVH e no LC; investigar se a expressão de c-Fos 
e receptores GABA se dá nas mesmas células destes núcleos (além de estar 
nas mesmas regiões). Experimentos de marcação simples no grupo BCO e de 
dupla marcação no grupo NFC precisam ser realizados para solucionar estas 
dúvidas iniciais. Estes experimentos foram realizados, porém a expressão 
de c-Fos não foi evidente.  Os testes iniciais com anticorpo, assim como os 
experimentos acabam por utilizar toda a quantidade de anticorpos adquiridos. 
Uma vez testados e agora com resultados positivos, nova aquisição será 
realizada para dar continuidade aos experimentos.

CONSIDERAÇÃO FINAIS

Com estudos envolvendo a maquinaria neuroquímica dos núcleos PVH 
e LC em intoxicação por carambola é possível sugerir o envolvimento da 
neurotransmissão com o GABA (detectando receptores GABAA e GABAB 
em regiões c-Fos+), ajudando a elucidar os processos que abrangem as 
manifestações clinicas e os distúrbios funcionais da carambola em nefropatas.
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RESUMO

O transplante de órgãos provenientes de indivíduos em morte encefálica (ME) 
é a opção de tratamento para muitos pacientes em estágio terminal de doença.
A morte encefálica está associada à instabilidade hemodinâmica e pode levar 
a alterações inflamatórias e imunológicas, afetando a qualidade dos órgãos a 
serem transplantados.
Mudanças hormonais e metabólicas importantes ocorrem após a falência 
hipofisária em modelos experimentais de morte cerebral e o metabolismo 
está intimamente ligado ao processo inflamatório, portanto estas mudanças 
associadas aos eventos que precedem a morte cerebral, como trauma e 
hemorragia, somam-se ao resultado inflamatório do doador de órgãos. 
O pulmão é um dos órgãos mais afetados pelos efeitos da morte encefálica 
e estudos evidenciam maior risco em transplantes de pulmão oriundos de 
mulheres doadoras. Esses achados conjuntamente com estudos clínicos 
e experimentais que mostram o efeito do tratamento com estradiol sobre o 
sistema imune, a inflamação pulmonar e a liberação de diversos mediadores 
pró-inflamatórios, reforçam a importância de avaliar os efeitos do tratamento 
com estradiol no controle da resposta inflamatória pulmonar e sistêmica em 
ratas, buscando alternativa terapêutica para mitigar os efeitos deletérios da 
morte encefálica. 

PALAVRAS-CHAVE: estradiol; transplante; inflamação
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INTRODUÇÃO

O transplante de órgãos provenientes de indivíduos em morte encefálica (ME) 
é a opção de tratamento para muitos pacientes em estágio terminal de doença. 
O transplante de pulmão é tratamento disponível para doenças pulmonares 
avançadas, porém, mesmo podendo melhorar a qualidade de vida e prolongar a 
sobrevida, pode resultar em uma série de complicações e significativa morbidade. 
A consequente redução aguda dos níveis de hormônios sexuais femininos após 
a morte encefálica resultaria em maior inflamação pulmonar em fêmeas, quando 
comparadas a machos. Estes dados sugerem que a inflamação gerada pela ME 
possa ser exacerbada em animais do sexo feminino e que os hormônios sexuais 
femininos, como moduladores da resposta imune, podem ser considerados 
potenciais moduladores dos eventos desencadeados pela ME. 

 
OBJETIVOS

Dessa forma, o objetivo deste projeto será investigar o efeito do tratamento com 
estradiol na inflamação pulmonar em modelo de morte encefálica em ratas.

MÉTODOS

Animais 
Neste estudo serão utilizadas 100 ratas Wistar fêmeas SPF, divididos em 
três etapas: 32 animais serão utilizados para a avaliação da microcirculação 
pulmonar, 32 animais serão utilizados para a coleta de tecidos para 
imunohistoquimica e PCR e 32 animais serão utilizados para a avaliação da 
permeabilidade vascular e atividade de mieloperoxidase.

Identificação da fase do ciclo estral
A seleção das ratas será de acordo com a fase do ciclo estral em que se 
encontram, sendo selecionadas as que estiverem nas fases de maior 
concentração estrogênica (estro e proestro). A identificação será realizada por 
meio de esfregaço vaginal compatível com essas fase.

Anestesia 
Os animais serão anestesiados com mistura de isoflurano e oxigênio em câmara 
fechada. Em seguida, serão submetidos à intubação oro-traqueal e conectados 
a um ventilador para roedores, e o plano anestésico foi mantido com isoflurano.

Indução da Morte Encefálica (ME) 
Após exposição da calota craniana, será realizada uma perfuração total da 
tábua óssea com broca esférica motorizada na região parietal direita para 
inserção de um cateter. A morte encefálica foi induzida pela infusão rápida de de 
NaCl, sendo confirmada por pico hipertensivo, ausência de reflexos, midríase 
bilateral e apneia. Uma vez confirmada morte encefálica foi interrompido o uso 
de isoflurano e mantida a ventilação mecânica. 



XII ENIC – Encontro de Iniciação Científica e III ENID - Encontro de Iniciação à Docência 77

Universidade Cidade de São Paulo

Tratamento 
Um grupo de animais será tratado com 17β-estradiol, imediatamente após a 
indução da ME e outro 3h após o estabelecimento da ME (infusão contínua).

Determinação do número total de células na medula óssea 
Após o término do período de 6 h de morte cerebral os animais serão submetidos 
a eutanásia e o fêmur esquerdo será cirurgicamente removido, ambas as 
extremidades serão abertas e o canal medular será perfundido a partir da 
extremidade distal, pela introdução de uma agulha acoplada à uma seringa. 
As amostras serão centrifugadas e a contagem de células será realizada em 
câmara de Newbauer.

Determinação número total e diferencial de leucócitos circulantes
Amostras de sangue serão coletadas da cauda dos animais antes da indução 
da isquemia, após o término do período de reperfusão. Será utilizada pipeta 
automática para coletar a amostra, que será homogeneizada em diluente e 
submetida à contagem automática total e diferencial em analisador hematológico.

Lavado broncoalveolar
Passadas as 6 horas, será realizado um lavado de pulmão com 5 ml de meio de 
cultura inserido pela mesma cânula usada na intubação. Esse meio de cultura 
será injetado e recolhido lentamente três vezes e então centrifugado por 15 
minutos. O pellet será ressuspendido, corado com cristal violeta e usado para 
a contagem na câmara de Newbauer.

RESULTADOS PRELIMINARES

O projeto se encontra atualmente em desenvolvimento e os experimentos estão 
sendo realizados, sendo assim, não apresentamos até o momento resultados.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Como não temos a análise de resultados, ainda não apresentamos uma 
conclusão para o projeto. No entanto, buscamos com essa apresentação 
um caráter informativo e aguçador relacionado ao tema, considerando a sua 
relevância de pesquisa e aplicação de dados no âmbito da saúde pública.
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RESUMO

Está pesquisa-ação irá apresentar os efeitos da neuroplasticidade na 
participação astrócitaria nas práticas de exercicos acrobáticos que consisti 
no estudo na aprendizagem motora associada ao treinamento acrobático que 
consisti na repetição dos exercícios físicos, observando áreas do cortéx motor 
que são dividas em córtex motor primário (M1), área motora suplementar (AMS) 
e área pré-motora (APM). Tanto a AMS quanto a APM estão envolvidas no 
planejamento da atividade motora, já M1 seria uma das principais regiões de 
origem do trato córtico-espinal lateral, e esta região é densamente aferentada 
pela AMS e pela APM mantendo-se organizada em grupos neuronais altamente 
especializados no controle dos movimentos voluntários. Além destas regiões 
corticais anteriormente citadas, áreas do córtex pré-frontal medial (PFCm) 
como a região dorsal do córtex do cíngulo anterior (ACAd) e as regiões pré 
límbica (PL) e infra límbica (ILA) colaboram de modo indireto com a promoção 
da movimentação voluntária. No treinamento acrobático será feito no período 
ativo do animal e consistirá em atravessar um circuito constituído com 
obstáculos em dias alternados, com frequência de três vezes por semana e 
com 5 passagens nesse circuito por dia até completar o tempo de treinamento 
de cada grupo.
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INTRODUÇÃO 

Para que o movimento voluntário seja iniciado é necessário que ocorra a 
ativação do córtex cerebral.  Nos seres humanos, o córtex motor pode ser 
dividido em córtex motor primário (M1), área motora suplementar (AMS) 
e área pré-motora (APM). Tanto a AMS quanto a APM estão envolvidas no 
planejamento da atividade motora, já M1 seria uma das principais regiões de 
origem do trato córtico-espinal lateral, e esta região é densamente aferentada 
pela AMS e pela APM mantendo-se organizada em grupos neuronais altamente 
especializados no controle dos movimentos voluntários. (KANDEL et al., 2003; 
ADKINS et al., 2006).
Além destas regiões corticais anteriormente citadas, áreas do córtex pré-frontal 
medial (PFCm) como a região dorsal do córtex do cíngulo anterior (ACAd) e as 
regiões pré límbica (PL) e infra límbica (ILA) colaboram de modo indireto com a 
promoção da movimentação voluntária. ( BELLEINE; DICKNSON,1998;DALLEY 
et al .,2004; EUSTON ET AL., 2012; MILLER; COHEN,2001)Diversos estudos 
têm focado na aprendizagem motora associada ao treinamento acrobático 
em oposição à repetição dos exercícios físicos com uma única variável 
enriquecedora. O exercício acrobático (AC) consiste em tarefas repetidas com 
o intuito de promover a resolução de problemas e coordenação. (LAMBERTet 
al, 2005; LEWIS et al., 2007;).Estudos mostraram que o AC a curto prazo 
(uma e duas semanas, AC1 e AC2 respectivamente) induziu um aumento 
significativo de proteínas estruturais no estriado e cerebelo, juntamente com 
a diminuição de proteínas sinápticas no córtex motor e aumento significativo 
de células Egr1-positivas no córtex motor, estriado (dorsomedial) e cerebelo. 
Estas regiões (corticais) têm sido por nós escolhidas por serem frequentemente 
afetadas por doenças neurodegerativas ou por lesões, por estarem envolvidas 
direta ou indiretamente com o planejamento e/ou execução do movimento, 
por sofrerem influência direta dos efeitos do exercício físico. A região motora 
primária é responsável por executar o movimento, participando de padrões 
de movimentos mais complexos e a região motora secundaria fornece 
outra organização topográfica para o controle da função motora e funciona 
conjuntamente com a área pré-motora, proporcionando movimentos de atitude, 
de fixação de diferentes partes do corpo. O córtex cerebral esta organizado 
em camadas celulares. O Egr1 recebeu denominações (Zif, NGFI-A, Krox-24, 
TIS8) na medida em que foi definido por sua rápida expressão em diferentes 
tecidos, como cérebro, pulmão e gânglio cervical superior, após exposição 
desses tecidos ao fator de crescimento neural (NGF).
O Egr1 é induzido em neurônios após estimulação extracelular por substâncias 
tróficas e neurotransmissores, dentre eles o glutamato, bem como seus agonistas 
específicos, que ativam diversas classes de receptores glutamatérgicos, como 
kainato, NMDA e AMPA. Beckmann e colaboradores (1997) destacaram o 
aumento da atividade do Egr1 no córtex cerebral e hipocampo de ratos após a 
administração de NMDA e kainato, em compensação, um pré-tratamento com 
um antagonista do receptor NMDA (MK-801) não afetou a expressão dos genes
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imediatos (incluindo Egr1) no sistema límbico, sugerindo que a interação de Egr1 
com os receptores de glutamato depende da região do sistema nervoso central 
observada.O treinamento acrobático em animais promove sinaptogênese em 
regiões do cerebelo e córtex motor,indicando um aumento substancial na 
aquisição das habilidades motoras.

OBJETIVOS

Investigar a participação astrocitária nos mecanismos de plasticidade neural 
mediante exercício físico acrobático a partir de lesões neuroquímicas bilaterais 
por NMDA do PFCm(ACAd, IL e PL) após 1 e 2 semanas de treinamento, 
utilizando como método de identificação a análise da proteína glial fibrilar ácida 
(GFAP), pertencente ao grupo dos filamentos intermediários do citoesqueleto e 
excelente marcador de especificidade para astrócitos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Protocolo de Exercício Acrobático
O treinamento acrobático será feito no período ativo do animal e consistirá 
em atravessar um circuito constituído pelos seguintes obstáculos: gangorra, 
barreiras verticais, ponte de cordas paralelas, traves paralelas de madeira 
roliça, pontes de madeira roliça e corda, como mostra a Figura 1. O circuito 
será baseado no utilizado por Kleim e colaboradores e localizado a uma 
altura de 1,50m do chão. O treinamento será realizado em dias alternados, 
com frequência de três vezes por semana e com 5 passagens nesse circuito 
por dia até completar o tempo de treinamento de cada grupo. Será registrado 
o tempo necessário para cada rato percorrer cada passagem pelo circuito_
ENREF_41. Após o término das 5 passagens de cada animal pelo circuito, 
todos os obstáculos e plataformas serão limpos com etanol 70%.
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Figura 1: Imagens digitais dos obstáculos que compõem o circuito de 
treinamento de exercícios acrobáticos (Adaptado de Samira Salame, 2013

Perfusões:
Os animais serão anestesiados com uma injeção intraperitoneal de cloridrato 
de Ketamina 5% (Konig) e cloridrato de xilazina 2% (Konig) (Merck) a 0,2% na 
proporção 0,4ml/100g de peso corporal. Em seguida, através de uma bomba 
peristáltica (Cole Parmer) os animais serão perfundidos por via trans-aórtica 
inicialmente com 150 ml de uma solução salina 0,9% seguida de 900 ml de 
uma solução fixadora de paraformaldeído a 4% diluído em tampão fosfato 
de sódio 0,1M (pH 7,4). Os encéfalos permanecerão na caixa craniana por 3 
horas antes de serem removidos e transferidos para uma solução contendo 
sacarose 20% em tampão fosfato de potássio 0,02M, onde permanecerão por 
aproximadamente 12 horas.

Microtomia:
Cortes frontais seriados, com 30µm de espessura serão obtidos utilizando-se 
um micrótomo de congelação e colocados em placa de cultivo, em solução 
anti-freeze, e mantidos em geladeira a 4 ºC até o momento do procedimento 
de imuno-histoquímica. sendo selecionado os cortes contendo as seguintes 
áreas corticais:pré-limíbica,infralímbica e cingulada anterior.Os cortes serão 
utilizados para a detecção imunoistoquímica  de GFAP e para coloração pelo 
método de Nissl, com tionina 0,25% como corante que servirá como referência 
para citoarquitetura para a localização da lesão que será caracterizada por 
perda celular e gliose intensa.

Imunoistoquímica:
Os cortes selecionados serão lavados em tampão fosfato (PB 0,1M) por três 
vezes de 10 minutos, depois incubados com anticorpo primário específico para 
o anticorpo citado acima (GFAP, na concentração de 1:1000, em PB com 0,3% 
de Triton X-100 por um período de 14 a 18 horas à temperatura ambiente 
(24ºC). Os cortes serão então novamente lavados em PB0,1M à temperatura 
ambiente e para localização do complexo antígeno-anticorpo serão incubados 
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por duas horas com anticorpo secundário biotinilado (1:200) contra as 
imunoglobulinas do animal no qual foi feito o anticorpo primário. Após nova 
série de lavagens à temperatura ambiente, os cortes serão colocados por uma 
hora numa solução de Triton-X-100 0,3 % em tampão fosfato 0,1M com 0,4 
M de NaCl, contendo o complexo avidina-biotina-peroxidase (ABC ELITE kit, 
Vector Labs.).Após lavagens sucessivas, os cortes serão incubados em uma 
solução contendo 30mg de tetrahidrocloreto de 3-3’diaminobenzidina (DAB), 
1mg de glicose oxidase(diluída em 1000 microlitros) e 24mg de cloreto de 
amônio em 15ml de tampão fosfato de sódio 0,1M por 5 minutos. Em seguida 
será adicionado ß-D-glicose, e a reação enzimática será interrompida após 
um período de tempo variável, em geral em torno de 15 minutos, atingindo 
a imunorreatividade desejada com o desenvolvimento de coloração marrom 
clara.Após a reação imunoistoquímica, os cortes serão montados em lâminas 
recobertas com gelatina, submetidas ao ósmio para padronizar a visualização 
do produto da reação, desidratados e recobertos com DPX .

RESULTADOS FINAIS

Os resultados obtidos mostram que houve uma diminuição de células Egr1-
positivas projetadas para o córtex motor primário e secundário resultante das 
lesões bilateral por NDMA no CPF nos grupos (AC1 e AC4). Entretanto os 
dados do gráfico mostram que o exercício físico acrobático após uma semana 
de treinamento fez com que aumentassem o número de células ativas do M1 
e M2 ao nível que no M1 apresentasse uma diferença não significativa de 
células Egr1-positivas com relação ao grupo controle e o M2 apresentasse uma 
diferença significativa pequena em relação ao controle. E os dados do grupo de 
exercício físico acrobático de quatro semanas de treinamento nos revela uma 
diminuição de células Egr1-positivas tanto no grupo Controle quanto no Grupo 
Lesão em relação ao grupo AC1.
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Figura 6. Efeitos dos grupos Controle e Lesão de uma e quatro semana de 
treinamento de exercício acrobático sobre a expressão gene Egr1 no Córtex 
Motor Primário e Secundário.

Os resultados obtidos desses tempos marcados serviram para realçar os 
resultados das análises das células Egr-1 positivas, onde o grupo controle 
apresentou melhores tempos de passagem do circuito em relação ao lesão, 
porem o grupo lesão apresentou uma diminuição do tempo das passagens do 
circuito ao passar dos dias de treinamento resultando em uma melhora nas 
execuções das tarefas, chegando ao final da quarta semana obtendo o platô 
de mesmo tempo do grupo controle.
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RESUMO

Como originariamente descrito por Hunsperger, a matéria cinzenta periaquedutal  
(PAG) é um sítio fundamental para organizar as repostas de defesa durante o 
confronto com o predador. Na PAG, a parte dorsolateral apresenta o maior 
grau de mobilização durante o a exposição direta ao predator (Canteras e 
Goto, 1999; Comoli et al., 2003), bem como os menores limiares para provocar 
respostas integradas de defesa (Bittencourt et al., 2004). Contudo, os dados 
acerca das projeções desta região particular da PAG ainda são bastante 
fragmentários (Cameron et al., 1992a e b). Dados do nosso laboratório indicam 
que os principais alvos de projeção deste sítio da PAG são o núcleo hipotalâmico 
anterior e a região subfornical adjacente, bem como o núcleo cuneiforme, no 
tronco encefálico, que constitui o seu principal alvo de projeção. Curiosamente, 
sabemos muito pouco a respeito do papel funcional do núcleo cuneiforme, que 
nos parece um local crítico para o melhor entendimento das bases neurais das 
respostas de defesa.
Nesta primeira etapa do projeto, para a padronização dos experimentos, 
realizamos testes comportamentais de exposição ao gato e ao ambiente 
previamente relacionado ao predador em seguida, analisamos estatisticamente 
as respostas comportamentais expressas pelos animais e a permanência dos 
mesmos nos compartimentos do aparato experimental. Para a ultima etapa 
do estudo, realizamos experimentos de exposição ao gato e ao ambiente 
previamente relacionado ao predador, para isso, os animais foram submetidos a 
cirurgia extereotáxica para realização de lesões citotóxicas bilaterais centradas 
no núcleo cuneiforme, através de depósitos iontoforéticos de uma solução de 
ácido-N-metil-D-aspártico (NMDA).
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INTRODUÇÃO

Os comportamentos motivados são aqueles fundamentais para a sobrevivência 
do indivíduo ou da espécie, e, portanto acompanhados de alto grau motivacional, 
tais como, os comportamentos alimentar, reprodutor e defensivo.
Historicamente, os trabalhos pioneiros de Bard (1928) e Hess e Brugger 
(1943) estabeleceram o importante papel do hipotálamo na expressão de 
comportamentos de defesa. Utilizando gatos descorticados que expressavam 
ataques de “ira fictícia”, Bard (1928) determinou que a região mais crítica para 
a expressão das respostas defensivas estava localizada no hipotálamo caudal. 
Hess e Brugger (1943), utilizando estimulações elétricas intracranianas em 
gatos, identificaram a região perifornicial do hipotálamo lateral como sendo 
crítica para eliciar respostas integradas de defesa. Estes achados foram 
posteriormente confirmados por Hunsperger e colaboradores (Hunsperger, 
1956; Fernandez de Molina e Hunsperger 1962), os quais mostraram que 
estimulações elétricas ao longo de um sistema neural que envolve a amígdala, 
a estria terminal, o núcleo intersticial da estria terminal, a região perifornicial 
do hipotálamo lateral e a matéria cinzenta periaquedutal podem provocar 
reações defensivas. Estes autores também mostraram que estes sistemas são 
organizados de forma hierárquica, de tal maneira que respostas às estimulações 
amigdalianas ou hipotalâmicas são abolidas com lesões da matéria cinzenta 
periaquedutal, enquanto que as respostas comportamentais às estimulações 
desta última estrutura, não são comprometidas por lesões na amígdala ou 
hipotálamo (Fernandez de Molina e Hunsperger, 1962). 
Trabalhos posteriores mostraram que estimulações elétrica ou química da 
zona medial do hipotálamo também podem provocar respostas somatomotoras 
e autonômicas semelhantes àquelas que ocorrem quando o animal é exposto 
a predadores (Azevedo et al., 1980; Brutus et al. 1985; Fuchs et al., 1985; 
Schmitt et al., 1985; Yardley et al., 1986; Lammers et al., 1988; Silveira e Graeff, 
1992). As mesmas reações também podem ser eliciadas por antagonistas de 
receptores GABA, indicando que esta região possui neurônios envolvidos com 
respostas defensivas e que são tonicamente inibidos pela neurotransmissão 
gabaérgica (Di Scala et al., 1984; Brandão et al., 1986).
No tronco encefálico, os principais alvos dos elementos do circuito hipotalâmico 
de defesa são o núcleo pré-comissural e a matéria cinzenta periaquedutal, em 
particular a sua coluna dorsolateral (Canteras e Goto, 1999; Comoli et al., 2003). 
Como originariamente descrito por Hunsperger (1956), e já mencionado no 
projeto a PAG é um sítio fundamental para organizar as repostas de defesa 
durante o confronto com o predador e onde sua parte dorsolateral apresenta o 
maior grau de mobilização durante o a exposição direta ao predator (Canteras 
e Goto, 1999; Comoli et al., 2003).

OBJETIVOS

Padronização dos experimentos, realizando testes comportamentais de 
exposição ao gato e ao ambiente previamente relacionado ao predador e, em 
seguida, analisar estatisticamente as respostas comportamentais expressas 
pelos animais e a permanência dos mesmos nos compartimentos do aparato 
experimental.
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MÉTODOS

Animais: 
Em todos os estudos foram utilizados ratos albinos (Rattus norvegicus, linhagem 
Wistar), machos, adultos, com aproximadamente 90 dias de idade. Os animais 
foram alojados em gaiolas de polipropileno (30X40X18cm), em salas com 
sistema de ventilação (23±2oC) e ciclo de luz de 12h (06:00-18:00). Água e 
comida forão oferecidas durante todos os procedimentos experimentais. 

Teste comportamental: 
No teste comportamental todos os animais, foram mantidos em um aparato 
experimental de acrílico, constituído de uma caixa-moradia (25X25X25cm) 
com porta ligada a um corredor de acesso a uma caixa 02, com as mesmas 
dimensões da caixa-moradia.
 

 
Figura 01. Esquema do aparato experimental.

Durante 10 dias, os grupos experimentais passaram por um período de 
habituação a este aparato, sendo que em todos os dias, 3 horas antes do 
início do período de escuro os animais foram privados de ração. No início do 
período de escuro, quando ocorre o período de maior atividade e o primeiro 
pico alimentar do rato, a porta da caixa-moradia foi aberta permitindo que os 
animais explorassem o corredor e se deslocassem até a caixa 02, para obterem 
a ração ali depositada. No décimo primeiro dia, um gato foi colocado na caixa 
02 antes da abertura da porta da caixa moradia e a resposta comportamental 
foi observada por 10 minutos, sendo que em nenhum momento houve contato 
físico entre eles. No dia seguinte, somente os animais do grupo Contexto 
foram avaliados, também por 10 minutos, durante a exposição ao ambiente 
previamente associado à presença do predador. 

Perfusão:
Noventa minutos após o teste comportamental, os animais foram anestesiados 
com uma injeção intraperitoneal de cloridrato de Ketamina 5% (Konig) e 
cloridrato de xilazina 2% (Konig) (Merck) a 0,2% na proporção 0,4ml/100g de 
peso corporal. Em seguida, através de uma bomba peristáltica (Cole Parmer) 
os animais serão perfundidos por via trans-aórtica inicialmente com 150 ml 
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de uma solução salina 0,9% seguida de 900 ml de uma solução fixadora de 
paraformaldeído a 4% diluído em tampão fosfato de sódio 0,1M (pH 7,4). 
Os encéfalos permaneceram na caixa craniana por 3 horas antes de serem 
removidos e transferidos para uma solução contendo sacarose 20% em 
tampão fosfato de potássio 0,02M, onde permaneceram por aproximadamente 
12 horas para crioproteção.

Microtomia:
Cortes frontais seriados, com 40µm de espessura foram obtidos utilizando-se 
um micrótomo de congelação. 

Análise Estatística 
Para a análise estatística, foi utilizado o teste U de Mann-Whitney, do programa 
Prism versão 2.0. Os resultados foram expressos em média ± erro padrão, 
considerando-se significante sempre que p < 0,05. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para a padronização dos experimentos, analisamos estatisticamente a 
permanência dos animais nos compartimentos do aparato experimental 
na exposição ao gato e no ambiente previamente relacionado ao predador 
(contexto) e, com isso, podemos observar que nas duas situações citadas acima, 
os animais permanecem mais tempo na caixa moradia quando comparados 
com a permanência no corredor.
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RESUMO 

O comportamento de defesa consiste em um conjunto de respostas 
comportamentais altamente conservadas por todos os animais ao longo 
da evolução, podendo ocorrer em resposta ao ataque de um predador ou 
um coespecífico ou também, em resposta a um perigo eminente do próprio 
ambiente, além de serem rapidamente condicionadas ao estímulo ameaçador 
ou a situações associadas a ele. O núcleo cuneiforme pode ser mobilizado 
em situações de perigo eminente e que recebe projeções de estruturas 
importantes para expressão do comportamento de defesa, em particular da 
coluna dorsolateral da substância cinzenta periaquedutal, 
Podemos inferir que o CUN participaria de um circuito neural crítico para a 
expressão das respostas de avaliação de risco frente ao predador. Foram 
utilizados ratos machos da linhagem Wistar (300g), com 90 dias de idade 
(085/12/CEUA). Estes receberam uma injeção iontoforética de Fluorogold, um 
traçador retrógrado no CUN (n=3). Após um período de 14 dias, os animais 
foram perfundidos por via trans-aórtica e os encéfalos processados para reação 
imunoistoquímica para detecção dos neurônios retrogradamente marcados. 

PALAVRAS-CHAVE: núcleo cuneiforme, padrão defesa

INTRODUÇÃO

Sabe-se que a coluna dorsolateral da substância cinzenta periaquedutal 
(PAGdl) desempenha um papel chave na expressão do comportamento de 
defesa e seu principal alvo de projeção eferente é o núcleo cuneiforme (CUN), 
um sítio neural que é mobilizado após a exposição ao predador, ou ao odor 
do gato e após a estimulação da PAG dorsal. Um estudo recente mostrou que 
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lesões combinadas da parte dorsal rostral e da parte ventrolateral caudal da 
PAG e do CUN aboliram as respostas defensivas e diminuíram a ativação de 
sítios neurais que fazem parte do “circuito responsivo a ameaça predatória”.

OBJETIVOS 

Sabendo que o núcleo cuneiforme pode ser mobilizado em situações de perigo 
eminente e que recebe projeções de estruturas importantes para expressão do 
comportamento de defesa, em particular da coluna dorsolateral da substância 
cinzenta periaquedutal, temos como objetivo investigar suas projeções 
aferentes por meio de injeções iontoforéticas de Fluorogold.

MÉTODOS

Foram utilizados ratos machos da linhagem Wistar (300g), com 90 dias de idade 
(085/12/CEUA). Estes receberam uma injeção iontoforética de Fluorogold, um 
traçador retrógrado no CUN (n=3). Os animais foram inicialmente anestesiados 
com uma injeção intramuscular de uma solução contendo volumes iguais (1:1) 
de ketamina e xilazina (1ml/kg.de peso corpóreo) e em seguida posicionados 
em um aparelho estereotáxico onde os animais receberam no núcleo 
cuneiforme um depósito iontoforético unilateral de Fluorogold (Fluorochrome, 
Inc.) a 2,0%. Os depósitos foram feitos através de micropipetas de vidro com 
diâmetro interno de ponta da ordem de 25µm para injeções de Fluorogold. 
Para a aplicação iontoforética dos traçadores neurais usaremos uma fonte 
de corrente constante (Midgard Eletronics, modelo CS3), de tal forma que as 
injeções de Fluoro-Gold aplicamos +2,5µA de corrente pulsátil (7 seg “on” , 7 
seg “off”) durante 3 minutos.
Após o período de injeção, as micropipetas foram deixadas no local por 15 
minutos para evitar escoamento do traçador ao longo do trajeto da micropipeta. 
Em  um período de 14 dias, os animais foram anestesiados com uma injeção 
intra-peritoneal de hidrato de cloral (Merk) 0,2% na proporção 0,4ml/100g de 
peso corpóreo. Em seguida, através de uma bomba peristáltica os animais 
foram perfundidos por via trans-aórtica e os encéfalos processados para reação 
imunoistoquímica para detecção dos neurônios retrogradamente marcados. 
Um dos compartimentos foi utilizado para detecção imuno-histoquímica 
do Fluorogold, e um outro foi corado pelo método da tionina para servir de 
referência para a citoarquitetura. 

RESULTADOS PRELIMINARES

A maioria dos neurônios retrogradamente marcados foi observada no 
hipotálamo, em particular na parte posterior do núcleo hipotalâmico anterior 
(AHNp) e na parte ventrolateral do núcleo pré-mamilar dorsal. Em níveis 
mesencefálicos, podemos observar uma marcação retrógrada substancial na 
camada intermédia do colículo superior (SC), na PAGdl e na PAG ventrolateral. 
No tronco encefálico, alguns neurônios marcados foram encontrados na parte



XII ENIC – Encontro de Iniciação Científica e III ENID - Encontro de Iniciação à Docência 93

Universidade Cidade de São Paulo

caudal do núcleo reticular pontino. 
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RESUMO

A substância cinzenta periaquedutal (PAG) é apontada como um sítio neural 
crítico para a expressão de inúmeros comportamentos motivados, como 
na perseguição de presas durante a caça predatória, instinto maternal e 
comportamentos de defesa. Considerando que a PAG é uma estrutura 
envolvida em aspectos motivacionais e de recompensa, é possível inferir que 
este sítio neural também, estaria envolvido nos aspectos relacionados à busca 
por droga. Para que a hipótese desse envolvimento fosse testada, foi utilizado 
como paradigma experimental o CPP (condicionamento de preferência de 
lugar), que é um teste utilizado para estudar os efeitos reforçadores das drogas 
de abuso bem como a busca por estas substâncias, onde estudos indicam 
que o CPP como um paradigma eficaz, onde os animais condicionados 
apresentaram clara preferência pelo compartimento pareado com sulfato 
de morfina. Assim, apresentando um significante aumento na densidade de 
células imunorreativas à proteína Fos, explicando então a participação desta 
região durante o condicionamento.

PALAVRA-CHAVE: Busca por droga. Substância cinzenta periaquedutal. Proteína Fos.

INTRODUÇÃO 

O uso de drogas psicoativas nos remete aos ancestrais dos homens, pelo 
seu uso em cultos religiosos, medicamentos ou simplesmente pelo estímulo 
que podem proporcionar ao indivíduo. Ao longo da história, esse uso passou 
por períodos de aceitação e proibição, sendo por isso que algumas drogas 
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são aceitas em determinadas culturas e em outras são consideradas ilícitas 
(SILVEIRA et al., 2006).
As drogas que acarretam a dependência são aquelas que estimulam 
mecanismos neurais responsáveis pelo reforço positivo, ou seja, quando 
um comportamento é seguido por um estímulo apetitivo, neste caso, o uso 
de uma droga de abuso é reforçado pela própria droga, estimulando então a 
liberação de dopamina no núcleo acumbens, a partir da ativação do sistema 
dopaminérgico mesolímbico, que compreende a área tegmental ventral (VTA) 
e o núcleo acumbens (WHEELER e CARELLI, 2009). 
Recentemente alguns estudos indicam que a PAG exerceria um papel chave 
nos aspectos motivacionais relacionados ao comportamento de busca por 
elementos com alto valor hedônico, como alimento e à busca por droga 
(MOTA-ORTIZ et al., 2012, OLIVEIRA, 2015 e SUKIKARA et al., 2006). Para 
que a hipótese desse envolvimento fosse testada, foi utilizado como paradigma 
experimental o CPP (condicionamento de preferência de lugar) (OLIVEIRA, 
2015), que é um teste bastante utilizado para estudar os efeitos reforçadores 
das drogas de abuso e bem como a busca destas substâncias (HAO et al., 
2008 e SAKOORI et al., 2005).
Estudos indicam que o CPP para sulfato de morfina é um paradigma eficaz 
para o estudo do comportamento de busca por droga (SAKOORI et al., 2005), 
sendo que os animais ministrados com sulfato de morfina e submetidos ao CPP 
apresentaram clara preferência pelo compartimento pareado com a droga.

 
OBJETIVOS

O presente projeto tem como objetivo investigar o padrão de ativação da 
substância cinzenta periaquedutal (PAG) durante o condicionamento de 
preferência por lugar (CPP) associado a sulfato de morfina, a partir da análise 
imunoistoquímica da proteína Fos em animais submetidos a este paradigma 
comportamental. 

MÉTODOS

Animais
Serão utilizados 10 ratos machos, albinos da linhagem Wistar com 90 dias de 
idade, com um peso corporal entre 200g a 300g. Os animais serão alojados 
em gaiolas de polipropileno (30X40X18cm), em um biotério com sistema de 
ventilação (23±2C°) e ciclo de luz de 12h:12h. Água e comida serão oferecidas 
a ad libitum durante todo o procedimento. O projeto foi submetido à aprovação 
pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal (CEUA) da Universidade 
Cidade de São Paulo (UNICID). 

Aparato experimental 
O aparato experimental é constituído de duas caixas em acrílico (30x27x27cm), 
com pistas contextuais diferentes. 
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Teste Comportamental
No primeiro dia começaremos a ministrar as injeções de sulfato de morfina no 
grupo teste. Para isso, retiremos o animal da caixa moradia para que receba 
uma injeção (i.p.) de sulfato de morfina, em seguida será colocado de maneira 
aleatória em uma das duas caixas durante trinta minutos. Após este período o 
animal será retirado do compartimento e devolvido a caixa moradia. O mesmo 
processo será repetido com os animais do grupo controle, onde receberam 
a injeção de salina. As injeções continuarão sendo ministradas por mais três 
dias totalizando quatro dias. No quinto dia realizaremos o teste, onde o animal 
será colocado na caixa em que recebeu a droga ou salina, e ali permanecerá 
durante 30 minutos. É importante mencionar que todos os procedimentos 
foram realizados durante o período claro, porém as luzes da sala de testes 
comportamentais eram mantidas desligadas.  

Perfusão e histologia
Após o teste comportamental, os animais serão anestesiados com uma injeção 
intraperitoneal de cloridrato de Ketamina 5% e cloridrato de Xilazina 2% a 0,4 
ml/100g de peso corporal. Em seguida, através de uma bomba peristáltica, os 
animais serão perfundidos por via trans-aórtica inicialmente com uma solução 
salina seguida de uma solução fixadora de paraformaldeído diluído em tampão 
fosfato de sódio 0,1M (pH 7,4). Os encéfalos permanecerão na caixa craniana 
por 3 horas antes de serem removidos e transferidos para uma solução de 
sacarose em tampão fosfato de potássio 0,02 M, onde permanecerão por 12 
horas. Os cortes frontais seriados com 40 µm de espessura serão obtidos 
utilizando-se um micrótomo de congelação. 

Detecção imunoistoquímica da proteína Fos 
Na reação imunoistoquímica, os cortes serão incubados em uma solução com 
anticorpo primário anti-Fos, sob agitação constante, a 4°C, durante 72 horas. 
Para localização do complexo antígeno-anticorpo os cortes serão incubados 
por 90 minutos no anticorpo secundário biotinilado. O complexo antígeno-
anticorpo será visualizado usando-se a técnica de imunoperoxidase com 
o complexo biotina-avidina para ligar a peroxidase ao complexo antígeno-
anticorpo, seguindo o protocolo de Itoh e colaboradores (1979), ou seja, após 
lavagens sucessivas, os cortes serão incubados em uma solução contendo 
tetrahidrocloreto de 3-3’diaminobenzidina (DAB), glicose oxidase, cloreto de 
amônio e solução aquosa de sulfato de níquel em tampão fosfato de sódio 
0,1M, por 5 minutos. Em seguida, será adicionada a ß-D-glicose (Sigma), e a 
reação enzimática interrompida após um período de tempo variável, em geral 
em torno de 15 minutos.
Por fim, os cortes serão montados em lâminas recobertas com gelatina, 
desidratados e recobertos com DPX. Cortes adjacentes serão corados pelo 
método de Nissl, com tionina como corante. O material usado para a contagem 
das células imunorreativas à proteína Fos serão analisado em microscopia de 
campo claro (Nikon 80i), utilizando como referência citoarquitetônica os cortes 
corados pelo método de Nissl.
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RESULTADOS PRELIMINARES

Os animais do grupo teste apresentarão um significante aumento na densidade 
de células imunorreativas à proteína Fos, explicando a participação da 
substância cinzenta periaquedutal durante o condicionamento. Os animais do 
grupo controle apresentarão quantidades normais de células imunorreativas à 
proteína Fos (VALBÃO, 2016).
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RESUMO

Dentre os vários aspectos ligados à inclusão social, elegeu-se como objeto 
desta investigação o papel ocupado pela inclusão digital de pessoas com 
deficiência visual, devido à sua relevância social e necessidade de abordar o 
tema, buscando-se compreender os possíveis impactos na vida dos sujeitos 
com essa deficiência, a partir das perspectivas teóricas que se debruçaram e que 
permitem compreender essa realidade. O percurso metodológico passou pelo 
levantamento bibliográfico, seguido de uma revisão da literatura pertinente ao 
tema pesquisado. A análise pauta-se nos conceitos desenvolvidos por Sawaia 
(1999), Martin-Baró (2003) e pela legislação brasileira. O presente estudo 
teve como objetivo analisar metodologicamente o papel da inclusão digital no 
processo de inclusão social de pessoas com deficiência visual, a partir de uma 
visão sociocultural comprometida com a promoção da cidadania. As tecnologias 
assistivas colaboram para a inclusão digital de pessoas com deficiência visual, 
o que possibilita a sua inclusão social. Como resultado, constata-se que a 
inclusão digital é um forte constituinte e garantidor da inclusão ou exclusão 
social, embora haja a necessidade de produzir novas pesquisas qualitativas 
e quantitativas, nas quais se busque compreender a efetividade do processo 
de inclusão digital no processo de inclusão social das pessoas com deficiência 
visual, na perspectiva desses sujeitos e a sua representatividade nos dados 
estatísticos.

PALAVRAS-CHAVE: inclusão social, inclusão digital, deficiência visual, 
tecnologias assistivas.
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INTRODUÇÃO

O processo de globalização, também conhecido como mundialização dos 
capitais, trouxe consigo novos paradigmas e conceitos, que cobram da 
sociedade novas formas de inserção social. Neste mundo globalizado, a 
informação está a apenas um clique, no entanto, deve-se pensar o papel da 
inclusão digital de pessoas com deficiência visual no processo de inclusão 
social, pois os sujeitos com deficiência visual não podem ser ignorados ou 
negligenciados no cenário atual.
Além disso, devem-se analisar sistematicamente os caminhos a serem 
percorridos, para que se possa promover a cidadania de forma efetiva, sem que 
se inicie um processo de inclusão perversa, que sustenta ideologias violentas 
no encobrimento da violência perpetrada na dialética da inclusão/exclusão, 
que por muitas vezes ocorre conjuntamente (SAWAIA, 1999).
A partir da análise sistemática dos dados, poder-se-á, por fim, pensar novas 
estratégias de desenvolvimento social e educativo.
Embora Morcelli e Seabra (2014), considerem que diversas pesquisas 
recentes estejam sendo produzidas na área, devido a necessidade e tamanha 
importância do tema, percebe-se uma carência igualmente grande de materiais 
significativos que abordem o assunto de forma clara e satisfatória em língua 
portuguesa. Pode-se pensar que o entrave possa existir no uso da tecnologia, 
ou apenas nas dificuldades de inserir sujeitos cegos no uso das tecnologias, 
no entanto, é necessário considerar o processo sócio-histórico do país e seus 
desdobramentos na construção da cidadania e identidade social da população 
em geral.
Para que se possa tratar o tema de forma satisfatória, é necessário analisar a 
forma como o processo de inclusão digital é tratado frente à inclusão social e 
consequentemente, analisar o papel da inclusão digital de deficientes visuais 
na promoção da cidadania. Entretanto, devem-se observar os reais resultados 
na prática social e nas vidas dos sujeitos participantes.
Sendo assim, deve-se verificar se os resultados são de fato de valor positivo 
na vida do sujeito ou se apenas contribuem para manutenção da ideologia 
dominante, utilizando-se dados das pesquisas nacionais publicadas.

OBJETIVOS

Os objetivos específicos do trabalho de pesquisa em questão versam sobre uma 
melhor compreensão das dificuldades e necessidades existentes no processo 
de inclusão digital de pessoas com deficiência visual, visando à promoção da 
cidadania.
É necessário observar quais são os obstáculos a serem superados para que 
a inclusão ocorra de forma efetiva e não seja um processo que reafirme a 
exclusão, ou seja, para que não ocorra uma inclusão perversa (SAWAIA, 1999).
Além disso, deve-se observar o papel da inclusão digital no processo de inclusão 
social, uma vez que, o processo de globalização avança de forma cada vez 
acelerada, solicitando à sociedade, cidadãos bem preparados para as novas 
demandas, não podendo o sujeito cego ser excluído do sistema social.
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MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa, pois se 
considera que seja a mais adequada para tratar a questão, devido à escassez 
de materiais publicados no Brasil sobre o tema.
Buscou-se analisar metodologicamente o papel da inclusão digital no processo 
de inclusão social de pessoas com deficiência visual, a partir de uma visão 
sociocultural comprometida com a promoção da cidadania.
Para que seja possível abordar o papel da inclusão digital no processo de 
inclusão social de pessoas com deficiência visual, enquanto prática de 
cidadania é necessário fundamentar as bases de pesquisa, muito embora, é 
possível se perceber a necessidade de tratar o tema justamente pelo fato de 
pouco material ter sido produzido em língua portuguesa.

RESULTADOS

O respeito aos direitos humanos não pode se limitar aos direitos civis e 
políticos. A simples existência de leis que visam a garantia de direitos, como 
por exemplo, as leis de acessibilidade, não garantem que os direitos humanos 
sejam atendidos em todas as suas dimensões e demandas.
A Constituição Federal em seu artigo 5º dispõe que “todos são iguais perante 
a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade”, entre outros. Sendo assim, em teoria, o deficiente visual possui 
os mesmos direitos que os demais cidadãos. Entretanto, segundo Damian, 
Galvão Filho e Rezende (2007, p.12), deve-se considerar que a discriminação 
enfrentada por eles “é resultado de um longo processo histórico, de exclusão”, 
que criou vulnerabilidades sociais. Nesse sentido, as tecnologias assistivas 
colaboram para a inclusão digital de pessoas com deficiência visual, o que 
possibilita a inclusão social dessas pessoas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As fragilidades percebidas devem ser consideradas para que não se faça uma 
inclusão perversa, que tende a gerar o inverso da ideia inicial, que é o de 
incluir em sua plenitude. Dessa forma, caso não seja garantido o acesso às 
tecnologias, os sujeitos que não podem pagar pela tecnologia com o melhor 
desempenho, que supre as suas reais necessidades, estarão dentro, mas 
não incluídos. Permanecerão à margem por terem sido incluídos de qualquer 
maneira, por fazerem parte de um processo que inclui para excluir.
Deve-se considerar ainda que, “no caso das pessoas com deficiência, a 
acessibilidade ou o direito à reabilitação, por exemplo, podem permitir ou 
viabilizar o exercício de outros direitos: o acesso ao trabalho, à educação, ao 
lazer” (DAMIAN, GALVÃO FILHO e REZENDE, 2007, p. 11).
Sendo assim, considerando-se a expressividade da deficiência visual no Brasil, 
que atinge 3,6% dos brasileiros, a garantia de acesso das pessoas com essa 
deficiência às tecnologias, dentro dos critérios de acessibilidade e usabilidade, 
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permitirá um processo de inclusão social mais efetivo e coeso. Portanto, avalia-se 
a inclusão digital um forte constituinte e garantidor da inclusão ou exclusão social.
Entretanto, para que se possa compreender a efetividade do processo de 
inclusão digital no processo de inclusão social das pessoas com deficiência 
visual, há a necessidade de produzir novas pesquisas qualitativas e 
quantitativas, nas quais se considere a perspectiva desses sujeitos e a sua 
representatividade nos dados estatísticos.
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RESUMO

No início do processo de aprendizagem, momento em que a criança realiza as 
primeiras apresentações gráficas, é esperado que o seu desempenho não seja 
satisfatório. Uma das variáveis que mais afetam a aquisição de habilidades 
motoras é a prática. Quando um indivíduo pratica algumas atividades motoras, 
o seu desempenho tende a apresentar algumas mudanças. O aprendizado 
da criança surda se manifesta também na mais tenra idade, porém, o que 
pode interferir como uma variante significativa é se os seus pais são ouvintes 
ou surdos, visto que por uma condição genética o início dessa comunicação 
trará benefícios ou prejuízos para a sua formação cognitiva. Esse processo 
de organização de informações ocorre de maneira diferente e a relação que o 
surdo pode estabelecer com textos escritos não é da interação, da construção 
de sentidos. A escrita, como representação gráfica é um processo gradual 
de ressignificação da realidade, levando-a a relacionar-se de maneira mais 
próxima com o processo oral. Alguns estudos defendem o baixo desempenho 
de habilidades motoras por crianças surdas, inclusive o equilíbrio postural, 
porém, não mensuram tais indicadores em comparação com crianças ouvintes. 
O presente estudo tem por objetivo comparar o processo de aquisição de 
habilidades gráficas de crianças surdas e ouvintes e levantar implicações 
para programas de intervenção na área da educação, sobretudo enfocados na 
alfabetização e letramento. 
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PALAVRAS-CHAVE: surdos, habilidades motoras, representação gráfica.

INTRODUÇÃO

Reconhecidamente, padrões gráficos apresentam aspectos temporais e 
espaciais. A estabilização desses elementos constitui um indicador importante 
do processo de aprendizagem de habilidades motoras gráficas. 
O processo de aquisição de uma habilidade gráfica envolve a formação de 
um programa de ação (representação motora na memória). Este programa 
seria formado a partir da reelaboração das experiências no contexto, contudo, 
existem dúvidas o quanto a ausência de feedback sonoro interferiria neste 
processo. É provável que as crianças surdas (pais surdos ou pais ouvintes), 
que chegam tardiamente à educação básica, apresentem dificuldade de 
aquisição de habilidades gráficas e isso às conduz ao fracasso escolar. Esta 
dúvida sugere a necessidade de se investigar os processos subjacentes à 
aquisição de habilidades motoras gráficas por parte de crianças surdas a fim 
de proporcionar subsídios para o processo de alfabetização e letramento. 
As habilidades gráficas têm sido muito utilizadas em investigações do 
comportamento motor (p.e.  KHARRAZ-TAVAKOL, EGGERT & STRAUBE, 
2000; MANOEL, 1998; VIVIANI, 1986; VIVIANI & TERZUOLO, 1982).
Essas habilidades também foram muito utilizadas para a testagem de 
pressupostos associados à formação de representações motoras (DOOIJES, 
1983; FREUDENHEIM, 1999; MANOEL, 1998; REINA & SCHWARTZ, 2003; 
STELMACH & TEULINGS, 1983; VAN GALEN & TEULINGS, 1983).
Nota-se a escassez de pesquisas acerca das habilidades gráficas envolvendo 
alunos surdos, e posteriormente comparados com alunos ouvintes.

OBJETIVOS

  1. Comparar o processo de aquisição de uma habilidade motora  
  gráfica de crianças surdas e ouvintes.
  2. Além disso, pretende-se levantar as possíveis implicações  
  pedagógicas e suas dificuldades de aprendizagem.

MÉTODOS

Participantes
O estudo contará com a participação de 43 alunos regularmente matriculados 
na rede regular de ensino, de ambos os sexos, surdos e ouvintes, na faixa 
etária entre 6 a 8 anos de idade, ou excepcionalmente aos alunos surdos, 
em faixa etária superior aos 8 anos, desde que inseridos nos anos iniciais do 
ensino fundamental I. Estarão divididos em 2 grupos: Grupo de Alunos Ouvintes 
(GAO) e Grupo de Alunos Surdos (GAS), projeto esse aprovado pelo Comitê 
de Ética e Pesquisa da Universidade Cidade de São Paulo – UNICID, sob o 
protocolo nº. 621065. 
- Critérios de inclusão: alunos ouvintes e surdos, cursando o 1. Ano do ensino 



XII ENIC – Encontro de Iniciação Científica e III ENID - Encontro de Iniciação à Docência 107

Universidade Cidade de São Paulo

fundamental I de escola regular, ambos os sexos, e/ou na faixa etária entre 6 a 
8 anos, ou excepcionalmente aos alunos surdos, em faixa etária superior aos 8 
anos, desde que inseridos nos anos iniciais do ensino fundamental I.
- Critérios de exclusão: 
- alunos ouvintes: Deficiência Auditiva, Deficiência Intelectual, Deficiência 
Visual, Transtornos do Espectro Autista, Paralisia Cerebral, Atrofia Muscular 
dos Membros Superiores, Ausência de Membros Superiores (total ou parcial), 
Disgrafia, Estado de Saúde (condição clínica) que possa comprometer a 
aplicação do teste. 
- alunos surdos: Deficiência Intelectual, Deficiência Visual, Transtornos do 
Espectro Autista, Paralisia Cerebral, Atrofia Muscular dos Membros Superiores, 
Ausência de Membros Superiores (total ou parcial), Disgrafia, Estado de Saúde 
(condição clínica) que possa comprometer a aplicação do teste.
Tais fatores de exclusão demandam de comprovação através de laudo, relatório 
ou declaração médica que ateste tal circunstância, inclusive com a definição do 
CID (Código Internacional de Doenças), se for o caso.
   b. Tarefa e medidas, delineamento experimental  e  
   registro dos dados. O modelo de representação gráfica  
   escolhida para ser reproduzida buscou suporte em uma  
   pesquisa realizada por Gimenez et al (2016) , chamada 
de “coroa do rei”, com três pontas verticais e sob as mesmas o aro em forma 
de elipse (figura 1), por ser um desenho representativo conhecido pelos dois 
grupos, por meio de contação de histórias infantis próprias da faixa etária, 
porém, não habitualmente praticado graficamente no início da fase escolar 
e será desenhada sobre uma mesa digitalizadora, marca Aiptek 8000 U Pro, 
modelo HiperPen, utilizando-se de uma caneta sem fio sensitiva à pressão. A 
mesa é conectada a um microcomputador que coleta os dados e os armazena 
em memória para posteriormente receber tratamento por meio do software 
MOVALYZER (fabricante Grupo Neuroscript, versão 3.20).
O Experimento Inicial (PILOTO) compreendeu dois grupos, um com indivíduos 
ouvintes (GAO) n=3, outro com os indivíduos surdos (GAS) n=2. O propósito do 
experimento é identificar a partir de que momento da prática esses indivíduos 
apresentarão um platô na tarefa indicada pelas medidas de desempenho 
(Tempo Total e Erro Espacial Linear. A quantidade de prática (40 tentativas) 
baseou-se em estudos anteriores conduzidos por Manoel (1998), utilizando-
se um teste de retenção imediata (10 tentativas 10 minutos após a fase de 
aquisição) e tardia (10 tentativas 24 horas após a fase de aquisição). Apresenta-
se a seguir os resultados iniciais de apenas 2 (dois) sujeitos, devido a gama de 
informações por conta da análise dos dados.

Fig. 1

___________________________

2Gimenez, R., do Nascimento Soares, R., Ojeda, V.V. et al. SpringerPlus (2016) 5: 1120. doi: 10,1186 
/ s40064-016-2554-1. Disponível em: http://link.springer.com/article/10.1186/s40064-016-2554-1. 
Acessado em 11 Out 2016.r
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RESULTADOS PRELIMINARES

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Os resultados acima apresentam todas as tentativas válidas das fases de 
aquisição, de um total de 40 tentativas para cada sujeito.  A comparação dos 
participantes da pesquisa possibilita verificar que o Suj. Surdo 1 possui um 
número maior de tentativas válidas (25) em relação ao Suj. Ouvinte 1 (17), 
apresentando um padrão de maior estabilidade temporal e legibilidade.
O Suj. Surdo 1 levou mais tempo na execução da tarefa, tendo por conseguinte, 
um número maior de acertos. O Suj. Ouvinte 1 executou a tarefa com maior 
rapidez, no entanto, obteve um número maior de erros. O Suj. Surdo 1 executou 
a tarefa o mais próximo do padrão da figura estabelecida, sendo que o Suj. 
Ouvinte 1 realizou todas as tentativas válidas em um padrão inferior (figura 
menor).
Nota-se que o Suj. Surdo 1 progrediu na aprendizagem, porém, não diminuiu 
o tempo nem a velocidade de execução para completar a tarefa, contudo, 
manteve uma frequência de padrões legíveis válidas (da tentativa 10 até 30), 
o que não ocorreu com o Suj. Ouvinte 1 ao longo das tentativas. Ambos não 
apresentaram diminuição do erro espacial linear ao longo das tentativas válidas.
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RESUMO
 
A proposta da presente pesquisa é trazer uma reflexão sobre a formação 
docente. Esta reflexão parte do princípio de que na construção do papel do 
professor os profissionais não parecem estar aptos para exercer a docência 
respeitando os processos de desenvolvimento humano. Tentaremos entender 
o que permeia à formação e o papel do professor, e como essa formação 
influencia na busca do desenvolvimento integral dos educandos, discorreremos 
também sobre formação continuada e sua necessidade no cotidiano docente.
PALAVRAS-CHAVE: formação de professores, formação continuada e 
desenvolvimento infantil

INTRODUÇÃO

O objetivo deste estudo é atender as inquietações que passaram a fazer parte 
de nosso cotidiano ao ingressar ao curso de Pedagogia. Como se constrói o 
profissional para o exercício da docência? Quais as dificuldades e limitações 
encontradas durante esse longo percurso? Visando à formação integral da 
criança, como esses aspectos são trabalhados, uma vez que, devemos levar em 
consideração as dificuldades da formação docente, sociais, econômicas entre 
outras? Como a formação de professores, no caso do professor generalista 
procura associar o conceito de formação e responsabilidade profissional, dados 
aos requisitos básicos da educação fundamental que visa o desenvolvimento 
integral da criança, uma vez que esta formação integral ultrapassa os limites 
da formação pedagógica simplesmente, para tronar-se questões da integridade 
das relações sociais?
Abordaremos a formação do docente relacionando-a a transição dos alunos 
e as implicações dessa formação no processo transitório. Como podemos 
observar a transição de uma etapa para outra envolve vários fatores, novos 
professores, novos colegas, diferentes conteúdos, se tratando da transição do 
ensino infantil para o fundamental I, essa mudança pode ser traumática, se
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pensarmos nos aspectos da ludicidade existentes nessa fase, esse pode ser 
considerado um dos principais impactos sofridos pela criança nesse processo. 
Devemos compreender que a educação infantil é um período de fundamental 
importância para que a criança construa seu eu e aprenda a conviver em 
sociedade, por isso trabalhar esses aspectos se faz importante.
Percebemos então que existe aí uma preocupação quanto as práticas 
pedagógicas, que visa a valorização dos aspectos do desenvolvimento integral 
da criança além da educação infantil. Porém será que essa preocupação se 
estende também a transição do Fund. I para o Fund. II? Esse processo tal 
qual o anterior pode trazer dificuldades aos alunos o fato de haver mudanças 
na estrutura curricular, os alunos saírem das mãos do Professor generalista 
e passar a ser acompanhado pelos especialistas são alguns dos fatores que 
podem desencadear dificuldades. Como a formação do professor generalista/
especialista associa a formação e a responsabilidade profissional levando 
em consideração o desenvolvimento integral da criança, nessa perspectiva 
discorreremos sobre a formação continuada de professores. 
As discussões sobre formação continuada tomaram grandes proporções nos 
últimos anos. O caráter compensatório desses programas tende a suprir a má 
formação dos professores. Segundo Bernadete A. Gatte a preocupação com 
a formação continuada tornou-se pauta mundial a partir da ligação de duas 
dinâmicas, “de um lado, pelas pressões do mundo do trabalho, que se vem 
estruturando em novas condições, num modelo informatizado e com o valor 
adquirido pelo conhecimento, de outro, com a constatação, pelos sistemas de 
governo, da extensão assumida pelos precários desempenhos escolares de 
grandes parcelas da população. ”
É notório que os debates quanto a formação continuada de professores irá 
perduram por um longo período, uma vez que as exigências da educação 
se alteram dia a dia, mas devemos pensar nessa formação não somente na 
intenção de profissionalização e atualização do docente, pensar em como essa 
formação continuada contribui no desenvolvimento do educando.
Na formação do pedagogo estudamos os aspectos do desenvolvimento infantil 
de forma integral por sua vez na formação do professor especialista dá-se 
ênfase no conteúdo. Essa é uma das grandes causas de grande parte das 
dificuldades encontradas pelos alunos durante a educação básica. 
Devemos lembrar que ainda existe uma visão muito propedêutica no Ensino 
fundamental, baseada no conteúdo. Nossas crianças estão preparadas para 
essa mudança, que muitas vezes é feita de forma brusca? Se o objetivo é o 
desenvolvimento da criança em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual 
e social essa transição engloba esses aspectos?
Sabemos que o ensino segue ainda os moldes de uma educação tradicional, e 
consequentemente conteudista que não leva em consideração o desenvolvimento 
emocional, psicológico e social da criança. Porém, no processo de ruptura, em 
que a formação do pedagogo leva em consideração esse desenvolvimento e o 
professor especialista que leva em conta o conteúdo, como podemos melhorar 
nossa pratica utilizando metodologia como tempo de brincar e vivenciar um 
ambiente de ludicidade, mesmo nos níveis de especialização nos períodos de 
transição?
A ideia de formação continuada deve servir como base na tentativa de 
minimizar possíveis dificuldades a serem encontradas durante o processo 
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de desenvolvimento dos educandos, a LDB em seu ART. 62 § 1º garante 
ao professor o direito a formação continuada, deve-se articular essa ideia a 
necessidade de desenvolvimento integral dos educandos, para que dessa 
forma haja contribuições significativas tanto no âmbito da profissionalização/
atualização docente quanto na intenção de valorização dos alunos.

MÉTODOS

A pesquisa se dará de forma qualitativa, a partir da observação e levantamento 
de dados colhidos por meio de questionário/entrevista realizado em campo 
de pesquisa. Serão entrevistados professores e coordenadores e elaborado 
questionário para sanar possíveis dúvidas quanto a formação e as opiniões 
sobre formação continuada do corpo docente. Entrevista semiestruturada, 
questionário a docente e coordenação.   

RESULTADOS PRELIMINARES 

Não há como negar o papel do professor, são vários os autores que falam da 
importância da mediação no processo de desenvolvimento humano e o valor 
da intervenção correta. Isso influencia não só o aluno, mas também o professor 
que esta em permanente construção de conhecimento.
Então pensar na formação do professor é pensar também no seu papel social 
e nas responsabilidades que essa formação implica, não podemos ver o 
profissional da educação infantil apenas como um cuidador, para isso não se 
faria necessária formação superior e continuaríamos com a visão assistencialista 
de outrora, o educador deve ser visto como um mediador no desenvolvimento 
infantil uma ponte para auxiliar nessa travessia.

“A intervenção pedagógica provoca avanços que não 
ocorreriam espontaneamente... A aprendizagem desperta 
processos internos de desenvolvimento que só podem 
ocorrer quando o indivíduo interage com outras pessoas. 
(KOHL, 1992, p.33).”

Com o objetivo de observar e analisar a importância da formação do professor 
na procura do desenvolvimento integral dos educandos fomos para a escola 
com o intuito de colher dados e realizar intervenção que tratava diretamente de 
mudanças pedagógicas, debate sobre formação continuada com professores e 
gestores, de fato muito das nossas expectativas quanto a implementação de uma 
intervenção efetiva acabaram por não se realizar, uma vez que o que encontramos 
no ambiente escolar fugiu do que por nós era esperado. Tínhamos a ideia de 
encontrar uma escola aos moldes tradicionais e não nos deparamos com essa 
realidade, o que vimos foi uma escola empenhada na busca por uma educação 
de qualidade, que tem como princípio norteador o respeito entre os integrantes 
da vida escolar que valoriza as relações bem como o desenvolvimento de seus 
alunos, a partir dessas observações, faremos levantamentos referente as ações 
escolares e qual o impacto delas no cotidiano escolar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A discussão sobre a formação do professor, e a criação de metodologias 
que viabilizem o desenvolvimento integral dos educandos, encontram-se nas 
diversas indagações que neste momento ainda temos a responder, ao nos 
prepararmos para atender o objetivo principal da educação, o desenvolvimento 
pleno de nossas crianças.
É, portanto a proposta desta pesquisa não propor uma finalização para estas 
questões, mas uma reflexão, sobre o processo de desenvolvimento humano 
que está em constante mudança. Todavia devemos ter em mente que toda 
atitude tomada ou não pelo educador terão resultados irreversíveis na vida 
e no desenvolvimento de nossas crianças, e refletir sobre a ação docente é 
contribuir com o desenvolvimento humano em suas várias etapas.
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RESUMO

O objetivo deste trabalho é relacionar como a complexidade (MORIN, 2013) 
pode oferecer aos alunos de um curso de graduação subsídios para repensar 
a formação e a possível atuação visando às reformas que podem ser feitas em 
sala de aula. Partindo da minha formação como aluna, em uma universidade de 
ensino superior, penso na complexidade, através de seus operadores: dialógico, 
recursivo e hologramático (MORIN, 2012) atrelados à formação de docentes, 
que partem de um entendimento da formação no sentido transdisciplinar e 
que contém os três cernes de formação: autoformação, heteroformação e 
ecoformação – A auto-heteroecoformação (FREIRE e LEFFA, 2013). Como 
aluna, considero necessário entender qual é a natureza da formação de 
professores que atendam à demanda de um ambiente escolar em constante 
transformação. Interpreto, para dar conta do fenômeno apresentado, textos 
produzidos nos encontros com o orientador e com os alunos que ministram 
um minicurso em instituições da Zona Leste, da cidade de São Paulo. Os 
temas, resultado da interpretação sob a ótica da Abordagem Hermenêutico-
Fenomenológica Complexa (FREIRE, 2010 e 2012), desses textos revelam 
que é necessária uma adequação a esse novo paradigma da tecnologia da 
informação é necessária e urgente.

PALAVRAS-CHAVE: auto heteroecoformação, transdisciplinaridade, 
complexidade, formação de professores.

INTRODUÇÃO 

Muitas instituições de ensino superior direcionam os seus currículos para a 
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formação de professores desenvolvendo diversas metodologias de ensino 
e aprendizagem. Nos encontros com o orientador, discuti a importância de 
olhar para novas ações em sala de aula, que encontram seu fundamento na 
Complexidade (MORIN, 2005) e nos pressupostos da Auto-Heteroecoformação 
(FREIRE, 2013). Esses momentos de reflexão foram importantes para repensar 
em minha ação como aluna e futura professora de uma escola. Pretendo, 
portanto, com este estudo mostrar que a Complexidade pode dar conta de um 
processo de ações de formação de professores de língua estrangeira, inglês – 
neste estudo, na etapa inicial de formação em que se concentram, desde o início, 
algumas tensões inerentes ao confronto entre teorias exposta e discutidas ao 
longo do curso e a prática vivenciada nas aulas (FREIRE, 2011). A complexidade, 
nesta pesquisa, não pretende ser uma receita pronta (MORIN, 2005:176) que 
soluciona um problema de formação de professores. Trata-se de uma pesquisa 
que considera o conceito de Auto-Heteroecoformação (FREIRE, 2013) como 
um norteador de ações propostas, que questionam as formas tradicionais de 
ensino e práticas docentes e, dessa forma, tenta traçar e sugerir estratégias 
para construir conhecimentos, tecido em conjunto, e considera as implicações 
sobre as mudanças na sociedade e no processo de formação de professores 
de línguas. Assim, este trabalho destaca que a formação do professor, nos 
primeiros anos na graduação, devem ser vistos a partir da Auto, Hetero e Eco 
formação (FREIRE, 2013) e resgatar a humanidade dos cursos de formação 
de professores, que devido a algumas políticas públicas, os cursos de letras 
têm-se esvaziado, e na pior das hipóteses fechado. Para tal, alguns textos 
reflexivos produzidos por meus colegas, que estão ministrando minicursos de 
língua inglesa, têm servido como fonte de interpretação para obter temas que 
permitam entender a natureza de tal fenômeno.  
Neste contexto, tenho acompanhado esses cursos, na organização e execução 
de tarefas e planejamento, com parte da minha formação, assim como as 
pesquisa sobre formação do professor, a partir dos meus encontros com o meu 
orientador e das discussões teóricas que fundamentam este artigo.

OBJETIVOS
 
Geral: descrever e interpretar a experiência do fenômeno ser aluno e professor 
em um curso de Letras de uma universidade particular da Zona Leste de São 
Paulo. 
Específico: entender como é possível relacionar teoria e prática em minicursos 
realizados por alunos de graduação, assim como auxiliar na organização e 
planejamento do minicurso.

MÉTODOS

Para a presente pesquisa uso a Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica 
Complexa (FREIRE, 2007 e 2010). Esta metodologia é reestruturada com 
procedimentos próprios de interpretação de textos retomando a ligação desses 
dois conceitos da filosofia: a Hermenêutica e a Fenomenologia, e vem a ser 
hifenizada por Freire, M (2010, 2012). 
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Para dar conta dessa interpretação de fenômenos, partindo do textos 
produzido como reflexão, e como um procedimento próprio da AHFC, Freire, 
M. (2012:6) destaca a Hermenêutica, que visa à compreensão do nosso ser e 
estar no mundo, tendo como problema principal a interpretação do fenômeno 
materializado no texto, no processo chamado textualização, como o instrumento 
que ajuda a tornar a essência do fenômeno como algo compreensível. Para 
tal, é necessário significar esse texto e entendê-lo não no sentido literal e sim 
por meio de instrumentos de interpretação que permitam chegar a unidades 
mínimas de significação (FREIRE, M 2010:24) e assim entender, por meio 
substantivos a essência dos textos. 

RESULTADOS
 
Foram selecionados três textos produzidos pelos alunos que estão 
ministrando um minicurso e interpretados à luz da Abordagem Hermenêutico-
Fenomenológica Complexa que se relacionam com o processo de Auto-
heteroecoformação (Freire, 2009 e Freire e Leffa, 2013). Os temas, como 
substantivos que emergem dessas leituras, estão apresentados nos relatos 
reflexivos, desenvolvidos por mim, como pesquisadora, com base nos textos 
produzidos por meus colegas.   
A primeira impressão que tive, ao ler esses três primeiro textos, foi olhar para 
os temas, após a interpretação feita e descobrir o tema que apareceu: Reforma 
da educação, com três subtemas: amor, qualidade de conhecimentos e 
confluência de saberes. Como pode ser visto nesta relação dos primeiros 
temas e subtemas dos primeiros textos que foram fruto do “Encontro com a 
Complexidade”:
Esse tema fez-me retomar os princípios das aulas que foram ministradas 
antes das aulas dadas de Complexidade pelo orientador do PIBID. Era 
interessante pensar como os alunos sempre falam em dar aula, ministrar aulas 
da mesma forma como foram ensinados. Esse tema Reforma da educação, 
está relacionado à perspectiva e crença do ser professor complexo, que, na 
minha visão, foi claro para esses alunos, ainda no paradigma tradicional. Morin 
afirma, que “não é possível reformar uma instituição sem haver reformado 
antes as mentes, e não se podem reformar as mentes sem antes reformar as 
instituições” (MORIN, 2013:147). Parece haver sido algo muito pertinente na 
formação dessas alunas, sempre pensando e com medo de terem e de darem 
aula. Isso porque discutimos como poderíamos trabalhar em uma perspectiva 
de mudanças em um mundo globalizado, e nesse sentido Capra (2005, p. 224) 
aponta a necessidade de remodelar essa globalização para que as instituições 
deixem de estabelecer generalizações.
Ainda vejo que essa Reforma na Escola, na visão complexa, conforme Freire é 
uma reforma que deve evocar os princípios da complexidade, como entendidos 
por Morin (2005). Ou seja, deve ser uma Reforma da educação 
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...que promova um diálogo entre opostos e entre diferenças, 
que se liberte de uma relação necessariamente causal para 
assumir uma recursiva e que privilegie a conectividade 
sistêmica entre todo e partes, reconhecendo a não 
linearidade e não fragmentação  de um conhecimento que 
se manifesta de forma transdisciplinar (FREIRE, 2009:22).

É importante destacar que a relação que se estabelece com a Reforma da 
educação está ligada, na percepção Moraniana e das alunas ao amor. Lembro 
que em um dos encontros conversamos sobre o Eros e discutimos esse 
conceito à luz da Complexidade em que Morin (2013, p. 102) afirma que esse 
“Eros permite dominar a fruição ligada ao poder, em benefício da fruição ligada 
à doação. É isso que, antes de tudo mais, pode despertar o desejo, o prazer e 
o amor no aluno e no estudante”. Esse
Amor que não é um amor piegas e, em um sentido Complexo, promove uma 
mudança pelo circuito recursivo que une a missão da educação, as nossas 
crenças e esse amor que estão em constante movimento e ressignificação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após ter interpretado alguns textos, percebo que é necessário estar atento 
às mudanças no cenário socioeducativo atual. Que como professores em 
formação, nesses textos interpretados, percebe-se que os alunos sentem 
amor e comprometimento pela docência quando são expostos a situações em 
diferentes contextos de docência. É necessário que haja uma mudança na 
formação docente, no sentido de enxergar o aluno como um ser singular e 
plural, complexo e apto a contribuir para a construção do conhecimento, junto 
com a figura do professor que deve incentivar á autonomia para que essa 
mudança aconteça.
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RESUMO

O objetivo do presente estudo foi de avaliar e comparar o resultado de dois 
métodos de treinamento para membros inferiores em jogadores amadores de 
rugby e através de testes realizados pré e pós a intervenção, analisar quais 
mudanças ocorrerão sobre as seguintes capacidades motoras necessárias 
para a prática da modalidade: força máxima, força explosiva, resistência 
de força, agilidade e velocidade, sendo realizado com 16 jogadores ao total 
(sendo 8 forwards e 8 backs), fisicamente ativos e com no mínimo 12 meses de 
prática no esporte e na prática do treinamento de força, com maior semelhança 
biológica possível entre cada grupo de jogadores, para que as condições 
fossem as mais próximas possíveis.
Os jogadores foram submetidos a duas sessões de avaliações de testes 
referentes às capacidades já citadas no momento pré-intervenção, 
posteriormente divididos entre dois grupos, o primeiro realizando Treinamento 
de Força (TF) e o segundo Treinamento Potência (TP), e após o término das 
24 sessões de treinamento estipuladas, sendo novamente avaliados com os 
mesmos testes a fim de verificar quais foram (caso hajam) as alterações nos 
resultados.

PALAVRAS-CHAVE: Rugby, treino de força, treino de potência.
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INTRODUÇÃO

O “Rugby” é um esporte coletivo, jogado em campo gramado em dois tempos 
de 40 minutos com 10 minutos de intervalo entre cada, tem como objetivo 
principal vencer a defesa adversária e apoiar a bola na extremidade final do 
campo, chamada de “in-goal’, marcando o “try“. As equipes são compostas por 
15 atletas, ficando mais 7 no banco de reservas, que são divididos em “backs”e 
“forwards, de acordo com a função tática que exercem (McLean, 1992).
Segundo Duthie et al. (2003), o time é dividido entre: os forwards, sendo os 
8 jogadores que têm como principal função a luta pela bola, havendo assim, 
maior embate físico com o adversário, possuem maior percentual de gordura 
e maior produção de força durante a partida, e os backs, que são 7 jogadores 
que tem como principal função carregar e progredir com a bola, tendo menos 
volume corporal, maior agilidade, velocidade e melhor capacidade aeróbia.
De acordo com Perrella et al. (2005) O rugby é um esporte que exige uma 
variedade de respostas fisiológicas de seus jogadores como resultado de 
combinadas e repetitivas corridas de alta intensidade e alta incidência de 
colisões, necessitando que os participantes tenham características apropriadas 
de velocidade, agilidade, resistência, força, flexibilidade e habilidades próprias 
do jogo, e em comum com outros esportes coletivos de invasão, possuem 
conforme descrito por Hoffman e Maresh (2003), uma intensidade de jogo 
intermitente, onde apesar da duração varias de uma a duas horas, esses 
esportes são constituídos por pequenas ações de alta intensidade, sendo boa 
parte delas caracterizadas por movimentos explosivos.
A potência, agilidade e a velocidade estão entre as mais importantes qualidades 
procuradas por qualquer jogador na maioria dos esportes, não podendo ser 
isoladas uma das outras, mas sim interligadas. Ninguém pode ser rápido, ágil 
e ter pés ligeiros sem antes ser forte. (BOMPA, 2005).
Força
Segundo Barbanti et al. (2004), a força motora é entendida como a capacidade 
que um músculo ou um grupo muscular tem de produzir tensão e se opor a 
uma resistência externa num determinado tempo ou velocidade. 
Essa força se divide em duas formas básicas: dinâmica e estática.
Dinâmica: quando ocorre encurtamento das fibras musculares, que provocam 
aproximação ou afastamento dos segmentos, promovendo movimento.
Estática: aquela onde não ocorre encurtamento das fibras, portanto não há 
movimento. Apesar desse não movimento, existe aumento do tônus muscular, 
provocando aumento da tensão muscular.
De acordo com Barbanti (1979), dentro dos tipos de força dinâmica, dentro da 
questão esportiva destacam-se:

• Força Máxima: caracterizada pelo nível de força que o atleta é capaz de 
alcançar em consequência da tensão muscular livre máxima, ou seja que pode 
ser desenvolvida por uma máxima contração muscular. Para Gobbi, a força 
máxima é a capacidade neuromuscular que recruta o maior número possível 
de unidades motoras para mover ou tentar mover uma resistência que exija 
contração muscular em seu nível mais elevado, podendo ser estática ou 
dinâmica.



XII ENIC – Encontro de Iniciação Científica e III ENID - Encontro de Iniciação à Docência 122

Universidade Cidade de São Paulo

• Força Rápida: também conhecida como potência, é toda forma de força que 
se torna atuante no menor tempo possível. Essa força se faz presente na 
grande maioria dos desportos, onde movimentos rápidos são decisivos para 
o resultado no rendimento. Assim como Barbanti, BOMPA (2005) concorda 
que a potência é caracterizada pela capacidade de aplicar força no mais curto 
período. Como as fases do rugby são geralmente curtas, o sistema alático 
(ATP-CP) é utilizado nos momentos onde o atleta realiza o avanço ou corre 
atrás do adversário para evitar seu avanço (esforços com duração de até 10 
segundos).·.

Agilidade

Agilidade representa a capacidade de mudar de direção rapidamente, resultando 
de um aprimoramento de potência, velocidade, aceleração/desaceleração, 
velocidade de reação e coordenação viso-motora, flexibilidade dinâmica etc.;·.

Velocidade

Velocidade é definida por deslizamentos rápidos em diferentes direções, que 
depende de potência, velocidade de reação e coordenação viso-motora, rápida 
aceleração/ desaceleração e uma alta frequência de movimento de pernas. 
Segundo Barbanti, é uma característica neuromuscular, que está presente em 
todas as situações nos vários esportes. Popularmente, diz-se que a velocidade 
é a capacidade de realizar um movimento no menor espaço de tempo.

OBJETIVO

Avaliar o resultado de dois métodos de treinamento para membros inferiores 
em jogadores amadores de rugby e analisar quais as mudanças que ocorrerão 
sobre as seguintes capacidades motoras necessárias para a prática da 
modalidade: força máxima, força explosiva, resistência de força, agilidade e 
velocidade.

MÉTODOS

Amostra

Recrutaremos 16 jogadores amadores de rugby (sendo 8 forwards e 8 backs), 
fisicamente ativos e com no mínimo 12 meses de prática no esporte e na prática 
do treinamento de força, com maior semelhança biológica possível entre cada 
grupo de jogadores (forwards e backs) para que as condições sejam as mais 
próximas.
Dividiremos os jogadores entre dois grupos, o primeiro Treinamento de Força 
(TF) e o segundo Treinamento Potência (TP), sendo que em cada grupo haverá 
dois forwards e dois backs, para que a comparação dos resultados entre os 
dois treinamentos seja feita também por área do campo onde os atletas atuam.
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Recomendações dos programas de treino

Seguindo recomendações de Barbanti e Bompa, no treinamento de força 
máxima serão utilizadas cargas entre 80 e 100% do máximo que o atleta pode 
suportar e número de repetições é mínimo, variando entre 1 e 6 e as pausas 
para descanso podem chegar a até 3 minutos, o objetivo é fazer com que 
através desse treinamento o jogador possa, durante a ação, recrutar o maior 
número de fibras de contração rápida (CR) a fim de vencer a resistência. 
No treinamento de força rápida (potência) os exercícios serão realizados com 
muita velocidade (movimentos explosivos), onde o resultado desejado é o 
aumento de disparo de fibras CR, consequentemente melhorando níveis de 
velocidade, agilidade e da potência em si dentro da necessidade do esporte. 
Pode-se também ser utilizado a pirâmide como parâmetro de aumento da 
carga, que gira de 40 indo até 70% do máximo, sendo as repetições indo de 6 
até 12, com pausar entre 2 e 4 minutos, facilitando a restauração da ATP antes 
da próxima série. 

RESULTADOS PRELIMINARES

Após o termino do período de treinamento e reavaliação utilizando os mesmos 
testes utilizados antes do seu início, poderemos mensurar se ocorreu melhora, 
piora ou se os níveis de aptidões físicas dos jogadores verificados no pré-treino 
mantiveram-se no mesmo lugar e se esse protocolo pode ou não ajudar os 
jogadores a melhorar seu desempenho físico durante o jogo.
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RESUMO

Com grande procura de atividade física e condicionamento físico o treinamento 
de força tornou uma forma popular de promover aquisição de qualidade de 
vida.
Dois dos objetivos mais comuns do treinamento de força é a hipertrofia 
muscular e a força máxima, segundo MATWEJEW (1981) e ZATSIORSKY 
(2000) relatam que o número máximo de repetições para 80% de 1RM varia 
de 6-10 e 7-10 repetições. O objetivo deste estudo é analisar e comparar os 
efeitos de estímulos de ganhos de força a partir de contrações musculares 
concêntrico e excêntrico.
No estudo são relacionados 10 indivíduos do gênero masculino com idade de 
20 a 30 anos, onde serão divididos em grupo concêntrico e grupo excêntrico, 
para realizações de treinamento de força no supino reto, será utilizado o teste 
de 1RM para mensurar a força máxima, o treinamento será feito no período de 
4 semanas, onde no final desse treinamento será novamente mensurado em 
qual ação muscular houve ganhos de força.

PALAVRAS-CHAVE: treino de força, educação física, esporte

INTRODUÇÃO

Hoje temos uma grande procura de benefícios para o bem-estar da saúde 
através de atividades físicas de diferentes idades, onde o treinamento de 
força (TF) tornou-se uma das formas mais populares para promover a aptidão 
física e condicionamento físico em populações de diferentes idades e perfis
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(PRESTES et al, 2010). O treinamento com pesos (TP) tem sido um dos 
modelos de exercícios físico mais utilizados por diferentes populações, além de 
proporcionar importantes modificações na composição corporal (ACSM,2002). 
De acordo com Marinho e Gulielmo (1997) foi a partir da década de 70 que 
aconteceu a expansão das academias. Dois dos objetivos mais comuns do 
TF são o aumento da força muscular e a hipertrofia com fins atléticos, ou 
de saúde (Gentil et al 2006). Segundo o Colégio Americano de Medicina do 
Esporte (ACSM), o TF com o objetivo de desenvolver força para a saúde deve 
conter pelo menos de oito a dez exercícios, contemplando os principais grupos 
musculares (UCHISA et al,2013).
Segundo MATWEJEW (1981) e ZATSIORSKY (2000) relatam que o 
número máximo de repetições para 80% de 1RM varia entre 6-10 e 7-10, 
respectivamente. De acordo com HOEGER et al. (1990), para essa mesma 
intensidade, indivíduos masculinos realizaram 12,2 (± 2,9) no exercício supino 
livre, independentemente do nível de treinamento do indivíduo. Segundo 
BARBOSA e CHAGAS (2003), as variáveis que influenciam a execução do 
exercício, como por exemplo velocidade de execução, amplitude de movimento, 
trajetória, movimentos acessórios e regulagem do equipamento necessitam ser 
levadas em consideração para a análise da relação entre percentual de 1RM e 
número de repetições.
A ACMS recomenda que adultos saudáveis interessados em aptidão física geral 
incluam um mínimo de 1 série de 8 a 12 repetições de pelo menos um exercício 
para os principais grupos musculares em uma sessão de treinamento de força. 
Essa recomendação é para adultos saudáveis que desejam ganhos na aptidão 
física ou na sua manutenção e programas de treinamento de séries múltiplas 
periodizados resultam em maiores ganhos de força (Kraemer et al.,2000; Marx 
et al.,2001; McGee et al., 1992).
Berger e Hardape (1967) demostraram a necessidade de ações musculares 
voluntárias máximas (AMVMs) para provocar ganhos máximos em força 
durante 8 semanas de treinamento. Nesse estudo, um grupo treinou com uma 
série de 10 RM por sessão. Ambos os grupos obtiveram ganhos significativos 
em força, mas o grupo que treinou com a carga ajustada a fim de que a AMVM 
fosse realizada durante cada repetição mostrou ganho significativamente maior 
em força. Os resultados indicam que cargas de alta intensidade resultantes 
de AMVMs precisam ser levantadas várias vezes por sessão para provocar 
melhorias ótimas em força.
Na contração concêntrica, do latim com + cetrum (que tem um centro em 
comum), o comprimento do músculo encurta. As contrações concêntricas são 
possíveis apenas quando a resistência (isto é, a carga do peso) é menor que 
o potencial máximo do atleta (BOMPA et al., 2004). Na contração excêntrica 
observa-se o movimento no sentido oposto ao da força muscular, levando ao 
alongamento muscular, porém, com tensão, ou seja, cede-se a resistência 
(carga), servindo muitas vezes como freio após uma contração concêntrica 
(UCHIDA et al., 2013), a ação excêntrica o músculo gera tensão com aumento de 
seu comprimento resultando em danos à musculatura. Visto que o treinamento  
excêntrico causa grande hipertrofia e ganho de força, o dano também pode 
ser considerado um estímulo de treinamento. (Revista da Biologia, 2013). 
Segundo a Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício 2010, 
foram analisados testes de 1RM comparando o ganho de força entre ações 
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musculares excêntricas e concêntricas no supino horizontal, onde participaram 
16 jovens saudáveis entre ambos os sexos, e foi observado que o ganho de 
1RMExc, foi significantemente maiores que as cargas de 1RM Concêntrico.

OBJETIVO

A partir do exposto, levando em consideração a importância do apontamento 
da relação custo benefício quanto a aplicação de ambos os tipos de contrações 
(concêntrica x excêntrica), no ganho de força, o objetivo deste estudo é analisar 
e comparar os efeitos de estímulos de ganho de força a partir de contrações 
musculares concêntricas versus excêntricas no supino reto.
Hipótese:
A hipótese desde estudo, indica que a ação excêntrica tem maiores probabilidade 
de ganhos de força que a ação concêntrica.

METODOS

Serão selecionados 10 indivíduos sendo homens e deverão ter familiaridade 
com o treinamento de supino reto, e que não estejam inseridos em nenhum 
programa regular de treinamento nos últimos 6 meses, que não tenha 
nenhuma patologia crônica ou limitação física que impossibilite o andamento 
do treinamento e estudo proposto. Inicialmente será utilizado uma anamnese 
para coleta dos dados pessoais, contatando o histórico de saúde e prática 
de atividades físicas. Os mesmos serão divididos em 2 grupos. Sendo assim 
o (grupo A) realizará o protocolo de contrações concêntricas e o (grupo B) 
realizará o protocolo de contrações excêntricas, onde o exercício para ambos 
os grupos será de supino reto com ênfase na fase de movimento proposto 
para avaliação. Os indivíduos serão avaliados antes do início das sessões de 
treinos e após o termino de todas as sessões de treinamento proposto, onde 
esta avaliação constara com o teste de 1RM para o exercício supino reto.
Antes do teste de 1RM o indivíduo realizará um breve aquecimento será de 
forma específica permitindo a execução de 1 série de 20 repetições, sendo a 
carga escolhida pelo próprio executante (ACSM, 2003; SIMÃO et al., 2004).
As cargas máximas serão definidas em até 6 tentativas com um descanso 
entre as tentativas de no máximo 5 minutos, para os sujeitos o cálculo de 
estimativa de 1RM será de 1,243 x massa-11,4 para chegar mais próximo a 
1RM do indivíduo, será definido a carga máxima quando o indivíduo realizar 
1 movimento completo e o segundo movimento até a falha concêntrica, se a 
carga máxima não for obtida nas seis tentativas, será realizado um novo teste 
após 48 horas do último teste tomando partida dos dados do teste anterior. 
(ACSM,2003).
Nas sessões de treinamento será  utilizada o banco 180°, barra padrão em 
média 1,80m, anilhas e suporte para barra conforme utilizado para o teste de 
1RM, os indivíduos receberão instruções para os exercícios, para realizar de 
forma correta os movimento seguindo os critérios; posicionar-se de decúbito 
dorsal no banco de modo que a barra fique na linha dos olhos; aduzir escápulas 
estabilizando articulação glenoumeral, segurar a barra com a pegada pronado 
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nos locais indicados pelas fitas sinalizadoras, executando o movimento de 
flexão de cotovelo no ângulo de 90° graus, após a flexão retornara o movimento 
inicial no ritmo proposto por seus respectivos protocolos.
Grupo Excêntrico (GEXC), executará o movimento de flexão de cotovelo no 
ritmo proposto de 5 segundos para execução onde será enfatizado a fase 
excêntrica, e utilizar a posição inicial em média de 2 segundos para a fase 
concêntrica.
Grupo Concêntrico (GC), executará a flexão de cotovelo no tempo de 2 
segundos e executara a extensão de cotovelo no tempo de 5 segundos, para 
dar ênfase na fase concêntrica. Os Grupos serão submetidos a treinamento de 
4 semanas sendo de 3 sessões por semana totalizando em 12 sessões, sendo 
reavaliados através do teste de 1RM, para estipular os reais ganhos de força e 
qual ação excêntrico ou concêntrico teve melhores resultados.

REFERÊNCIAS

PRESTES, J. Prescrição e periodização do treinamento de força em 
academias. Barueri/Manole, 2010.

AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. Posição estande, Modelos 
de progressão do treinamento de resistência para adultos saudáveis, 
2002.

AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. Manual de Recursos para 
Guidlies para Teste de Exercício e Prescrição; 2003.

GENTIL, Paulo. Bases científicas do treinamento de hipertrofia. 3ª ed. Rio 
de Janeiro: Sprint, 2008.

UCHIDA, M. C. et al. Manual de musculação. São Paulo: Phorte, 2003.

STEVEN J. Fleck; WILLIAM J. Kraemer - Fundamentos do Treinamento de 
Forca Muscular, pag.37.

BOMPA, T. O. Treinamento de Potência para o Esporte. São Paulo: Phorte 
Editora, 2004.

Revista da Biologia - Papel das ações musculares excêntricas nos ganhos 
de força e de massa muscular, 2003.
Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício.  Discrepâncias na 
geração academias para a prática de exercício físico. 2010.de força entre 
ações musculares excêntricas e concêntricas. 2010.

Revista Digital – Buenos Aires N°12 – Fatores motivacionais que levam as 
pessoas a procurarem por academias para a pratica de exercícios físicos, 
2007.
Simão, R. et  al. Influência do aquecimento especifico e da Flexibilidade 



XII ENIC – Encontro de Iniciação Científica e III ENID - Encontro de Iniciação à Docência 129

no teste de 1RM. Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício, v.2, p.134-140, 
2003. 

MATWEJEW, L.P. Comparação do número máximo de repetições realizadas 
a 40 e 80% de uma repetição máxima em dois diferentes exercícios na 
musculação entre os gêneros masculino e feminino. Revista Brasileira de 
Educação Física do Esporte. V 19, N,1. 2005.



XII ENIC – Encontro de Iniciação Científica e III ENID - Encontro de Iniciação à Docência 130

Universidade Cidade de São Paulo

UNIVERSIDADE CIDADE SÃO PAULO
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO

XII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E III ENCONTRO DE INICIAÇÃO 
A DOCÊNCIA

MÉTODO DE TREINAMENTO CONTÍNUO E O HIIT NA CORRIDA 
E A MELHORA NA CONDIÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA

Alunos: Denise Santana Silva1, Wellington do Carmo de Souza1, Diego Abrantes1

Orientador: Marcelo Luis Marquezi2

1Universidade Cidade de São Paulo – UICID
Bacharelado em Educação Física
denise.santana.bjj@hotmail.com

2Professor Bacharelado em Educação Física, Universidade Cidade de São 
Paulo – UNICID, Doutor em Biologia Funcional e Molecular, Universidade 

Estadual de Campinas – UNICAMP
marcelo.marquezi@unicid.edu.br

RESUMO 

A literatura tem mostrado a importância do treinamento aeróbio (método 
tradicional) e sua eficiência na melhora cardiorrespiratória, assim como no 
treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT), sugerindo diferentes 
aplicações a fim de promover melhoras significativas no organismo de modo 
mais eficiente, o que a partir do tipo de exercício realizado, as diferentes 
respostas obtidas no organismo e sua relação com os sistemas energéticos que 
são acionados no metabolismo, tentam suprir a demanda do trabalho contrátil, 
podendo sofrer uma variação na bioernegética com a predominância maior 
entre um e outro, sobretudo, que permita a melhor adaptação ao exercício, o 
que vai determinar o mais adequado tipo de treinamento, de acordo com os 
objetivos propostos, o volume, a intensidade e o período de recuperação, que 
são variáveis determinantes nos resultados a serem atingidos. O objetivo deste 
trabalho propõe verificar qual dos dois métodos de treinamento entre o tradicional 
e o HIIT será mais eficiente na promoção da melhora cardiorrespiratória. 

PALAVRAS CHAVE: treinamento, método, capacidade cardiorrespiratória.

INTRODUÇÃO: 

Exercícios cíclicos podem envolver diferentes sistemas energéticos (aeróbio e 
anaeróbio), determinando mudanças e adaptações no sistema cardiorrespiratório, 
dependendo do método de treinamento, volume e intensidade aplicados.
Atualmente, existem diferentes métodos de treinamento que podem promover 
a melhora da aptidão cardiorrespiratória,  podendo ser trabalhados de maneiras
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distintas de acordo com o protocolo, sendo alguns deles: o método tradicional 
(contínuo) e o método intervalado de alta intensidade (HIIT). 
Gibala et al. (2006) verificaram em um estudo as adaptações metabólicas 
geradas pelo HIIT, onde verificaram que em seis sessões de treinamento, 
aplicadas durante duas semanas, os indivíduos participantes deste treinamento 
que eram jovens ativos apresentaram uma melhora no desempenho, em relação 
ao tempo, e na adaptação neuromuscular, o que geralmente é associado ao 
treinamento contínuo de maior duração cerca de 90 á 120 min moderados, 
intensidade em torno de 65%VO2PICO.  Desse modo, os autores concluíram 
que o protocolo intervalado de alta intensidade é uma estratégia eficiente para 
promover adaptações musculares rápidas e melhora de desempenho, com 
sessões de treinamento menores que o protocolo contínuo.
Propomos a comparação entre dois métodos de treinamento com a aplicação 
durante oito semanas, sendo três sessões de treino por semana. O treinamento 
contínuo com um aumento progressivo na intensidade de 60% até 80% da FC 
Máx com 40 minutos de duração. O outro método comparado será conforme 
o protocolo de Gibala, tendo uma adaptação, a intervenção com 6 minutos 
de aquecimento, 8 ciclos de 60 segundos de exercício em alta intensidade 
(22 sessões) e 75 segundos de intervalo, tendo como objetivo identificar qual 
dos métodos será mais eficiente na melhora da aptidão cardiorrespiratória, 
correlacionado os resultados de frequência cardíaca ao VO2 máximo segundo 
a tabela de tabela de Marion, et al (1994) .

OBJETIVOS

Identificar qual método de treinamento entre o tradicional e o método intervalado 
de alta intensidade (HIIT) possui maior eficiência na melhora da condição 
cardiorrespiratória.

MÉTODOS

A amostra será composta por quatro indivíduos do gênero masculino, adultos 
ativos, com idades entre 20 a 35 anos, com pelo menos um ano de prática de 
atividade física frequente, de acordo com os critérios recomendados pela ACM, 
sendo coletados dados antropométricos para definir a composição corporal 
em relação ao percentual de gordura, considerando as características: idade, 
estatura, peso total, percentual de gordura, frequência cardíaca em repouso, 
frequência cardíaca máxima e Vo2 Máx. relativo ao consumo máximo de 
oxigênio.
Será realizada uma anamese após, um questionário identificando o nível 
de prática de atividade física (IPAQ- Questionário Internacional de Atividade 
Física- versão curta para verificar o nível de prática de atividade física.
Para mensuração do percentual de gordura, utilizaremos a equação de 
Guedes 1984 das três dobras cutâneas para homens (Tricipital, Supra Ilíaca e 
Abdominal) e a fórmula de Siri (1961).
Sobre a determinação da frequência cardíaca máxima, utilizada a equação 
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para indivíduos treinados de Sheffield e col, 1965. A técnica para verificação da 
frequência cardíaca será por meio da palpação da artéria radial. 
A identificação da frequência cardíaca basal será feita pelo indivíduo ao acordar. 
A partir desses resultados, sendo determinada a zona alvo de treinamento, 
aplicado no método tradicional nas zonas: 03 e 04 (60 a 80% da FC Máxima), e 
o HIIT na zona: 06 (90 % da FC Máxima), conforme critério da tabela proposta 
pela ACSM.
Para a avaliação da capacidade cardiorrespiratória de cada indivíduo, os 
valores de VO2 máx. serão determinados pelo o teste de Cooper (12 minutos) 
utilizando a equação respectiva.
Os indivíduos serão divididos em duplas, cada dupla vai realizar um método 
de treinamento distinto, com duração total de oito semanas, sendo três dias da 
semana, com intervalo entre esses dias para repouso, sendo de no mínimo 24 
horas e máximo 72 horas, totalizando 22 sessões de treinamento. Uma dupla irá 
realizar o método tradicional, treinamento contínuo progressivo, aquecimento 
de 6 minutos, elaborado a partir de uma periodização com progressão da 
intensidade de 60 á 80% da FC Máxima com duração de 40 minutos, o outro 
método, o HIIT, com uma adaptação do protocolo de Gibala, a utilização de 
90% da frequência cardíaca máxima, com 6 minutos de aquecimento, sendo 
em 8 ciclos de 60 segundos de exercício em alta intensidade e 75 segundos 
de descanso.
Para o controle da intensidade, utilizaremos a variável da FC, a escala de 
percepção subjetiva de esforço (PSE), ESCALA DE BORG 1982, esses dados 
serão coletados nas pausas do HIIT (oito interrupções) e, quatro interrupções de 
esforço durante o treinamento do método contínuo, para coleta dos resultados, 
aos 10, 20, 30 e 40 minutos. 
Considerando a variação da FC no método de treinamento HIIT, será 
determinada a distância percorrida, obtida na realização de uma série de 
HIIT teste, que segundo a percepção de esforço do indivíduo foi como alta 
intensidade (escala de Borg). Na Escala de BORG, a numeração da tabela 
vai de 6 a 20 e temos como objetivo que no método de treinamento HIIT os 
valores dados pelos indivíduos sejam os valores de 16 á 18 (Muito cansativo/
exaustivo), e no método contínuo de treinamento, a indicação nos valores de 
12 á 14 (ligeiramente cansativo/ cansativo).
Para correlação dos valores de FC e VO2 máximo, iremos utilizar a tabela de 
Marion, et al (1994) . 

RESULTADOS PRELIMINARES

A tabela abaixo apresenta os dados iniciais obtidos por meio dos testes e 
avaliações físicas:

Variáveis FC Basal FC Máxima VO2. Máximo Peso Total % 
Gordura
Indivíduo I 68 bpm 184 bpm 48,42 mL/kg/min 87 Kg. 19%
Indivíduo II 60 bpm 185 bpm 43,93 mL/kg/min 69 Kg. 19%
Indivíduo III 64 bpm 189 bpm 42,59 mL/kg/min 90 Kg. 21%
Indivíduo IV 64 bpm 190 bpm 46,83 mL/kg/min 65 Kg. 14%
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RESUMO 

O objetivo do estudo é comparar os efeitos do treinamento de força e potência nas 
capacidades funcionais de idosos. A amostra será composta por 12 voluntários 
idosos do gênero masculino e feminino com idade entre 60 e 69 anos. Os 
grupos serão divididos em: grupo de intervenção de força (GIF) e grupo de 
intervenção de potência (GIP). Este estudo será estruturado em três etapas: 
avaliação por meio de testes da capacidade funcional, intervenção e testagem 
final. A mensuração ocorrerá antes do período do programa de intervenção 
e outra após o término do programa de 4 semanas. Os grupos de GIF e GIP 
também serão submetidos à realização do protocolo de 1RM (uma repetição 
máxima), na primeira e na vigésima quinta sessão, nos exercícios dominantes 
dentro do programa de treinamento. Tanto para o GIF, quanto para o GIP será 
proposta a periodização ondulatória com 5 sessões de treino por semana com 
9 exercícios. Os grupos executarão tanto exercícios multiarticulares, quanto 
monoarticulares. Em resultados preliminares, pode-se notar um baixo índice 
de força de toda a mostra sobretudo nos membros superiores quanto partir 
da estimativa de 1RM. A maior parte dos idosos são praticantes a mais de 
6 meses de musculação e estão dentro do IMC normal. Os testes iniciais de 
flexibilidade tiveram resultados abaixo do estimado para homens, mas normal e 
acima da média para mulheres. Nenhum deles tiveram contato com o protocolo 
de treinamento de potência, sendo a aprendizagem do método necessária para 
o grupo GIP.

PALAVRAS-CHAVE: treinamento, força muscular, idosos
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INTRODUÇÃO

Segundo pesquisas, a inatividade física contribui no agravamento do processo 
de envelhecimento levando a descondicionamento físico, fragilidade muscular, 
perda de autonomia, diminuição da motivação, diminuição da autoestima, 
aumento da ansiedade e depressão (NOBREGA, 1999). 
Quedas é o principal fator responsável pela morte e institucionalizações de 
idosos, principalmente para mulheres acima de 65 anos (SANTIAGO, 2004). 
As causas podem ser intrínsecas como alterações fisiológicas, ou extrínsecas 
como fatores demográficos, institucionalizações, psicológicas e psiquiátricas 
no qual incluem depressão, demência, delirium e medo de cair (FABRICIO et 
al., 2004; SOARES; 2004). Além disso, a institucionalização, utilizado como 
medida preventiva e para aumentar o cuidado como o individuo fragilizado,  
contribui como um outro fator  de risco para os idosos pois promove 
isolamento, abandono, inatividade física, uso polifarmacia, doenças crônicas 
degenerativas levando ao aumento do risco de quedas. (PERRACINI, 2002; 
STUDENSKI,2002). Em estudos notou-se que idosos caidores possuem 
deficit significativo nas variáveis: pico de torque, trabalho por peso corporal 
e potencia media do joelho (ANTERO, 2012). Mais especificamente, idosos 
que necessitam de auxilio para realização das tarefas diárias tem 42 a 54% 
menor de potencia muscular em extensores do joelho que idosos dependentes 
( BASSEY, 1992). Segundo os autores Perracini & Ramos (2002), os fatores de 
riscos são diversos, mas os determinantes para quedas são: 75 anos, feminino, 
inatividade física, fraqueza muscular, distúrbios de equilíbrio postural, histórico 
de acidentes vasculares cerebral, quedas anteriores, fraturas, uso de vários 
medicamentos. Em contrapartida, segundo Matsudo (2001), a pratica regular 
de exercícios preveem e controla doenças crônicas e degenerativas, perdas 
relacionadas ao envelhecimento e melhora a mobilidade, capacidade funcional, 
qualidade de vida e estabilidade postural. Analisando esses caminhos, pode-
se acreditar que o exercício e a volta a atividade física podem contribuir para 
impedir o idoso de alcançar o estado de fragilidade, ser institucionalizado e 
vítima de quedas.  
Treinamento de força tem sido utilizado para promover melhora da aptidão física 
tanto na saúde quanto na performance em diversas populações (POLLOCK, 
1998). Segundo as recomendações da literatura, o treino de força para idosos 
é descrito como exercícios voltados para grandes grupos musculares, 2-4 
séries por exercício, 8 a 15 repetições, 2 sessões por semana e com carga 
de 50% a 80% de 1 RM (FRONTERA & BIGARD, 2002). Segundo pesquisas, 
esse tipo de treinamento promove ganhos da massa muscular, aumento da 
densidade óssea, aumento da flexibilidade, diminui o risco de quedas, aumenta 
a capacidade aeróbica e capacidade funcional (NELSON, 1994). Essa melhora 
das aptidões físicas contribuem para um redução da taxa de mortalidade 
e risco de quedas em idosos ( RUIZ & FOGELHOLM, 2010). Foi verificado 
também que a capacidade de gerar força, ou seja a potência dos muscular, é 
fundamental para realização de tarefas diárias, laborais ou recreativas (BRILLl 
et al.,2001).  Mantendo-se o idoso num programa de treinamento de força, é 
possível minimizar os efeitos causados pela sarcopenia no qual é a diminuição 
de massa magra com o envelhecimento, no qual reflete no decréscimo 
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do tamanho médio das fibras e número de fibras musculares do tipo I e II 
principalmente (SHEPHARD, 1992).

OBJETIVOS

Objetivo geral: Comprar os efeitos do treinamento de força e potência em 
idosos,
bem como à melhora das capacidades funcionais neste público.
Objetivo específico: Comparar as respostas de força dinâmica máxima e
comparar as alterações promovidas na funcionalidade através dos treinamentos
de força e potência.
Hipóteses
A primeira hipótese é que o treino de potência seja mais eficiente do que o de 
força. A segunda é que o treino de força mostre-se mais eficiente. E a terceira 
hipótese é que ambos os treinos tenham a mesma eficiência.

MÉTODOS

Amostras
A amostra será composta por 12 voluntários idosos, do gênero masculino e com 
idade entre 60 e 69 anos. Os grupos serão divididos em: grupo de intervenção 
de força (GIF) e grupo de intervenção de potência (GIP). Ambos os grupos 
experimentais serão compostos por 6 homens cada, que estejam dentro do 
critério de seleção que será: estar na faixa etária estipulada, ser fisicamente 
independente e praticante de musculação há pelo menos 3 meses, não ser 
portador de doenças articulares ou musculares, deficiências físicas ou mentais 
e doenças cardíacas. Já o critério para a divisão dos grupos será que os 
voluntários sejam distribuídos de forma igualitária, com base na força relativa 
de 1RM (ACSM, 2014), para que ambos tenham integrantes com aproximação 
da média entre si.

Protocolo de testes
Este estudo será estruturado em três etapas: testagem da capacidade funcional 
inicial, intervenção e testagem final.  A bateria de testes de avaliação funcional 
(sentar e alcançar;  agilidade – levantar a partir do chão; equilíbrio – ficar em 
apoio simples; força de membros inferiores e teste de 6 minutos de caminhada). 
A mensuração ocorrerá antes do período do programa de intervenção e outra 
após o término do programa de 4 semanas. 
Os grupos de GIF e GIP também serão submetidos à realização do protocolo 
de 1RM (uma repetição máxima), na primeira e na décima terceira sessão, 
nos exercícios dominantes dentro do programa de treinamento (BOMPA; 
PASQUALE e CORNACCHIA, 2015). Para a avaliação de 1RM será escolhido 
dois exercícios multiarticulares para membros superiores (MMSS): o supino e 
o pulley frente; e um exercício para membros inferiores (MMII), o leg press. Os 
testes de 1RM serão conduzidos de acordo com a recomendação de Brown 
e Weir (2001), em que: realizam-se 3-5 min de atividades leves envolvendo 
o grupamento muscular testado e, após um minuto de alongamento leve, 
aquecimento de oito repetições de aproximadamente 50% de 1RM percebida, 
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seguido de três repetições a 70% de 1RM percebida. 
Para a avaliação de determinação de força relativa de 1RM e divisão dos 
grupos serão considerados apenas os resultados obtidos no supino e no leg 
press (ACSM, 2014), aplicados separadamente na equação abaixo:
FR=carga de 1RM/ peso corporal

Protocolo de treinamento
Antes do início das sessões todos realizarão um aquecimento geral de 10 
minutos na esteira, com velocidade de 5 km/h. Tanto para o GIF, quanto para o 
GIP será proposta a periodização ondulatória que ocorrerá dentro do período 
de 4 semanas, com frequência semanal de cinco vezes e será composta 
por 25 sessões, com 9 exercícios. Os grupos executarão tanto exercícios 
multiarticulares, quanto monoarticulares como: leg press horizontal, cadeira 
flexora, panturrilha sentado, supino, press inclinado, remada sentada fechada, 
pulley frente aberto, desenvolvimento frente com barra e abdominal solo. O 
intervalo de descanso entre as séries e os exercícios será de dois minutos 
e 30 segundos, com a finalidade de tentar garantir a recuperação total dos 
voluntários. 
O GIF iniciará o programa com cargas de 70% de 1RM, enquanto que o GIP 
será com 40% 1RM. As cargas serão reajustadas a partir da 14ª sessão, de 
acordo com os novos valores obtidos no teste de força dinâmica máxima (1RM). 
Por fim, o GIF encerrará a nona semana com carga de 80% de 1RM e o GIP 
com 50% de 1RM. Durante o programa de 27 sessões os dois grupos terão 
oscilação do volume e da intensidade de acordo com a periodização proposta.
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RESUMO

O tema inclusão na escola tem despertado a atenção dos professores e pesquisadores 
em geral. Embora sejam identificadas muitas propostas para as escolas, é possível 
inferir que as efetivas possibilidades de integração entre as crianças com e sem 
deficiência ainda pode ser considerada uma lacuna na área.      Mais especificamente, 
o presente estudo foi caracterizar elementos da prática pedagógica do professor de 
Educação Física e do ambiente escolar que mais contribuiriam para a integração 
entre as crianças. Além disso, pretendeu-se identificar a existência de possíveis 
relações entre esses fatores e níveis de integração identificados nas aulas. Este 
estudo utilizou uma Escola Pública da Rede Municipal de Santo André que tem 
como um dos propósitos desenvolver uma proposta de interação nas práticas 
corporais. Em seguida, foi retificado se existem associações entre os conteúdos e 
estilos de ensino utilizados e os níveis de integração encontrados entre as crianças. 
O método utilizado correspondeu à etologia concentrando – se nas bases biológicas 
e evolucionistas do comportamento. Participaram da pesquisa 25 crianças da 
Educação Infantil tendo com finalidade analisar a metodologia do professor nas 
aulas durante uma semana a fim de identificar se tem influência nas interações 
entre os alunos com ou sem deficiência. Buscamos identificar níveis de interação 
alcançados por alunos com deficiência em aulas de Educação Física e se existem 
relações entre os níveis de interação atingidos nas aulas, a natureza da atividade e 
os estilos de ensino adotados pelos professores. Os estilos de ensino menos diretivo 
aponta maior participação e interação das crianças.
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INTRODUÇÃO

Com a alteração do regime governamental, bem como, em meio a mudanças na 
estrutura social, à figura de “Estado Centralizador” e determinante de propostas 
na área da educação foi gradualmente substituída por uma configuração 
descentralizada e mais compartilhada com outros níveis da estrutura política.
(LDB-Lei 9394/96).
Tomando por base essa perspectiva, a figura do gestor escolar assume grande 
importância, sobretudo no que tange à visão voltada à mudança, capacidade de 
viabilização de recursos e parcerias, bem como, a aptidão para a mobilização 
do corpo docente em prol do projeto da escola. 
Tendo como base essa linha de raciocínio, é possível inferir que a postura 
que a escola tem assumido é preocupante, sobretudo no que diz respeito 
ao ambiente de resistência às mudanças nas concepções de homem, de 
desenvolvimento humano e, fundamentalmente nas metodologias de ensino e 
avaliação. (GIMENEZ,2011). 
Invariavelmente, um dos desafios consiste justamente na adoção de estratégias 
de aproximação entre escola e família, sobretudo diante do modelo de sociedade 
atual, marcado fundamentalmente por novos ideais inspiradores da educação, 
por grande envolvimento das famílias com o trabalho e pelo estabelecimento 
de uma relação de consumo com escola. 
Mais especificamente, no que diz respeito à educação física, percebe-se que 
grande parte das vezes, as crianças com deficiência são afastadas das aulas 
ou então, são apenas dirigidas aos espaços específicos de aula, sem participar 
efetivamente das atividades. 
Em face deste cenário, caracterizado por inúmeros desafios do contexto de 
intervenção e por uma dificuldade ideológica, conceitual e metodológica, julga-
se necessário investigar como diferentes estabelecimentos de ensino estão se 
organizando para atender às demandas associadas à inclusão, em especial, 
no que diz respeito às aulas de educação física.(GIMENEZ, 2011).
Ao mesmo tempo, entende-se que seja salutar ao processo de formação 
profissional dos alunos de graduação em educação física acompanhar os 
impactos desencadeados pela diversidade no contexto escolar e propor 
alternativas para o desenvolvimento de propostas pedagógicas de natureza 
inclusiva. 
Ao se levar em consideração que em muitos programas de intervenção os 
resultados alcançados se limitam à presença da criança com deficiência 
em aula, espera-se identificar a existência de possíveis associações entre 
as práticas pedagógicas e contextos utilizados para as aulas e os níveis de 
interação atingidos pelas crianças pelas crianças com deficiência.

OBJETIVOS

1. Identificar níveis de interação alcançados por alunos com deficiência em 
aulas de Educação Física do Ensino Infantil.
2. Verificar se existem relações entre os níveis de interação atingidos nas aulas, 
os conteúdos selecionados e os estilos de ensino adotados pelos professores.
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MÉTODOS

O método utilizado na correspondeu à etologia, concentrando – se nas bases 
biológicas e evolucionistas do comportamento. (PAPALIA,2006).
Etologistas utilizam as comparações para identificar quais comportamentos são 
universais e quais são específicos de cada espécie em seu ambiente natural, 
nessa pesquisa o ambiente natural é a escola e o grupo a ser observado é uma 
turma da Educação Infantil. 
Para classificação dos estilos de ensino, considerou-se os extremos, estilos 
mais diretivos e menos diretivos, ou seja, serão classificados como Comando/
Tarefa as atividades que sejam comandadas pelo professor e Descoberta 
Guiada àquelas que há maior liberdade e autonomia aos educandos, sendo: 
Estilo A- Comando sua característica básica é o estímulo-resposta, o ensino é 
centrado no professor e no conteúdo. 
O professor determina o conteúdo, o local, ordem das tarefas, início e fim, 
intervalo, descreve o exercício, demonstra e informa sobre a qualidade da 
resposta (GOZZI & RUETE,2008). 
Tem como característica deste estilo o relacionamento particular professor-
aluno, no qual a sequência de questões do professor acarreta ou ocasiona 
uma sequência de respostas do aluno em um processo convergente levando o 
aluno a descobrir o conceito desejado. 
Participaram da pesquisa 25 crianças da Educação Infantil tendo com 
finalidade analisar a metodologia do professor nas aulas durante uma semana 
a fim de identificar se tem influência nas interações entre os alunos com ou 
sem deficiência. O critério para a escolha da sala a ser analisada partida da 
sugestão da coordenadora da unidade escolar, e os requisitos era a existência 
de, pelo menos, um aluno com deficiência. Com objetivo de preservar a imagem 
da criança e respeitando sigilo ético de pesquisa, será alterado o nome dos 
participantes por siglas, e os alunos-alvos participantes da pesquisa, são: Aluno 
1 (AD) e 2 (DM) – cursam a Educação Infantil, deficiente intelectual e Altismo.  

RESULTADOS

Para realizar o desenvolvimento da pesquisa, considerou-se as observações 
feitas das aulas, identificando o estilo de ensino e o nível de interação alcançado 
segundo as teorias de  Muska Mosston citado por Gozzi & Ruy  (2008). 
A partir da análise do comportamento das crianças, os níveis de interação, 
participação individual, colaboração e construção individual e coletiva. 
Foi usada anexa tabela 1 que representa os momentos de práticas corporais 
ocorridos durante o período de observação, a quantidade, dia de observação 
e a atividade realizada.  
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Nas sessões 1, 5, 8, 10 e 13, foram observados momentos de ensaio para 
festa junina, o estilo de ensino que predominou foi o estilo tarefa, pois apesar 
da coreografia ser pré-determinada havia um certo grau de autonomia. Com 
isso, nesse item, apesar do estilo comando/tarefa aparecer no momento inicial 
da sessão 2, o estilo de ensino descoberta guiada predominou. 
A turma foi organizada em filas ou grupos separados por gênero, e dado o 
comando para repetição dos movimentos na área delimitada pelo professor. Na 
brinquedoteca, sessão 11, diferente da sessão 6 brinquedo, onde as interações 
eram direcionadas pela professora, os alunos tinham a liberdade de criar 
grupos ou subgrupos.
Verificou-se que das 13 sessões acompanhadas ao longo da semana, 46,15% 
o professor utilizou estilo descoberta guiada e 53,84% o estilo comando/tarefa, 
ou seja, nas atividades que exigiram maior complexidade motora prevaleceu 
o estilo comando tarefa. Trata-se de uma crença por parte dos professores e, 
destacada na literatura, pela qual se acredita que os professores asseguram 
maior envolvimento da turma e envolvimento por parte de seus alunos, ao 
adotarem estilos de ensino mais diretivos como o “comando” ou “tarefa” (Gozzi 
& Ruete, 2008).  
Segundo o autor, por meio dessas vivências as crianças adquirirem consciência 
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corporal, conscientização sobre o meio ambiente, desenvolvimento das suas 
capacidades físicas e habilidades motoras, de maneira lúdica, prazerosa e 
segura. Figura 4 indica que, independente do estilo de ensino ou natureza 
da atividade, houve 100% de interações entre os alunos, seja em dupla, 
pequenos grupos ou grandes grupos dependendo da atividade proposta 
ou espaço utilizado. Segundo Vygotsky (1999) a promoção de atividades 
que, favoreçam o envolvimento da criança em brincadeiras, principalmente 
aqueles que promovem a criação de situações imaginárias, tem nítida função 
pedagógica. 

Figura 1. Frequência de cada atividade no período de uma semana

Figura 2. Porcentagem das ocorrências dos estilos de ensino.

 Figura 3. Porcentagem de ocorrências da natureza das atividades.



XII ENIC – Encontro de Iniciação Científica e III ENID - Encontro de Iniciação à Docência 145

Figura 4. Porcentagem do tipo de interação.

DISCUSSÃO

Os alunos-alvos, em especial aluno 2 DM, tiveram uma participação mais efetiva 
nas aulas caracterizadas pelo estilo de ensino descoberta guiada. Nesses 
casos, identificou-se Foi maior interação com os demais colegas e participação 
espontânea ao passo quando se priorizava o estilo comando/tarefa nas aulas 
de educação física, DM se dispersava da turma e apresentava dificuldade de 
atenção e execução da atividade proposta. 
É provável que isto tenha ocorrido, pelo ano da educação básica estudado, 
uma vez a Educação Infantil tem como prioridade o desenvolvimento global 
dos alunos, nos aspectos físicos, sociais e cognitivos, conforme o Referencial 
Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCN, 1998). Esses autores 
enfatizam ainda, que entre dois e sete anos, é a fase de aquisição dos 
movimentos fundamentais (andar, correr, saltar, arremessar, receber, chutar, 
quicar), que irão se constituir na base de toda aquisição motora posterior. 
Sem a aprendizagem efetiva dessas práticas corporais, é difícil e inadequado 
aprender elementos típicos dos contextos esportivos, da dança, da ginástica ou 
da luta (modalidades marcadas pela utilização de movimentos especializados).

REFERÊNCIAS

BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Referencial Curricular 
Nacional de Educação Infantil: Conhecimento de Mundo. Brasília, 1998;

GIMENEZ, R. Educação física escolar e inclusão: desafios frente à 
realidade. In: Carreira Filho, D.C. & Correia, W.R. Educação Física Escolar: 
docência e cotidiano. São Paulo: CRV, 2011;

GOZZI, M.C.T. & RUY, M.P. Identificando estilos de ensino em aulas de 
educação física. Revista Movimento e Percepção, v.9, n.13, p.360-377, 2008. 
PAPALIA, Diane E., et al. Desenvolvimento Humano. 8ª ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2006;

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. 6. ed. Rio de Janeiro: Martins 
Fontes, 1998.



XII ENIC – Encontro de Iniciação Científica e III ENID - Encontro de Iniciação à Docência 146

Universidade Cidade de São Paulo

UNIVERSIDADE CIDADE SÃO PAULO
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO

XII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E III ENCONTRO DE INICIAÇÃO 
A DOCÊNCIA

EDUCAÇÃO FÍSICA INCLUSIVA: RELAÇÃO ENTRE ESPAÇOS 
FÍSICOS E CONTEÚDOS NO PROCESSO DE INTERAÇÃO 

SOCIAL ENTRE CRIANÇAS COM E SEM DEFICIÊNCIA

Aluno: Francisco Eduardo da Silva Melo1, Cristiane Makida-Dyonisio²,
Orientador: Roberto Gimenez³

1Universidade Cidade de São Paulo – UNICID
Licenciatura em Educação Física

eduardomello74@gmail.com
²Universidade Cidade de São Paulo – UNICID

Mestrado em Educação
Cristiane.makida@gmail.com

³Professor Bacharelado em Educação Física e do Programa de Mestrado em 
Educação, Universidade Cidade de São Paulo – UNICID, Doutor em Educação 

Física,  Universidade de São Paulo - USP
roberto.gimenez@unicid.edu.br

RESUMO 

O objetivo desta pesquisa realizada em uma escola Pública Municipal de São 
Paulo é comparar a interação entre uma criança com transtorno de aspectos 
de autismo e seus colegas nos diferentes espaços físicos, de acordo com 
as dimensões de conteúdos. Para a realização desta pesquisa, utilizamos a 
pesquisa descritiva observacional. Foram analisados os comportamentos 
observados verbal ou não verbal. A análise foi feita pelo teste de Kruskall - 
Wallis. Percebe-se que os espaços utilizados modificam o comportamento do 
aluno-alvo quando se trata de interação com seus colegas e que de acordo com 
a didática realizada pelo professor nas dimensões de conteúdos propostas por 
Coll (2000) a integração acontece naturalmente. 

PALAVRAS-CHAVE: interação, espaços físicos, dimensões de conteúdos

INTRODUÇÃO 

A Educação Física tem um papel de resgate de uma educação para todos, 
principalmente no que se refere aos alunos com ou sem deficiência. Dando 
oportunidades aos alunos de conhecer suas possibilidades e vencer seus 
limites, facilitando a sua participação sempre que possível nas aulas de 
Educação Física, e promovendo a interação entre todos os alunos.
Segundo Sassaki (1997) inclusão é um conjunto de procedimentos para a 
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adequação do sistema educacional geral às necessidades, habilidades e 
aspirações dos alunos com e sem deficiência, os quais devem ser aceitos com 
as suas diferenças, pois elas nos fazem seres humanos únicos. As dimensões 
dos conteúdos atitudinais, conceituais e procedimentais propostas por Coll 
(2000), definem conteúdo como uma seleção de formas ou saberes culturais, 
conceitos, explicações, raciocínios, habilidades, linguagens, valores, crenças, 
modelos de conduta etc. e partem do pressuposto que sua assimilação é 
essencial para que se produzam desenvolvimento e socialização adequados 
no aluno. 
A dimensão conceitual visa em conhecer as transformações que passa na 
sociedade em relação aos hábitos de vida e relacionadas com as necessidades 
atuais da atividade física.  
Na dimensão procedimental o vivenciar é sua característica mais marcante.
A dimensão atitudinal tem como características, valorizar o patrimônio de jogos 
e brincadeiras do seu contexto.
Os espaços físicos possíveis para o regimento das aulas oferecem condições 
disponíveis merecem ser adaptadas, reinventadas e criadas no nosso 
entendimento.
Contudo, os estudos presentes na literatura não são suficientemente 
esclarecedores quanto ao efetivo papel do contexto físico e dos conteúdos no 
processo de interação social das crianças. 
Esta pesquisa teve como objetivo verificar aspectos da interação social em 
diferentes espaços físicos de uma criança com transtorno de aspecto de 
autismo e crianças sem deficiência do fundamental I de uma escola pública 
Municipal de São Paulo. 

MÉTODO

O método utilizado para a realização desta pesquisa foi o da pesquisa descritiva 
observacional.

Thomas e Nelson (2000 apud SALERNO e ARAUJO, 2006) sugeriram 
perguntas para delimitar as questões a serem observadas, nas quais foram: 
Quais comportamentos serão observados, quem será observado, onde as 
observações serão conduzidas, quantas observações serão feitas, quando as 
observações serão feitas e como as observações serão pontuadas e avaliadas?
Sendo assim, os comportamentos observados verbal ou não verbal foram: 1) 
Ocorre interação com outra criança; 2) Ocorre interação com adulto (educador); 
3) Ocorre interação com objetos (brinquedos, material didático); 4) Disputa a 
atenção da educadora com outra pessoa; 5) Ocorrem brigas ou agressões; 6) 
Tem autodefesa; 7) Estabelece contato inicial com outras crianças; 8) Brinca 
junto, mas com objetos diferentes; 9) Brinca junto com o mesmo tipo de objeto; 
10) Chora; 11) Sorri; 12) Fica sozinho; 13) Canta; 14) Imita outras crianças e 
15) Imita a educador (ANHÃO, PFEIFER e SANTOS, 2010).
Para este estudo, tomaram como aluno-alvo um aluno com transtorno de 
aspectos de autismo, juntamente com os alunos sem deficiência da sua turma, 
na faixa etária de sete a oito anos. 
Foram elaboradas atividades como base nas dimensões de conteúdo (atitudinal, 
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procedimental e conceitual) descritas por Coll et al. (2000). Direcionadas a 
cada espaço: 1) Sala de aula, 2) Quadra esportiva, 3) Palco e 4) Bosque.
Como instrumento de coleta, foi utilizada a observação, foram realizadas 
filmagens focais em cada espaço, com duração de 10 minutos. Para análise 
dos dados a cada um minuto, da ocorrência ou não do comportamento. As 
observações foram realizadas com base nos comportamentos observados de 
acordo com as questões interessantes a pesquisa, As oito sessões de filmagens, 
duas em cada um dos quatros ambientes, foram contabilizadas conjuntamente, 
para obtenção de uma mediana de comportamentos apresentados pelo aluno-
alvo, naquele ambiente específico. A análise estatística utilizada para este 
procedimento foi o teste de Kruskall - Wallis.

RESULTADOS:

Na Tabela 01, mostra a relação do aluno com deficiência com os demais alunos 
sem deficiência de acordo com os comportamentos observados verbal ou não 
verbal.
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Tabela 1

A Tabela 01 demonstra que houve diferença estatisticamente significante 
apenas nos seguintes comportamentos: Comportamento 01 “ocorre interação 
com outra criança” (p=0,000); comportamento 03 “ocorre interação com objetos” 
(p=0,000); no comportamento 08 “brinca junto, mas com objetos diferentes” 
(p=0,038), no comportamento 11 “sorri” (p=0,029) e no comportamento 12 “fica 
sozinho” (p=0,000) 01.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com os resultados obtidos é possível afirmar que o espaço utilizado interfere 
em alguns itens, em especial, os comportamentos relacionados à interação com 
outra criança e/ou ficar sozinho, alguns estudos apontam a exclusão de alunos 
com deficiência no contexto escolar (BAYDIK e BAKKALOĞLU, 2009; PURDUE, 
BALLARD e MACARTHUR, 2001), desse modo o espaço utilizado deverá ser 
considerado pelos professores na elaboração de atividades inclusivas.
Acreditamos que a preparação e o conhecimento do professor devem superar as 
condições para inclusão, pois perpassam todos os âmbitos, desde a arquitetura 
e estrutura física da escola, quanto o currículo e as práticas pedagógicas. 
Os espaços físicos aqui utilizados oferecem condições disponíveis para a 
inclusão e interação, pois de forma adaptada foram reinventadas. É claro que 
dependendo muito da didática utilizada pelo professor, os espaços diferenciados 
acabam sendo alternativas e alguns obstáculos podem se transformar em 
recursos para possibilitar a criatividade, a inovação e a construção de práticas 
diversificadas dos alunos na sua integração por completo. 
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RESUMO

Objetivos: Analisar os efeitos do treinamento intervalado de alta intensidade 
sobre padrão de oxidação de substratos de adolescentes obesos pós-púberes. 
Métodos: Dez adolescentes serão submetidos a ergoespirometria para 
determinação do pico de consumo de oxigênio (VO2pico), velocidade de pico 
(Vpico) e limiares anaeróbios. Na semana seguinte as avaliações iniciais, os 
indivíduos realizarão 34 minutos de caminha/corrida a 20, 30, 40, 50 e 60% do 
Velpico (teste de tolerância ao esforço) para determinação das taxas de oxidação 
de lipídeos e carboidratos (LIPox e CHOox, respectivamente). Sequencialmente, 
serão realizadas seis sessões de treinamento com 3 a 6 séries de 60 segundos a 
100% da Vpico por 3 minutos de recuperação à 50% da Velpico entre séries. Após 
o período de treinamento todas as medidas e testes iniciais serão novamente 
avaliados. Os resultados serão apresentados como mediana ± erro padrão. A 
homogeneidade das variâncias dos parâmetros ventilatórios e taxa de oxidação 
de substratos será verificada através do teste de Levene. O efeito da resistência 
à insulina sobre os parâmetros ventilatórios e taxas de oxidação de CHO e LIP 
será verificado através da análise de variância de um fator seguido de teste 
post hoc HSD de Tukey. Para as médias das sessões, estas serão comparadas 
através de teste t de Student para dados pareados O nível de significância 
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adotado será p<0,05. Resultados esperados: Após seis sessões de treinamento 
intervalado de alta intensidade ocorrerá alteração do padrão de oxidação de 
substratos, com aumento da oxidação e contribuição de LIP para manutenção 
da demanda energética.

PALAVRAS-CHAVE: obesidade, adolescente, exercício.

INTRODUÇÃO 

O sobrepeso em crianças representava cerca de 20% da população infantil há 
20 anos. Em 2009 esse número cresceu para 35%(1). Fato preocupante, uma 
vez que a obesidade infantil está diretamente relacionada com o aumento de 
doenças cardiovasculares na vida adulta (2-3).
Para Feferbaum et al., as conseqüências do excesso de peso na criança e 
no adolescente são bem conhecidas, ressaltando-se a associação entre a 
obesidade e as desordens clínicas, tais como: dislipidemia, hipertensão arterial 
e alterações do metabolismo da glicose, que caracterizam a síndrome da 
resistência à insulina ou metabólica (4).
Dessa forma, torna-se extremamente importante o desenvolvimento de 
estratégias que auxiliem na prevenção e no tratamento da obesidade. Para 
Araujo et al., as intervenções de sucesso no tratamento e prevenção da 
obesidade infantil têm seu principal foco na prática regular de atividades físicas, 
juntamente com as mudanças comportamentais e nutricionais (5).
Apesar de todo conhecimento sobre a importância do exercício físico no 
tratamento e prevenção da obesidade infantil, pouco se sabe sobre o tipo ideal 
de exercício capaz de promover grandes benefícios à saúde dessa população.
Atualmente, o Treinamento Cardiorrespiratório Intervalado de Alta Intensidade 
(High-intensity Interval Training, HIT), caracterizado por breves períodos 
de atividade vigorosa intercalados por períodos de repouso ou de exercício 
de baixa intensidade tem sido utilizado como alternativa ao Treinamento 
Cardiorrespiratório Tradicional (TCT), de intensidade submáxima e duração 
contínua, embora esse último seja tradicionalmente mais recomendado para 
a melhora da composição corporal, capacidade aeróbica e outros parâmetros 
relacionados à saúde em populações obesas (5). 
De acordo com a literatura o HIT emerge como uma potencial estratégia de 
treinamento capaz de promover adaptações positivas à saúde de crianças e 
adolescentes obesos, pois este demanda menor tempo de execução (menor 
volume) e pode ser considerado motivacionalmente, mais atrativo para esse 
público. Entretanto poucos trabalhos adotaram o conceito “limiar anaeróbio” e 
o treinamento cardiorrespiratório intervalado de alta intensidade para avaliar a 
oxidação de substratos energéticos durante e após a realização da atividade 
física em adolescentes obesos.

OBJETIVO

Analisar os efeitos do treinamento intervalado de alta intensidade sobre padrão 
de oxidação de substratos de adolescentes obesos pós-púberes.
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MÉTODOS

Será conduzido no Ambulatório de Endocrinologia Pediátrica da Irmandade da 
Santa Casa Misericórdia de São Paulo (ISCMSP) e nas Escolas Municipais de 
Educação Fundamental (EMEF) Coronel Gomes Romão e MAFEI, um estudo 
experimental e prospectivo, aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa 
da ISCMSP, instituição proponente, e da Universidade Cidade de São 
Paulo (UNICID), instituição co-participante, sob o registro de CAAE número 
34634414.5.0000.5479.
Inicialmente pais e adolescentes serão informados sobre a pesquisa, e após os 
devidos esclarecimentos, ser-lhes-ão entregue o Termo de Consentimento Livre 
Esclarecido e o Termo de Assentimento para que ambos possam confirmar a 
participação dos adolescentes no estudo. 
Conforme desenho experimental traçado na Figura 1, serão recrutados 
adolescentes com idade entre 12-16 anos, de ambos os gêneros, pós púberes, 
com Z-escore Índice de Massa Corporal (zIMC) ≥ +2 desvio padrão (DP) de 
acordo com a OMS (6), e que não estejam envolvidos em nenhum programa 
estruturado de atividade física, além das atividades já propostas durante as 
aulas de educação física escolar.  Serão excluídos os adolescentes que façam 
uso de qualquer tratamento medicamentoso que possam interferir no controle 
de peso, que tenham quaisquer contra-indicações médicas para a prática de 
atividade física, ou doenças crônicas, como: Diabetes Mellitus, problemas 
cardíacos ou renais, hipertensão não controlada, síndromes genéticas ou 
causas orgânicas associadas à obesidade, alterações hormonais, ortopédicas 
e respiratórias.
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Durante o período de recrutamento e triagem os sujeitos serão submetidos 
a uma bateria de avaliação, composta por avaliação clínica, antropométrica, 
composição corporal e eletrocardiográfica. Após este período iniciarão os testes 
específicos: Teste Progressivo Máximo e de Tolerância ao Esforço. Todos os 
testes e medidas serão avaliados antes e após o protocolo de treinamento.
Para determinação do consumo máximo de oxigênio (VO2pico), velocidade 
de pico (Velpico) e limiares anaeróbios ventilatórios será realizado um teste 
progressivo máximo em esteira ergométrica (ATL, Inbrasport®), com períodos 
de caminhada e/ou corrida, com duração de 8 à 12 minutos, até a exaustão.  A 
velocidade inicial será de 4 km/h com aumentos de 1 km/h após cada período 
de esforço. Os parâmetros ventilatórios serão coletados continuamente ao 
longo do teste ciclo a ciclo e analisados em médias de 20 segundos por meio 
de um analisador de gases (modelo VO2000, AeroSport®). 
Para a determinação das taxas de oxidação de carboidratos e lipídeos será 
realizado teste de tolerância ao exercício com duração de 34 minutos, dois 
minutos aquecimento e desaquecimento, separados por cinco estágios de seis 
minutos cada (20, 30, 40, 50 e 60% do VO2pico)(7).
O protocolo de treinamento consistirá em seis sessões de HIT em esteira, com 
3 a 6 tiros de 60 segundos a 100% da Velpico, intervalados por 3 minutos de 
recuperação ativa a 50% da Velpico, 3 vezes por semana (5).
Os resultados serão apresentados como mediana ± erro padrão. A 
homogeneidade das variâncias dos parâmetros ventilatórios e taxa de 
oxidação de substratos será verificada através do teste de Levene. O efeito da 
resistência à insulina sobre os parâmetros ventilatórios e taxas de oxidação de 
CHO e LIP será verificado através da análise de variância de um fator seguido 
de teste post hoc HSD de Tukey. Para as médias das sessões, estas serão 
comparadas através de teste t de Student para dados pareados O nível de 
significância adotado será p<0,05. O tratamento estatístico será realizado 
através do software Statistica for Windows (versão 8.0, 2007; Statsoft, Inc.; 
Estados Unidos).

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que após seis sessões de HIT ocorra alteração do padrão de 
oxidação de substratos, com aumento da oxidação e contribuição de LIP para 
manutenção da demanda energética.
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RESUMO

Esta pesquisa tem por objetivo analisar o nível de inclusão/integração de alunos 
com deficiência nas aulas de Educação Física. Com base na Teoria dos Estilos 
de Ensino de Mosston & Ashworth (1972), foram elaboradas algumas atividades, 
onde um grupo de alunos de uma escola municipal, foi submetido a dois tipos 
de situações: atividades mais diretivas (AMD), de acordo com os Estilos de 
Ensino (comando/tarefa) e, atividades mais indiretivas (AMI), (descoberta 
guiada/solução de problemas - convergente). Desta forma, tínhamos como 
alvo de pesquisa um garoto com autismo, na tentativa de observar qual das 
atividades haveria um maior índice de inclusão/integração, dele em relação 
aos outros alunos.

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão/integração, Estilos de Ensino, Educação Física.

INTRODUÇÃO

No contexto escolar, a inclusão é um dos grandes desafios para a Educação 
Física, mapear e compreender o papel do professor e, as estratégias de mais 
eficácia para promover a integração dos alunos. 
A inclusão é vista como a melhor alternativa para alunos “segregados”, pois 
incluir de fato esses indivíduos, representa um grande passo no avanço dos 
sistemas escolares, assegurando que todos os alunos passem a entender que 
pertencer, é direito do indivíduo, não um status de privilegiado, do qual deva 
ser conquistado. (SASSAKI, 2005)
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Tendo isso em mente, desenvolvemos uma pesquisa numa escola pública 
municipal, localizada na região norte da cidade de São Paulo, com uma turma 
de 2° ano do Fundamental I. Com o objetivo de analisar o nível de integração 
de alunos com deficiência nas aulas de educação física. Utilizando a Teoria dos 
Estilos de Ensino de Mosston & Ashworth (1972), como método de intervenção 
nesta pesquisa.
O olhar foi direcionado a um aluno que possui transtorno espectro de autismo, 
mas, não é nada que o impeça de interagir com outras crianças. Desta forma, o 
aluno foi analisado propositalmente em meio a outras crianças “típicas” (ANHÃO; 
PFEIFER & SANTOS, 2010), para haver a possibilidade de mensurar o nível de 
integração desse aluno no contexto, em meio as atividades propostas.

OBJETIVO

O principal objetivo é avaliar os possíveis desdobramentos perante a inclusão 
de alunos com deficiência, nas aulas de Educação Física. Para tanto, 
questiona-se: Quais os desdobramentos dos Estilos de Ensino comando/tarefa 
(mais diretivos), descoberta guiada/solução de problemas - convergente (mais 
indiretivos) frente à inclusão e, até que ponto o professor pode “interferir” no 
processo de ensino aprendizagem do aluno?

MÉTODOS

A coleta de dados foi realizada em uma escola Municipal de São Paulo, com 
atividades embasadas nos Estilos de Ensino de Mosston & Ashworth (1972), 
sendo mais diretivas ou mais indiretivas. Neste caso, as atividades menos 
diretivas, são caracterizadas pela reprodução do conhecimento vindo do 
professor. Reaplicar e copiar os procedimentos tradicionais, engajando o aluno 
em operações cognitivas como: memória, identificação e classificação de 
conhecimentos adquiridos. Já as atividades menos diretivas, foram planejadas 
para o que o aluno possa descobrir/criar alternativas e novos conceitos em 
meio as atividades.
Para isso, foram elaboradas 3 atividades voltadas ao circo, pelo fato de ser uma 
prática corporal pouca vivenciada por maior parte dos alunos. Assim colocando 
todos na mesma condição de aprendizes, igualando ou aproximado os níveis 
de aprendizagem, pois quando nos deparamos com o novo, consequentemente 
é gerado a incerteza e/ou inquietação de todos envolvidos no processo. As 
atividades foram desenvolvidas com bases nos Estilos de Ensino, onde a 
mesma tarefa tinha duas vertentes, uma no formato mais indiretivo, que foi 
nomeada de Atividade Mais Indiretiva (AMI) e, a outra voltada a forma mais 
diretiva, que foi nomeada de Atividades Mais Diretiva (AMD), são elas:

AMI1 – Malabares: Com os materiais que os próprios alunos desenvolveram 
com jornais e fitas adesivas (malabares), foi proposto que explorassem esse 
material da forma que achassem mais atrativo ou significante.
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AMD1 – Malabares: Num segundo momento, houve a intervenção do professor 
demonstrando diferentes formas de utilizarem o malabares, tanto em duplas 
quanto individualmente.

AMI2 – Acrobacias: Dispostos em cima de colchonetes, inicialmente, foi dito 
aos alunos que explorassem o espaço da forma que quisessem. 

AMD2 – Acrobacias: Nesta etapa, foram instruídos a realizarem três tipos de 
acrobacias da ginástica (Avião Frontal, Bandeira Frontal e Pirâmide), sendo que, 
antes do início da atividade houve uma explicação alertando-os das medidas 
de segurança e dos cuidados necessário para a realização das atividades. 

AMI3 – Corda Bamba: Por fim, na última atividade foram entregues cordas aos 
alunos, para que as explorassem da maneira que achassem mais interessante.

AMD3 – Corda Bamba: Nesta última etapa, foi proposto aos alunos que 
fizessem duplas, para que um pudesse andar sobre a corda enquanto o outro 
se tornaria o “segurança”, do qual, sua tarefa era apenas caminhar ao lado 
do parceiro servindo de apoio para evitar possíveis lesões. Novamente foram 
alertados dos riscos da atividade, então, que tomassem cuidado tanto com sua 
dupla, quanto com sigo mesmo.  
Foi utilizada uma câmera filmadora digital, para registrar as situações em 
questão, sendo seis sessões de 5 minutos de atividades, totalizando trinta 
minutos de filmagem, para observar o aluno-alvo participante do estudo. Com 
base no estudo de Anhão; Pefeifer & Santos (2010), observamos os 15 fatores 
da Tabela 1, para mensurar o nível de interação do aluno-alvo em relação aos 
outros alunos.
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RESULTADOS:

O tratamento dos dados obtidos, foram realizados através das filmagens. 
Enquanto a análise estatística foi realizada por meio do Teste de Mann-Whitney, 
que gerou os resultados apresentados na Tabela 2.
Cada comportamento teve o teste aplicado nos dois tipos de estilos de ensino: 
Atividade Mais Diretiva (AMD), Atividade Mais Indiretiva (AMI), nas sessões 
1, 2 e 3. Totalizando 6 situações descritas como: AMD1, AMD2, AMD3, AMI1, 
AMI2 e AMI3.
Por meio da observação dos números apresentados na Tabela 2, é possível 
visualizar que, em apenas dois momentos específicos, houve diferença 
significante entre os dois estilos de ensino (mais diretivo e mais indiretivo), 
demonstrando que, de maneira geral, não existem diferenças significantes nos 
comportamentos apresentados nos estilos de ensino. A diferença significativa 
de p= 0,011 no item 3) Ocorre interação com objetos (brinquedos, material 
didático) e, no 9) Brinca junto com o mesmo tipo de objeto, obtiveram o p= 
0,000.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após aplicação das atividades é possível perceber que não houve diferenças 
significativas entre as atividades mais diretivas e/ou mais indiretivas, para o 
aluno-alvo observado com espectro de autismo. Somente em dois itens houve 
diferença significativa “3) Ocorre interação com objetos (brinquedos, material 
didático)”, e no item “9) Brinca junto com o mesmo tipo de objeto”. Pelo fato da 
análise dos vídeos ter sido feita de acordo com os 15 fatores observados, houve 
interpretações diferentes com relação as (AMD e AMI), pois nos momentos 
de atividades AMI, o aluno-alvo pode explorar o material da forma que bem 
intendesse, já nas AMD, precisou seguir as instruções do professor para realizar 
a atividade. Desta forma, cruzando as informações dos 15 itens da Tabela 1, 
com as informações geradas das análises dos vídeos, é possível afirmar as 
diferenças decorrentes do item 3), são irrelevantes em meio ao objetivo da 
pesquisa, pois o fator observado gira em torno da integração do aluno-alvo em 
relação aos outros sujeitos, sendo indiferente o fato dele ter interagido com o 
objeto ou não. Já o item 9) deve ser analisado com mais criticidade, pois tem 
relação direta com o item 3), neste caso, o objeto seria um facilitador para 
integração do aluno-alvo ao meio. Sendo assim, pode-se afirmar que este fator 
poderia ser alvo de outro estudo em questão, pois “brincar junto com o mesmo 
objeto”, não garante a integração de um sujeito ao meio em que se encontra, 
pensando na inclusão do deficiente perante outras crianças “típicas”. (ANHÃO; 
PFEIFER & SANTOS, 2010).
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RESUMO

O projeto consiste numa amostra de treinamento de força através da periodização 
linear e ondulatória em nadadores amadores nos 50 metros, avaliando se há 
um melhor que outro ou o treinamento de força convencional dentro da piscina 
será superior aos dois. Avaliação de 14 semanas de treinamento. 
A amostra está avaliando 15 nadadores adultos do sexo masculino com idades 
de 18 a 40 anos. Como critério de inclusão dos voluntários, foi exigido um 
tempo mínimo de 1 ano de prática de natação e de treinamento de força. 
Os voluntários foram divididos em três grupos: grupo controle (GC), grupo 
periodização linear (GPL) e o grupo periodização ondulatória (GPO), os dois 
últimos realizam o treinamento de força de forma periodizada, todos os 3 
grupos foram submetidos ao mesmo treinamento convencional de piscina, 
realizado em 5 sessões semanais de treino, com duração de 50 minutos. O 
volume médio nadado é de 1500m por dia. O treinamento de força tem duração 
aproximada de 1 hora.
Foram aplicados teste de uma repetição máxima, envolvendo membros 
superiores e inferiores, segundo as orientações de KRAEMER e RATAMESS 
(2004) e teste de Olbrecht - utilizamos os mesmos princípios do teste aplicado 
por Olbrecht (1985), com adaptações. Nadaram três vezes o percurso de 50 
metros, e assim mensuramos o melhor tempo entre as três tentativas. Os 
nadadores partiram do bloco de partida e executaram três viradas simples na  
piscina de 25 metros até o final do percurso e ocorre o treinamento na piscina.
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PALAVRAS-CHAVE: treinamento de força, musculação, periodização linear e 
ondulatória, planejamento.

INTRODUÇÃO

A busca por melhora do rendimento esportivo tem gerado grande mobilização 
da comunidade científica por estudos que apontassem os melhores métodos de 
treinamento e periodizações para o aumento do rendimento nos mais variados 
esportes.
A periodização, hoje em dia, tornou-se ferramenta fundamental para a 
elaboração de um treinamento organizado e de resultados (Monteiro e Lopes, 
2009). Diversas evidências sugerem a superioridade do treinamento periodizado 
em relação ao não periodizado, tanto em indivíduos atletas quanto não atletas 
(Hoffman et al, 1994;  Herrick et al, 1996; Alderman et al, 2004).
A periodização Linear designa-se por constantes incrementos da carga de 
treinamento e concomitante redução do volume, dispostos ao longo dos ciclos 
de treinamento. Ao que tange o modelo ondulatório, Rhea et al. apresentam 
alterações frequentes no volume e intensidade de treinamento, sejam estas 
semanais, por ciclos ou até mesmo diárias.
Estudos que avaliaram os efeitos da periodização ondulatória, quando 
comparada a periodização linear, sugerem que o método de ondulação de 
cargas foi mais efetivo nos ganhos de força e potência muscular (Kraemer 
et al, 2000 e 2003, Newton et al, 2002). Rhea et al (2002), por exemplo, 
encontraram aumentos de 28,8% contra 14,4% no teste de 1RM no supino 
e 55,8 contra 25,7% no teste de 1RM no agachamento após 12 semanas de 
treinamento. Estes estudos utilizaram 3 vezes semanais de frequência e os 
principais grupamentos musculares no mesmo dia.
Os estudos que testaram os efeitos do treinamento de força não específico, ou 
seja, (fora da água), indicam que sua transferência para o desempenho dentro 
da água é controversa. 
Barbosa e Andries Júnior verificaram, após 12 semanas, que o TF fora da água 
não gerou alterações no desempenho em 25 e 50m. Jensen, em outro estudo, 
testou cinco combinações entre treinos dentro e fora da água e mostraram 
alterações semelhantes no desempenho de 40 e 100 jardas em todos os cinco 
grupos. Tanaka et al também não apresentaram alterações no desempenho 
após oito semanas de TF realizado em três treinos semanais. Um dos únicos 
estudos que indicaram melhora no desempenho do TF (não específico) foi 
o do Strass que mostrou que um TF com ênfase em força máxima geraram 
alterações significantes de 1,3 e 2,1%, no desempenho em 25 e 50 metros, 
respectivamente. Alguns estudos até apontaram alterações, mas utilizaram 
metodologias insuficientes.
Sobre as dimensões corpóreas dos atletas, estudos apontam influencia em 
diferentes biótipos corporais no desempenho em diferentes provas natação. 
Em relação aos nadadores que obtêm os melhores resultados sobre os 50 
metros, distinguem-se por um índice de peso maior (Rutemiller, 1990), por uma 
prevalência em sua malha muscular de fibras rápidas do tipo IIa e IIb, (Fitts, 
Costill, Gordetto 1989; Prins 1987), por uma elevada potência e capacidade 
dos processos anaeróbicos-aláticos (Costill e King; 1983).
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OBJETIVOS

O projeto consiste em analisar os efeitos de 14 semanas de treinamento de força 
aplicado de maneira periodizada utilizando os dois métodos de periodização 
acima citados para nadadores amadores nos 50 metros, verificando 
posteriormente os acréscimos ou decréscimos no desempenho.

MÉTODOS

A amostra está avaliando 15 nadadores adultos do sexo masculino com idades 
de 18 a 40 anos. Como critério de inclusão dos voluntários foi exigido um tempo 
mínimo de 1 ano de prática de natação e de treinamento de força. 
Os voluntários foram divididos em três grupos: grupo controle (GC), grupo 
periodização linear (GPL) e o grupo periodização ondulatória (GPO), os dois 
últimos realizam o treinamento de força de forma periodizada, todos os 3 
grupos foram submetidos ao mesmo treinamento convencional de piscina, 
realizado em 5 sessões semanais de treino, com duração de 50 minutos. O 
volume médio nadado é de 1500m por dia. 
O treinamento de força tem duração de aproximadamente 1 hora. Os treinos 
dentro e fora da água foram iniciados em conjunto. Achamos conveniente 
aplicar o treinamento de força de adaptação, aos dois grupos, (GPL) e o 
(GPO) foram submetidos há duas semanas (dois microciclos) de adaptação ao 
treinamento de força muscular, com a finalidade de familiarizar-se ao ambiente 
e equipamentos; minimizar os efeitos de dor muscular de início tardio, e 
proporcionar um aumento de força máxima inicial. O pré-teste foi realizado na 
terceira semana.
Nessas primeiras duas semanas foram aplicadas duas séries com intensidade 
de 15 a 20 repetições, com intervalo de 1 minuto entre os exercícios, realizados 
com movimentos lentos, 3 vezes por semana, (segunda, quarta e sexta-feira).
O treinamento de potência muscular ou força explosiva tem por objetivo 
melhorar a habilidade de movimentar o corpo com velocidade. Este treinamento 
foi aplicado em três séries, realizando 6 repetições, com uma intensidade de 
70% de uma repetição máxima (1 RM), com um intervalo de 2 minutos entre 
os exercícios, realizado com movimentos rápidos, três vezes por semana 
(segunda, quarta e sexta-feira), (STOPPANI, 2008).
O treinamento foi organizado em treino A e B, sendo alternados, repetindo cada 
um deles de forma intercalada. Em cada um dos exercícios foram realizadas 3 
séries (com exceção do período de adaptação que será realizado em 2 séries). 
O número de repetições e intervalo de recuperação entre as séries e exercícios 
foram seguidos de acordo com a intensidade semanal prescrita. A frequência 
estabelecida foi de três vezes por semana, e a duração média de cada sessão 
foi de 60 minutos. Ao final de cada sessão foram realizadas 3 séries de 20 
repetições de exercícios abdominais.
O modelo de periodização linear foi organizado de forma que as intensidades 
do treinamento foram aumentadas e o seu volume reduzido. Os números 
de repetições foram reduzidos (mantendo-se a faixa mínima de repetições 
preconizadas na intensidade prescrita).
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Na periodização ondulatória ocorreu uma variação da intensidade e volume 
em um mesociclo. O volume (número de séries) e a intensidade (número de 
repetições) foram iguais à periodização linear.
O modelo de periodização linear teve intensidade e o volume previstos nas 
quatro semanas será de 10 x 50% - 1 Rm. O segundo período de quatro 
semanas, teve intensidade e volume de 6 a 8 RM e objetiva desenvolver a 
força máxima. O terceiro e último período de quatro semanas, com intensidade 
e volume de 80% de 1 RM objetiva o desenvolvimento da potência muscular.
Na periodização ondulatória ocorreu uma variação da intensidade e volume 
na mesma semana. O volume (número de séries) e a intensidade (número de 
repetições) foram iguais à periodização linear.
A intensidade semanal dos treinamentos (linear e ondulatório) está garantida 
pelo uso de repetições máximas em cada semana. As cargas foram reajustadas 
individualmente para os grupos (GPL e GPO) para manter as repetições máximas 
programadas a cada microciclo e sessão nos dois modelos de treinamento.
Foram aplicados teste de uma repetição máxima, envolvendo membros 
superiores e inferiores, segundo as orientações de KRAEMER e RATAMESS 
(2004) e teste de Olbrecht - utilizamos os mesmos princípios do teste aplicado 
por Olbrecht (1985), com adaptações. Nadaram três vezes o percurso de 50 
metros, e assim mensuramos o melhor tempo entre as três tentativas. Os 
nadadores partiram do bloco de partida e executaram três viradas simples na 
piscina de 25 metros até o final do percurso e ocorre o treinamento na piscina.

RESULTADOS PRELIMINARES

As pesquisas realizadas pelo grupo apontam que os estudos que testaram os 
efeitos do treinamento de força não específico, ou seja, (fora da água), indicam 
que sua transferência para o desempenho dentro da água é controversa e 
também mostraram que a periodização ondulatória foi mais interessante 
que a linear. Por isso estamos avaliando esses tipos de treinamento para 
identificarmos o resultado eficaz para a problemática apontada. 
Intervenção em curso, analisando possíveis resultados.
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RESUMO

Objetivo: Avaliar os efeitos agudos do volume do treinamento de força sobre 
os padrões de oxidação de substratos durante exercício cardiorrespiratório 
em esteira, em sessões de treinamento combinado. Método: Dezoito sujeitos 
fisicamente ativos serão submetidos a testes de repetições máximas e 
ergoespirométrico para prescrição de sessões de treinamento combinado de 
força e resistência para verificação das taxas de oxidação de substratos por 
calorimetria indireta.  Resultados esperados: Espera-se que quanto maior o 
volume do treinamento de força, maior seja seu efeito agudo nos parâmetros 
metabólicos durante a realização de ECR nas sessões de treinamento 
combinado.

PALAVRAS-CHAVE: treinamento combinado, treinamento de força, exercício 
cardiorrespiratório, metabolismo.
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INTRODUÇÃO
 
A preocupação com a prescrição de exercícios que envolvam diferentes 
capacidades físicas tem aumentado consideravelmente (Thompson et 
al, 2013). Diante dessa preocupação, sessões que envolvam exercícios 
cardiorrespiratórios (ECR) e de força concomitantemente, como o treinamento 
combinado, podem compor estratégias efetivas para prevenção e promoção da 
saúde (Choi et al, 2013). Em função de suas adaptações metabólicas, evidências 
têm demonstrado que sessões de treinamento combinado promovem melhoras 
significativas em fatores de risco para doenças hipocinéticas (Gary et al, 2012).
A literatura tem observado que a manipulação das variáveis que compõem 
o treinamento combinado afeta significativamente os parâmetros metabólicos 
que modulam a oxidação de substratos energéticos (Lim et al, 2013). Dessas 
variáveis, a intensidade e a ordem de realização dos exercícios têm mostrado 
potencializar ou inibir as alterações no consumo excessivo de oxigênio após o 
exercício (Excess Post Exercise Oxygen Consumption – EPOC) e na oxidação 
dos lipídios (Almeida et al, 2011) alterando, consequentemente, a composição 
corporal e desempenho cardiorrespiratório (Levin, 2009) e de força muscular 
(Jones, 2013).
Do mesmo modo, diversas evidências apontam o volume de treino em ECR 
como o principal fator para otimizar tanto a oxidação de lipídios quanto o 
desempenho ao longo de sessões de treinamento combinado (Carey, 2009). 
Por outro lado, poucas evidências relacionam o quanto o volume de treino de 
exercícios de força, isolados ou não, pode afetar a oxidação de lipídios, ou 
quais suas influências sobre o EPOC ao término de uma sessão de treinamento 
combinado (Mann, 2014).
Devido ao fato do volume do treino de força promover significativas alterações 
metabólicas, em associação com o ambiente metabólico adequado à 
oxidação de substratos (Martins et al, 2010), é possível que, no treinamento 
combinado, o exercício de força efetuado com volumes de treino mais elevados 
potencialize a oxidação de substratos e promova modificações significativas no 
comportamento de parâmetros metabólicos como o EPOC e as concentrações 
sanguíneas de lactato. 

OBJETIVO

Avaliar os efeitos agudos do volume do treinamento de força sobre os padrões 
de oxidação de substratos durante ECR em esteira, em sessões de treinamento 
combinado.

MÉTODOS

Serão selecionados 16 adultos jovens do gênero masculino com experiência 
prévia em treinamento de força, com 20 a 30 anos de idade, fisicamente ativos 
de acordo com a classificação do Questionário de Nível de Atividade Física 
(IPAQ). Os sujeitos não deverão realizar qualquer forma de treinamento de 
força ou cardiorrespiratório ao longo do período do estudo. Serão excluídos 
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sujeitos que apresentem alterações cardiorrespiratórias, neuromusculares ou 
ortopédicos em membros inferiores nos seis meses que precedem o estudo. 
Todos os participantes receberão informações sobre os riscos e benefícios 
da pesquisa e assinarão um termo de consentimento informado antes da sua 
participação voluntária. 
O estudo será conduzido no Laboratório de Pesquisa em Educação Física - 
Fisiologia e Metabolismo (LAPEF) da Universidade Cidade de São Paulo, por 
um período de 5 semanas, conforme desenho experimental na Figura 1. E o 
controle nutricional será verificado antes e após o período de treino por meio 
de uma recordatório alimentar de três dias.
Após triagem e familiarização, os sujeitos serão submetidos aos testes de 
10RM. Para tanto será realizado um aquecimento geral em esteira ergométrica 
(ATL, Inbrasport®) com duração de 5 minutos a 9km/h seguido de alongamento 
dinâmico livre para membros inferiores e aquecimento específico para os 
movimentos de agachamento, afundo e levantamento terra. 
Para a determinação do consumo máximo de oxigênio, velocidade de pico e 
limiares ventilatórios será realizado teste progressivo máximo em esteira com 
períodos de esforço até exaustão voluntária dos sujeitos, com velocidade 
inicial de 6km/h e incrementos de 1 km/h por minuto. Coletas ventilatórias 
serão analisadas por meio de ergoespirometria (analisador de gases modelo 
VO2000; Inbrasport Ltda; Brasil) e registros de frequência cardíaca serão 
realizados no repouso e continuamente ao longo do teste.
As taxas de oxidação de substratos serão determinadas a cada 10 minutos ao 
longo de todas as sessões experimentais, por 30 minutos, de acordo com as 
fórmulas estaquiométricas descritas por Frayn (1983).
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As concentrações de lactato sanguíneo serão realizadas em todas as 
sessões experimentais, a partir de amostras de 25µl de sangue em repouso, 
imediatamente após o término do treinamento de força, aos 15 minutos do 
ECR, imediatamente após o término do ECR e 3 minutos após o término do 
ECR. Todas as amostras serão conservadas em solução fluoreto de sódio 
(NaF) e refrigeradas à -15°C para posterior analise por técnica eletroquímica 
(lactímetro Yellow Springs 1500 Sport; YSI, Yellow Springs, Ohio, EUA).  
As sessões experimentais serão aleatorizadas por meio dos quadrados latinos 
adaptado de Willians (KUEHL, 2000) (FIGURA 2).
A normalidade dos dados será verificada por meio do teste de Shapiro Wilk. 
Assumindo as sessões experimentais (A, B, C e D) e tempo (durante a 
obtenção das medidas) como fatores, uma ANOVA para medidas repetidas 
será utilizada para verificar o efeito do volume do treinamento de força nos 
parâmetros metabólicos durante exercício cardiorrespiratório. Na presença 
de F significante, o teste post-hoc de Tukey será utilizado para identificar as 
diferenças. O nível de significância será estabelecido em p<0,05. Os dados 
são apresentados com média ± desvio padrão.

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que quanto maior o volume do treinamento de força, maior seja seu 
efeito agudo nos parâmetros metabólicos durante a realização de ECR nas 
sessões de treinamento combinado.
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RESUMO

Considerando o envelhecimento populacional e as implicações deste em 
diversos setores da sociedade, torna-se imprescindível a promoção de 
práticas que prolonguem a vida ativa da população idosa. Os aspectos 
de autoestima e autoimagem são importantes na auto avaliação de saúde 
mental, pois influenciam na saúde mental. Várias práticas corporais tem se 
mostrado efetivas neste sentido, porém a dança aeróbica, modalidade de 
aula coletiva, ainda foi pouco estudada neste âmbito. Assim, objetivou-se 
verificar a influência da prática da dança aeróbica na avaliação de autoestima 
e autoimagem em um grupo de mulheres idosas. O grupo de 15 idosas (64 
± 3,23 anos) responderam a Escala de Autoestima de Rosenberg (1965) e a 
Escala de Silhuetas de Sorensen e Stunkard (1993) pré e pós intervenção. 
Também utilizou-se diário de campo. Foram realizadas 4 semanas de 
aulas de Zumba Fitness, três vezes por semana. Constatou-se que 100% 
do grupo sentia-se insatisfeita com sua imagem corporal. Mesmo assim, a 
prática de dança aeróbica demonstrou relação estatisticamente significante 
na diminuição da insatisfação com a imagem corporal (16,66%). Para a 
autoestima não houve melhora estatística, entretanto, houveram relatos de 
melhoras subjetivas na sensação de dor, socialização e disposição. Conclui-
se que a prática de dança aeróbica foi efetiva para melhora na avaliação de 
autoimagem e melhoras subjetivas em parâmetros de qualidade de vida em 
um grupo de mulheres idosas, porém não teve relação com a percepção de 
autoestima. Todavia, ainda se faz necessário maiores estudos que verifiquem 
tais parâmetros relacionados à dança aeróbica.

PALAVRAS-CHAVE: Idosas, autoestima, autoimagem.
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INTRODUÇÃO

É sabido que a população mundial vem passando por um processo de 
envelhecimento. Também neste sentido, o Brasil, segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2050 deverá ter 22,71% 
da população sendo idosos (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
ESTATÍSTICA, 2008). 
Sobre aspectos que influenciam a saúde mental, pode-se destacar a autoimagem 
e autoestima, parâmetros quase sempre abaixo da média na população idosa 
(CHAIN; IZZO; SERA, 2009). 
Sobre a prática de atividade física, já é bem estabelecido que esta promove 
melhoras nos âmbitos físicos e mentais (RÊGO; GOMES; DANTAS, 2011). 
Todavia, a dança aeróbica, prática lúdica que utiliza coreografias simples em 
aulas coletivas, ainda foi pouco estudada no sentido de avaliar seus benefícios 
à aspectos de saúde mental. Assim, parece importante verificar se tal prática 
de fato pode auxiliar na melhora em parâmetros de autoestima e autoimagem.
  

MÉTODOS

O grupo foi composto por 15 idosas (64 ± 3,23 anos) que passaram por 4 semanas 
de intervenção, sendo três aulas de 45 minutos por semana, no método Zumba 
Fitness. Os critérios de exclusão foram: participação em outras práticas durante 
o período de intervenção, doenças que impedissem a realização da prática, a 
realização de aulas de dança aeróbica anteriormente e ausência em dois ou 
mais dias de intervenção. Antes da intervenção as participantes preencheram 
Termo de Consentimento Livre Esclarecido, anamnese, Escala de Autoestima 
de Rosenberg (1965) adaptada por Meurer et al (2012) e Escala de silhuetas de 
Sorensen e Stunkard (1993). Após a intervenção, responderam novamente os 
questionários de Autoestima e Autoimagem. Durante a intervenção, foi também 
utilizado diário de campo.
Os resultados foram tabulados, estabeleceu-se média, desvio padrão das 
variáveis pré e pós intervenção e, após, aplicou-se o “Teste T” mediante 
comparação pré e pós intervenção. Utilizaram-se também as anotações do 
diário de campo para elucidação dos resultados.

RESULTADOS

Durante a anamnese revelou-se que 5 das voluntárias já eram adeptas de 
práticas de atividade física (caminhada). 
Na avaliação de autoimagem mostrou-se que 100% do grupo estava 
insatisfeito com seu corpo (média pré 4,2 ± 1,1 e pós 3,3 ± 1,18), buscando 
uma silhueta mais magra. Na comparação pré e pós intervenção houve 
melhora estatística (p=0,04) na insatisfação com a imagem corporal 
(diminuição de 16,66%). Na avaliação de auto estima, não foram obtidos 
resultados significantes (Média pré 32,13 ± 4,9 e pós 34,3 ± 4,46). O diário 
de campo, por sua vez, demonstrou que grande parte das alunas (12) 
apresentaram melhoras subjetivas no quadro de dor articular, disposição, 
satisfação pessoal e/ou melhora na socialização com parentes e amigos.
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DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

As médias obtidas para os dois parâmetros, tanto pré quanto pós intervenção, 
estiveram abaixo da média quando comparados a estudos que também 
utilizavam autoestima e autoimagem. Entretanto, nestes, o público fora em uma 
faixa etária menor e já praticantes de atividade física (CAMPOS; REZENDE, 
2012; MEURER et al. 2012). Assim demonstra-se que, a prática regular de 
atividade física tende a melhorar tais aspectos. Além disso, demonstrou-se 
neste e em outros estudos que a insatisfação corporal se dá em sua maioria 
pelo excesso de peso corporal (MATSUO, 2007; CAMPOS; REZENDE, 2012). 
Aspecto que também pode ser melhorado pela atividade física.
É valido ressaltar que não foram encontrados artigos relacionando a prática de 
dança aeróbica e os dois parâmetros avaliados – autoestima e autoimagem – 
fazendo deste um instrumento importante no sentido compreender melhor os 
benefícios desta em tais parâmetros. Assim, pode-se concluir que a prática de 
dança aeróbica é benéfica a fatores importantes e que impactam diretamente 
na vida ativa de mulheres idosas. Entretanto, ainda faz-se necessário mais 
estudos para uma melhor compreensão dos benefícios.
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RESUMO 

Nosso ambiente físico e social é fundamentalmente composto de imagens e 
nós, continuamente, acrescentamos-lhes algo, descartando algumas imagens 
e adotando outras, as representações sociais dos indivíduos se compõem de 
figuras e expressões socializadas, frutos da vivência, das contradições do dia-a-
dia, também são resultados do conteúdo psíquico, da individualidade que cada 
um interpreta tais figuras e expressões. Uma importante representação que os 
alunos têm e que implica na orientação de seu comportamento é a representação 
que estes têm sobre competência e a percepção que eles apresentam sobre 
sua própria competência. Neste sentido, percebe-se que ao longo do processo 
de desenvolvimento, o indivíduo busca relacionar-se de forma eficiente com o 
ambiente. A percepção de competência também se mostra muito importante para 
um comportamento motivado por parte dos alunos, pois segundo uma respeitável 
teoria motivacional, a saber, a teoria da autodeterminação proposta por Deci 
e Ryan (1985), existe três necessidades psicológicas básicas que devem ser 
satisfeitas para que o indivíduo sinta-se intrinsecamente motivado. Seriam elas a 
autonomia, vínculo e a competência. A referida teoria faz distinção a três formas 
de motivação que seriam a amotivação, a motivação extrínseca e a motivação 
intrínseca, sendo esta última mais importante, pois a alcançando chegar-se-ia ao 
que os autores do modelo teórico denominam de “chave para um aprendizado 
produtivo”. 
O presente estudo investigou se existem relações entre a motivação de alunos do 
ensino médio para as aulas de Educação Física e as representações sociais que 
os mesmos atribuem aos componentes curriculares da matéria e a si mesmos.

PALAVRAS-CHAVE: Representação Social, Competência, Motivação.
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INTRODUÇÃO 

A representação é, fundamentalmente, um sistema de classificação e de 
denotação, de alocação de categorias e nomes. Tais coisas que nos parecem 
estranhas e perturbadoras têm também algo a nos ensinar sobre a maneira como 
as pessoas pensam e o que as pessoas pensam (MOSCOVICI, 2004).
Representações sociais dos indivíduos se compõem de figuras e expressões 
socializadas, frutos da vivência das contradições que permeiam o dia-a-dia dos 
indivíduos dos diferentes estratos sociais; também são resultados do conteúdo 
psíquico, da individualidade que cada um interpreta as figuras e expressões 
socializadas segundo seu próprio potencial. São, ao mesmo tempo, “ilusórias, 
contraditórias e verdadeiras” e consideradas matéria-prima para a análise do social 
e também para a ação pedagógica-política de transformação (MINAYO,1999).
Alves-Mazzotti (2008) destaca a importância de um estudo sobre as representações 
sociais para a educação ao destacar o papel destas na orientação de condutas 
e práticas sociais. Neste caso, uma importante representação que os alunos 
têm e que implica na orientação de seu comportamento é a representação que 
estes têm sobre competência e a percepção que eles apresentam sobre sua 
própria competência. Neste sentido, percebe-se que ao longo do processo de 
desenvolvimento, o indivíduo busca relacionar-se de forma eficiente com o 
ambiente, tornando-se mais competente. A competência percebida, entendida 
como o julgamento expresso pelo indivíduo relativo a uma capacidade realizada 
(VALENTINI, 2002), pode ser expressa pela criança na infância em domínios 
específicos do comportamento humano (cognitivo, social ou motor); sendo, portanto, 
multidimensional. Entretanto, as mesmas podem mudar em decorrência das 
experiências dependendo de suas conquistas. Essa abordagem multidimensional 
permite verificar em qual domínio a criança investiu, ou está investindo, maior 
energia e esforço, para tornar-se competente (ALMEIDA et al., 2009).
Em face de propostas de educação física eminentemente voltadas à prática 
desportiva, conduzida por meio de estilos de ensino predominantemente diretivos 
é possível que muitos estudantes não se sintam competentes e motivados para 
participarem de forma efetiva das aulas.
Entretanto, ainda não estão devidamente esclarecidos quais são, de fato, os 
fatores que levariam a este desinteresse pelas aulas. Uma das premissas do 
presente estudo é o de que existiria uma relação entre a representação social, 
a percepção subjetiva de competência e a motivação para participar das aulas 
de Educação Física. Em especial, espera-se que a interação entre esses fatores 
seja percebida de forma mais marcante no período da adolescência, marcado 
fundamentalmente por conflitos de identidade e pela necessidade de aprovação 
coletiva de desempenho (Gimenez & Di Leo, no prelo).

MÉTODOS

Tomaram parte deste estudo cerca de 49 adolescentes, com idade entre 15 e 
17 anos, oriundos de cada um dos anos do ensino médio (1º ao 3º ano) de uma 
escola pública da periferia de São Paulo. Todos os indivíduos foram entrevistados 
após o preenchimento de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos 
pais e/ou responsáveis.
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Para avaliar o nível de motivação dos alunos para as aulas de Educação Física, 
adaptou-se para o contexto do presente projeto, um questionário que verifica 
se o aluno está intrínseca ou extrinsecamente motivado fazendo uso de uma 
série de afirmações que foram classificadas pelos pesquisados na escala likert 
de cinco pontos. (KOBAL, 1996). Tais dados foram tabulados e calculados no 
programa Microsoft Office EXCEL 2010.

RESULTADOS 

Foi perguntado no questionário se os alunos gostavam das aulas de Educação 
Física. Quando perguntado se os alunos gostavam das aulas de educação física, 
houve quase um consenso sobre as aulas, pois 89% relataram gostar muito 
das aulas. Por outro lado, quando perguntados como os alunos classificariam 
as aulas, as respostas foram divididas em ótima (28%), boa (33%)  e regular 
(39%). Na questão 1, relacionada ao motivo de participação nas aulas, houve 
maior grau de concordância em relação às motivações intrínsecas (1,42±0,24) 
em detrimento das motivações extrínsecas (2,31±0,92). Referente à questão 2, 
a qual questiona do que os alunos mais gostam nas aulas de educação física, as 
razões intrínsecas apresentaram novamente maior grau de concordância com 
o questionado (1,41±0,11) do que as razões extrínsecas (2,71±0,92), mesma 
tendência apresentada na primeira questão. A questão 3, a qual questionou o por 
quê de os alunos não gostarem da aula de educação física, apresentou números 
bem próximos entre as razões intrínsecas (3,05±0,44) e as razões extrínsecas 
(3,35±0,49). 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Uma das premissas do presente estudo era que existiria uma relação entre a 
representação social, a percepção subjetiva de competência e a motivação para 
participar das aulas de Educação Física. Os dados encontrados nos mostram 
que a diferença apresentada entre o gosto e a percepção as aulas de educação 
física pode ser atribuída a representação social construída ao longo dos anos 
da formação escolar. Muitas vezes os conteúdos tendem a ser repetitivos, além 
de existir uma imagem da disciplina como momento de distração e relaxamento. 
A percepção de competência também se mostra muito importante para um 
comportamento motivado por parte dos alunos, pois segundo uma respeitável 
teoria motivacional, a saber, a teoria da autodeterminação proposta por Deci e 
Ryan (1985), existem três necessidades psicológicas básicas que devem ser 
satisfeitas para que o individuo sinta-se intrinsecamente motivado. Seriam estas 
as necessidades de autonomia, vínculo e a já citada competência. 
Indo ao encontro dos autores supracitados, a motivação intrínseca mostrou 
maior relevância para a participação e nível de afetividade com a disciplina. 
Diferente do que se acreditava no início do projeto, existe uma preferência da 
aula, provavelmente decorrente de lembranças de prazer e satisfação geradas 
no início da vida escolar, como no estudo de Betti e Liz (2003). Apesar da 
preferência pela aula, quando questionados sobre a qualidade das aulas de 
educação física, houve boa incidência “regular” sobre o que não agrada na aula, 
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motivos exterinsecos e intrínsecos tem números similares. Ambas as variáveis, 
em conjunto, podem sugerir conteúdos abaixo do esperado, o que afetaria a 
percepção de competência das aulas.
No estudo de Chicati (2000), constatou-se que os alunos do ensino médio passam 
por uma carência de conteúdo nas aulas de educação física, já que desde o ensino 
fundamental possuem o desporto como conteúdo mais ministrado. Acredita-se 
que esse seja um dos grandes motivos para a falta de motivação e desinteresse 
pelas aulas, uma vez que os estudantes passam vários anos com os mesmos 
conteúdos, fator este que em conjunto com o desinteresse proveniente da idade 
se torne cada vez menor.
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RESUMO

O pressuposto é o de que o processo de interação social depende 
fundamentalmente dos vínculos estabelecidos entre os indivíduos e que esses 
vínculos podem se modificar dependendo dos contextos sociais propiciados pela 
cultura e nível econômico. Em especial, entende-se que exista grande diferença 
entre a proposta identificada para Educação Física nas escolas particulares e 
públicas. Estas diferenças ocorreriam nas relações estabelecidas na finalidade 
e função social da escola, no foco do projeto e nas próprias representações 
sociais das crianças. Reconhecidamente, um dos segmentos mais propícios 
para a análise dos processos de estabelecimento de laços entre as crianças 
corresponde às aulas de educação física, bem como, aos espaços e momentos 
destinados às práticas corporais. Assim, o objetivo do presente estudo é 
compreender o processo de inclusão escolar durante as aulas de educação em 
diferentes escolas. Mais especificamente pretende-se identificar níveis diferentes 
de interação ocorridos em Escolas públicas e particulares. Para tanto, as aulas 
de Educação Física serão comparadas no que tange à natureza das atividades 
desenvolvidas, seu tempo, frequência e nível de interação identificado entre as 
crianças. A abordagem metodológica utilizada terá como background teórico a 
etologia (conf. LORENZ,1994). 

PALAVRAS-CHAVE: inclusão, educação física, diferença socioeconômica.
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INTRODUÇÃO

Nos dias de hoje há diversos questionamentos com relação ao ensino no Brasil 
e sua eficiência. Caracterizada pela dicotomia entre classes financeiras, grupos 
sociais acabam sendo excluídos ou desvalorizados diante do capitalismo. Essa 
questão é ainda mais aparente dentro do ambiente escolar privado e público, 
e nota-se uma diferença maior ainda quando se trata de deficientes físicos ou 
intelectuais. O aluno com deficiência, veio passando por diversos momentos 
onde teve que lidar com a falta de informação para a sociedade, o que não 
facilitava a inclusão, com o preconceito, até mesmo com a falta de alguns 
direitos básicos, pois o deficiente não tinha voz ativa, até que às poucas ações 
foram se modificando com leis para que essas pessoas ganhassem seu espaço 
e lutassem por seus direitos. Há propostas de integrar esse aluno, em diversos 
níveis da educação, mas pouco se faz para que ele se sinta incluso neste 
ambiente de fato. Canan&Barretta (2012, p.7), diz: “Quando houver políticas 
públicas educacionais que respeitem o ser humano em suas diferenças, que 
possibilitem a eles estar na escola, interagir, socializar-se e aprender, podemos 
acreditar que as políticas estarão cumprindo o seu papel”.
Segundo Maciel (2000), algumas das formar de fazer com que a inclusão de 
deficientes acontecesse nas escolas, foi com a Declaração de Salamanca em 
1994, que tentava minimizar os efeitos da discriminação e tentar dar espaço 
para que os deficientes e qualquer pessoa tivesse direito á educação, porém 
apenas essa declaração não resolveu todos os problemas de descriminação 
com essas pessoas, pois esse problema era anterior aos fatos anteriores a vida 
escolar, se iniciava com a vida dessa pessoa e/ou a partir do momento em que 
ela nascia portando algum tipo de deficiência. Para esta mesma autora ao entrar 
para a escola, as crianças que possuem alguma necessidade educativa especial 
terão que se integrar e participar obrigatoriamente de três estruturas distintas da 
dinâmica escolar: o ambiente de aprendizagem; a integração professor-aluno; e 
a interação aluno-aluno.
Reconhecidamente, as aulas de educação física correspondem a um local 
oportuno para a investigação da natureza das interações identificadas entre as 
crianças. Isto aconteceria, em primeiro lugar pela riqueza de possibilidades de 
interação entre as crianças, que não se limita às restrições físicas da própria sala 
de aula. Além disso, os espaços no currículo destinados às práticas corporais 
podem ser vistos como elementos férteis à aproximação entre as crianças em 
face da presença de elementos lúdicos fundamentais à inclusão (GIMENEZ, 
2015 a; b). 
O debate e a investigação em torno deste tema apresenta uma relevância ainda 
maior ao se considerar o crescente número de pessoas com deficiência inscritas 
em escolas regulares e especiais. Conforme o Censo Escolar, a Educação 
especial tinha 337.326 alunos em 1998 e 700.624 em 2006, representando um 
aumento de 107%; em turmas regulares o crescimento foi ainda maior de 43.923 
em 1998 e 325.316 em 2006, aumento de 640% (ALVES & DUARTE, 2006) 

OBJETIVO

O objetivo do presente estudo no qual se encontra em andamento, trás a proposta 
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de investigar as diferenças no ambiente escolar privado e público no que se 
refere a alunos deficientes.

METODOLOGIA 

Será realizada uma pesquisa em uma escola municipal da cidade de Santo 
André, em duas classes que possuam alunos com deficiência, uma na Educação 
Infantil e outra no Ensino Fundamental.
Na primeira etapa desta pesquisa, com base na Etologia descrita por Lorenz 
(1995), pretende-se observar o fenômeno em situação natural e analisar os 
padrões de comportamento estabelecidos nas aulas de educação física. Desse 
modo, serão realizadas filmagens de cada aluno-alvo, com duração de dez 
minutos ininterruptos, com intuito de analisar o fenômeno como ele ocorre no seu 
ambiente natural, sem intervenções diretas do pesquisador. Por este motivo, caso 
o aluno perceba que está sendo filmado será feita uma pausa e retornaremos no 
momento que o aluno estiver entretido novamente.
As análises das filmagens focais serão feitas com base no sistema de categorias 
comportamentais elaborado por Smith e Connolly (1980): I. Número e natureza 
de companheiros; II. Unidades Motoras; III. Unidades Posturais; IV. Utilização 
dos espaços físicos; V. Escolha de materiais ou atividade . Porém, para atender 
as expectativas desse estudo, será transcrito apenas os números e tempos de 
ocorrências e não ocorrência dos itens I, II e III.
No item I. Número e natureza dos companheiros serão considerados as seguintes 
classificações: 1). Solitário (sozinho, pequeno subgrupo paralelo ou grande 
subgrupo paralelo); 2). Acompanhado (um mesmo sexo, um sexo oposto, dois 
do mesmo sexo, dois do sexo oposto, subgrupo de três ou mais/misto, subgrupo 
de três ou mais/feminino, subgrupo de três ou mais/masculino).
No item II. Unidades Motoras serão classificadas em: Locomotoras: Andar, 
rodopiar, correr, saltar / hop, saltitar, escalar, escorregar, engatinhar, carregar, 
apontar, dançar. Manipulativas: Manipulação fina, conduzir, segurar, receber, 
dar, chutar, arremessar, agarrar o outro, puxar, empurrar. Estabilidade: equilíbrio, 
parada de mão, balançar (SMITH e CONNOLY, 1980).
Em III. Unidades posturais terão as seguintes classificações: ficar em pé, sentado, 
ajoelhado, agachado e deitado (SMITH e CONNOLY, 1980).
Este projeto está vinculado a uma pesquisa de pós-graduação Strictu Senso, 
liderada pela pesquisadora Cristiane Makida Dyonisio participante do Programa 
de Mestrado Acadêmico em Educação na Universidade Cidade de São Paulo 
(UNICID), com o projeto intitulado “Inclusão Escolar: uma análise sobre os 
contextos físicos e sociais na transição da Educação Infantil para o Ensino 
Fundamental”, aprovado pelo Comitê de Ética com CAEE: 51497515.5.0000.0064. 

TRATAMENTO ESTATÍSTICO

Para a análise das variáveis categóricas previstas nos itens I, II e III pretende-se 
utilizar a medida de tendência central moda, indicada para a caracterização de 
dimensões qualitativas do comportamento humano. Como forma de caracterizar 
força da moda, pretende-se adota o índice de consistência da moda. Este índice 
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será correlacionado aos níveis de interação atingidos entre as crianças por meio 
de um teste de Correlação de Contingência, indicado para verificar possíveis 
associações entre variáveis nominais e não ordinais. Neste estudo, pretende-se 
adotar um nível de significância correspondente a p<0.005. 
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RESUMO

A segurança do paciente sempre foi uma grande preocupação do enfermeiro e 
sua equipe. Atualmente a revisão de técnicas e procedimentos tem oferecido 
opções vantajosas para o individuo e o profissional que o atende. Dentre as 
revisões, a administração de medicamentos por via intramuscular (IM) faz 
parte do escopo deste trabalho que integra um projeto maior que investiga a 
via ventroglutea (VG) como a mais segura na administração de medicamentos 
na região muscular. A resistência por parte dos profissionais de Enfermagem 
é uma das dificuldades descritas para que se efetive a região VG como 
mais utilizada. Esta pesquisa pretende demonstrar a espessura da camada 
muscular e subcutânea disponível nesta área através da mensuração por 
ultrassonografia e assim contribuir com informações que reforçam a vantagem 
da via ventroglutea em termos de oferta muscular para injeções.

PALAVRAS-CHAVE: ventroglutea, intramuscular, ultrassonografia.

INTRODUÇÃO

Este estudo tem por objetivo proporcionar uma visão mais clara e assertiva 
acerca desta técnica e, assegurá-los da eficácia e eficiência no uso desta região 
como principal local de terapia medicamentosa IM. Este projeto  trata-se de um 
guarda – chuva sob o qual terá várias frentes de pesquisa, intitulado Estudo 
da região ventroglutea. Mesmo sendo amplamente utilizada na atual prática de 
assistência à saúde, a terapia medicamentosa IM na região dorsoglutea (DG), 
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possui uma tolerância tecidual muito limitada e envolve conhecimentos como 
anatomia, fisiologia, farmacologia, bioquímica e, apesar de aparentemente 
tratar-se de procedimento simples, está técnica pode acarretar complicações 
tais como lesões de necrose tecidual, contraturas musculares, fibroses e até 
perdas de movimentos articulares, isto porque a região dorso glútea apresenta-
se altamente vascularizada e inervada, o que aumenta consideravelmente a 
probabilidade de risco ao paciente. 
A fim de buscar alternativas que possam minimizar as complicações relacionadas 
ao uso do músculo glúteo máximo, na aplicação IM, Von Hochstetter 
(HOCHSTETTER, 1954, apud Meneses 2007), identificou e confirmou por 
investigação, que a região VG, é um local constituído pelo músculo glúteo médio 
e glúteo mínimo, cobertos pelo glúteo máximo, que possui feixes musculares 
com direções que previnem o deslizamento do fármaco administrado em direção 
ao nervo isquiático, proporcionando assim, maior segurança ao paciente, 
além de acrescentar-se o fato de que nesta região há menor concentração de 
microrganismos patogênicos se comparada à região DG, o que a torna menos 
passível de contaminação com fezes e urina, principalmente em relação aos 
pacientes acamados.
 

OBJETIVOS

Este trabalho analisou  imagens  através da ultrassonografia, onde se observou 
a camada muscular e  tela subcutânea correspondente a região VG e determinou 
a medida da espessura muscular e da tela subcutânea encontrada nesta área.

MÉTODOS

O estudo foi prospectivo, a partir de uma análise exploratória de uma 
população de 30 voluntários, mediante autorização pelo TCLE (CEP- 
45689715.8.0000.0064), sendo 53,3 % (16) mulheres e 46,7% (14) homens, com 
idade média entre 17 e 35 anos. Os exames foram realizados no laboratório de 
Enfermagem da Universidade Cidade de São Paulo, em ambiente resguardado, 
estando presentes um aluno vinculado a pesquisa, que registrou os dados e 
o profissional médico, especialista na área de ultrassonografia. Foi utilizado 
um equipamento de ultrassonografia portátil Terason T3000 com transdutor 
linear de 7,5MHz, sendo as  imagens  salvas em JPEG para análise posterior. 
Nas imagens obtidas pelo aparelho de ultrassonografia foram registrados a 
espessura da camada muscular e da tela subcutânea até a superfície óssea 
do osso do quadril, dos lados direito e esquerdo, com o paciente na posição 
ortostática  e em decúbito dorsal.

RESULTADOS

A análise por meio da ultrassonografia permitiu a determinação da espessura 
da camada muscular e tela subcutânea da região ventroglutea. Observa-se 
que os resultados apresentados mostram que na posição  decúbito dorsal  
a espessura mínima de camada muscular encontrada foi de 43mm e a 
máxima de 100mm, em posição ortostática a mínima de 35mm e a máxima 
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de 93mm o que deixa claro a magnitude da massa observada. Não houve 
diferença significativa entre os lados direito e esquerdo em ambas as posições 
na população examinada. Em relação à espessura da tela subcutânea, em 
decúbito dorsal a espessura mínima foi de 3mm e a máxima de 28mm. Em 
posição ortostática a espessura mínima foi de 3mm e a máxima de 25mm, sem 
diferenças significativas em ambos os lados. Não houve variação significativa 
entre gêneros quando comparado o lado esquerdo com o direito, tanto em 
decúbito dorsal como na posição ortostática. No gênero feminino o mínimo 
de camada muscular encontrada foi de 45mm e o máximo de 100mm  e de 
tela subcutânea  mínima de 5mm e  máxima 28mm respectivamente.  No 
gênero masculino o mínimo de camada muscular encontrada foi de 35mm e o 
máximo de 84mm e de tela subcutânea mínima de 3mm e  máxima de 25mm 
respectivamente.

Tabela 1: Comparação entre mínima e máxima, em relação à posição.
N Esp. Mínima Esp. Máxima

Deitada_sub_direta 30 3mm 27mm
Deitada_sub_esquerda 30 3mm 28mm
Empé_sub_direita 30 3mm 25mm
Empé_sub_esquerda 30 3mm 24mm
Deitada_camamuscu_direita 30 43mm 100mm
Deitada_camamuscu_esquerda 30 46mm 97mm
Empé_camamuscu_direita 30 35mm 93mm
Empé_camamuscu_esquerda 30 41mm 86mm
Valid N (listwise) 30

Espessura Feminino Masculino
Deitada_sub_direta Mínima 8mm 3mm

Máxima 27mm 25mm
Deitada_sub_esquerda Mínima 7mm 3mm

Máxima 28mm 20mm
Em pé_sub_direita Mínima 5mm 3mm

Máxima 22mm 25mm
Em pé_sub_esquerda Mínima 5mm 3mm

Máxima 24mm 21mm
Deitada_cama uscu_direita Mínima 45mm 43mm

Máxima 100mm 83mm
Deitada_cama muscu_esquerda Mínima 52mm 46mm

Máxima 97mm 84mm
Em pé_cama muscu_direita Mínima 48mm 35mm

Máxima 93mm 78mm
Em pé_cama muscu_esquerda Mínima 46mm 41mm

Máxima 86mm 77mm

Tabela 2: Comparação de gêneros
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DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

A região VG possui uma musculatura profunda e é estruturada pela cintura 
óssea. Os feixes musculares têm diferentes sentidos de fibras por camada, fato 
que previne o deslizamento do material injetado. A ausência de nervos e vasos 
calibrosos na região pode diminuir de forma importante a ocorrência de lesões 
neurais e vasculares. Devido a sua localização anatômica a epiderme local é 
pobre em microrganismos patogênicos o que reduz consideravelmente o risco 
de infecção associada à injeção. Usando como ferramenta as imagens de 
ultrassonografia o experimento e demonstra que a massa muscular encontra 
é robusta e pode oferecer segurança para a administração de medicamentos 
por via intramuscular. Conclui-se que a região VG possui uma camada 
muscular encorpada e tecido subcutâneo em padrão de normalidade, como 
as mensurações apontaram. Não houve variação significativa entre gêneros e 
quando comparado o lado esquerdo com o direito, tanto na posição ortostática 
quanto em decúbito dorsal. Desta forma entendemos que é seguro sugerir a 
região ventroglútea como sítio principal para injeções intramusculares.
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RESUMO

A segurança do paciente é foco de atenção constante da equipe de enfermagem 
e particularmente do enfermeiro. A busca por segurança no atendimento ao 
paciente, família e comunidade são contínuas com o objetivo de reduzir o 
risco de dano relacionado ao cuidado da saúde. De acordo com os estudos 
realizados no estado de São Paulo/Brasil (GODOY et al., 2004; MENESES; 
MARQUES, 2007), a região ventroglútea é a via menos utilizada pela equipe 
de enfermagem, devido à dificuldade de se realizar a técnica. A insegurança 
por insuficiência de informações sobre a via ventroglútea leva o profissional 
de enfermagem muitas vezes deixar de realizar este tipo de procedimento. A 
ventroglútea é apropriada porque contém uma vasta composição muscular, 
está livre de vasos e nervos importantes como o isquiático, tem uma adequada 
direção das fibras musculares e isso pode evitar complicações que cheguem à 
inervação local, tem pouco tecido subcutâneo, além de liberdade a ser utilizada 
em todas as faixas etárias. 

PALAVRAS-CHAVE: ventroglútea, intramuscular.

INTRODUÇÃO
 
Nesta pesquisa em particular se pretende demonstrar que a angulação pode 
interferir com o depósito da medicação no ventre muscular.
Amplamente utilizada na prática de assistência à saúde, a terapia medicamentosa 
IM envolve conhecimentos como anatomia, fisiologia, farmacologia, bioquímica 
e, apesar de aparentemente tratar-se de procedimento simples, está técnica 
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pode acarretar complicações tais como lesões de necrose tecidual, contraturas 
musculares, fibroses e até perda de movimentos. Na atualidade, a região 
escolhida para a injeção de medicamentos IM é a dorso glúteo (DG), porém é uma 
região altamente vascularizada e inervada, o que aumenta consideravelmente 
a probabilidade de risco ao paciente.
A fim de buscar alternativas que possam minimizar as complicações relacionadas 
ao uso do músculo glúteo máximo, na aplicação IM, Von Hochstetter 
(HOCHSTETTER, 1954), identificou a região VG, um local constituído pelo 
músculo glúteo médio e glúteo mínimo, cobertos pelo glúteo máximo, que 
possui feixes musculares com direções que previnem o deslizamento do 
fármaco administrado em direção ao nervo isquiático, menor concentração de 
microrganismos patogênicos se comparada à região DG, o que a torna menos 
passível de contaminação com fezes e urina.
Este estudo está integrado a um projeto guarda – chuva sob o qual terá cinco 
frentes de pesquisa, intitulado Estudo da região ventroglútea, cujo qual tem por 
objetivo, proporcionar-lhes uma visão mais clara e assertiva acerca da técnica 
de administração de injeções intramusculares (IM) na região VG. 

MÉTODOS

O estudo é do tipo pesquisa exploratória realizada no laboratório de Anatomia 
da Universidade Cidade de São Paulo, a partir de uma amostra de conveniência 
de 12 peças anatômicas humanas compostas por quadril e coxa. 
Foi realizada a punção das peças anatômicas com a agulha de 30 mm em 
angulação de 45° e 90° para a técnica de punção VG proposta por Hochstetter 
(1954) e 90º para a técnica proposta por Meneses e Marques (2007). Os dados 
foram registrados em tabela e enviados para realização de análise estatística. 
Utilizado o método de análise estatística – teste Univariada (ANOVA) e a pós 
análise de Duncan no programa estatístico SPSS.

RESULTADOS 

Os dados coletados foram organizados em tabela e demonstrados por colunas 
da seguinte forma: duas colunas para coleta de dados com uso da técnica de 
Hochstetter (1954) em angulação de 45° e 90°; uma coluna para coleta de dados 
com uso da técnica de Meneses e Marques (2007) em angulação de 90°.
A escolha de duas mensurações para a técnica de Hochstetter (1954) 45° e 
90° e uma para Meneses e Marques (2007) 90°, foi baseado nas angulações 
definidas pelos autores como corretas para cada modelo, tanto o tradicional de 
Hochstetter (1954) como o geométrico de Meneses e Marques (2007).

Tabela 1: 
Mensuração em centímetros do total de introdução da haste da agulha em 
relação à angulação da punção até o ponto de depósito da medicação no sitio 
(VG) ventrogluteo.
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Peça Agulha Hochstetter
45°

Hochstetter
90°

Meneses e 
Marques 90°

1 0.8mmX30mm 1.7 1.0 1.0
2 0.8mmX30mm 2.5 2.5 2.0
3 0.8mmX30mm 1.6 2.3 1.5
4 0.8mmX30mm 1.9 2.5 1.4
5 0.8mmX30mm 2.1 2.5 1.8
6 0.8mmX30mm 2.4 2.4 1.7
7 0.8mmX30mm 1.7 2.5 1.6
8 0.8mmX30mm 2.5 2.5 2.5
9 0.8mmX30mm 2.5 2.5 2.1

10 0.8mmX30mm 2.3 2.4 2.5
11 0.8mmX30mm 2.5 2.5 2.5
12 0.8mmX30mm 2.5 2.5 2.5

Média - 2,2 2,3 1,9
Desvio Padrão - 0,4 0,4 0,5
LEGENDA: Média: Valor que aponta onde mais se concentram os dados de uma distribuição. Desvio 
Padrão: Avalia qual o grau de representação da média. Valor de P: Probabilidade de efeito ou diferença 
observada.

A utilização de Hoschstetter (1954) 45° e 90° foi igual a 0,334809831 cujo 
significado mostra que não houve diferença significativa com valor de p>0,05.
A utilização de Hochstetter (1954) 45° e Meneses e Marques (2007) 90° 
mostrou-se igual a 0,166355905 porque o valor de p>0,05 o que indica que 
não houve diferença significativa. 
No entanto a comparação entre Hochstetter (1954) 90° e Meneses e Marques 
(2007) 90° o resultado de 0,039931076 que mostra que houve uma diferença 
significativa com valor de p<0,05. Desta forma considerou-se que a análise 
aponta uma diferença significativa na introdução da agulha entre a técnica de 
Hochstetter (1954) 90° e Meneses e Marques (2007) 90°.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

O resultado mostra que ao introduzir a agulha de 30 mm em um ângulo de 45° 
e 90° utilizando-se de um ponto de punção segundo a técnica tradicional de 
Hochstetter (1954) e a técnica proposta por Meneses e Marques (2007) 90°a 
agulha atingirá o ventre muscular, porém o fazem em profundidades diferentes. 
Para atingir o ventre muscular com uso de agulha 30 mm foi necessária a 
introdução de 1,9 cm da agulha em ângulo de 90 graus na técnica de Meneses 
e Marques (2007) enquanto que na técnica proposta por Hochstetter (1954) o 
ventre muscular foi alcançado com a introdução em média entre 2,2 cm e 2,3 
cm da agulha.
A demonstração dos dados e a constatação da diferença do alcance da agulha 
entre as técnicas reafirmaram o estudo realizado por (Meneses e Marques, 
2007), que aponta esta demarcação do sitio de punção como uma alternativa 
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mais adequada para a administração de medicamentos por via intramuscular 
ventroglútea quando se utiliza a agulha 30 mm.
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RESUMO

Trata-se de um projeto do tipo guarda-chuva que abriga cinco pesquisas 
integradas com a intenção de proporcionar informações que certifiquem que a 
técnica de administração de medicamentos por via intramuscular (IM) na região 
ventroglútea (glúteo médio) é um procedimento que garante segurança ao 
paciente e ao profissional que a executa. O título do projeto é “Estudo da Região 
Ventroglútea”. Nesta pesquisa em particular, cujo título “Dimensionamento da 
Camada Muscular Glútea em Peças Anatômicas”, tem-se o objetivo de verificar 
a mensuração das distâncias em centímetros, proporcionadas pela demarcação 
realizada pela proposta de Hochstetter (1954) e Meneses, Marques (2007). 

PALAVRAS-CHAVE: Ventroglútea, Mensuração, Glúteos.

INTRODUÇÃO

Atualmente os profissionais de enfermagem utilizam na prática de assistência 
à saúde, a aplicação da terapia medicamentosa IM na região dorso glútea 
(DG) que possui baixa tolerância tecidual além de expor a riscos como 
lesões necróticas teciduais, contraturas musculares, fibroses e até perdas de 
movimentos articulares. 
A fim de buscar alternativas que possam minimizar as complicações relacionadas 
ao uso do músculo glúteo máximo, na aplicação IM, Von Hochstetter (1954) 
citado por Meneses, Marques (2007) identificou por investigação, que a região 
VG é: uma área livre de grandes vasos, nervos importantes como o Isquiático 
e uma adequada direção das fibras musculares. As características descritas 
ajudam a evitar complicações que envolvam a inervação local. A presença de 
pouco tecido subcutâneo permite acesso direto à camada muscular (glúteo 
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médio), além disso, é uma via que permite liberdade para ser utilizada em todas 
as faixas etárias e tem epiderme com menor potencial de carga microbiana, 
portanto uma área que oferece maior segurança ao paciente.
A introdução de injeção por via IM na área da saúde data de 1880 ainda 
século XIX. Ao longo do tempo, a técnica foi aperfeiçoada e modernizada pela 
Enfermagem. As atualizações nos permitiram encontrar o estudo intitulado 
“Injeção ventro-glútea, uma questão de bom senso”, realizado por Meneses, 
Marques 2007, no qual esses definem a ordem para escolher o local de 
administração dos medicamentos com prioridade àquele com menor risco de 
eventuais complicações, são eles: VG; DG; face antero lateral da coxa (FALC) 
e deltoidea (D). 
No estudo de Godoy, Nogueira, Mendes (2004), em um hospital escola do 
interior do Estado de São Paulo, com a equipe de Enfermagem, demonstrou 
considerável inversão na sequência prioritária: DG (65,62%); D (31,25%); 
FALC (15,62%) e VG (12,5%), por falta de conhecimentos básicos inerentes 
à anatomia, critérios para seleção da região mais segura, conhecimentos 
deficientes para a delimitação da área e o sítio de punção na região VG e 
desconhecimento em relação às complicações relacionadas ao procedimento. 
No trabalho de pesquisa sobre a delimitação de uma área útil segura para 
administração de medicamentos por via IM na região VG objetiva-se possibilitar 
a escolha desta via com tranquilidade ao profissional de saúde habilitado para 
o procedimento de administração de medicamentos.

MÉTODOS

O estudo é do tipo pesquisa exploratória realizada no laboratório de Anatomia 
da Universidade Cidade de São Paulo, a partir de uma análise de uma amostra 
de conveniência de 12 peças anatômicas humanas compostas por quadril e 
coxa, nas quais foram realizadas mensurações com uma fita métrica formando 
triângulos a partir da técnica de Hochstetter (1954) e do modelo geométrico de 
Meneses, Marques (2007) com a intenção de delimitar a área útil para punção 
e administração de medicamentos com segmentos de retas.
A aluna pesquisadora mensurou e registrou os dados obtidos. Os triângulos 
foram formados de acordo com os seguintes modelos: para Hochstetter (1954), 
traçou-se a primeira reta da espinha ilíaca antero superior nomeado ponto A 
até o ponto B que corresponde a 1/3 da crista ilíaca, a segunda reta do A 
ao ponto médio entre ela e o trocanter maior nomeado C e a terceira reta 
B-C; para o modelo geométrico (2007), permanecem pontos A e C iguais, com 
alteração somente do ponto B que se localiza no tubérculo de crista ilíaca, 
formando também as três retas A-B, A-C e B-C. O cálculo de área resultou em 
espaços medidos em centímetro quadrado (cm2) Esses dados foram tabulados 
e analisados estatisticamente. 

RESULTADOS

Tabela 1: Área dos triângulos: Hochstetter e Meneses, Marques. São Paulo, 2016.
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Peça Hochstetter Meneses,
Marques

1 33 cm2 22,75 cm2
2 36 cm2 24,4 cm2
3 15,5 cm2 14,1 cm2
4 29,7 cm2 16,8 cm2
5 24,5 cm2 18,6 cm2
6 22 cm2 19,2 cm2
7 31,5 cm2 18 cm2
8 22 cm2 20,3 cm2
9 20,7 cm2 16,8 cm2

10 23 cm2 14,4 cm2
11 18 cm2 16,2 cm2
12 20,35 cm2 14,4 cm2

Média 24,7 cm2 18,0 cm2
Desvio Padrão 6,4 cm2 3,3 cm2

Foi possível observar que a técnica de demarcação de Hochstetter (1954) 
apresentou grande variedade de áreas, das quais a menor foi 15,5 cm2 e a 
maior 36 cm², com o desvio padrão (DP) de 6,4 cm². Enquanto a demarcação 
do modelo geométrico teve sua menor área com 14,1 cm² e a maior 24,4 cm², 
com o DP de 3,3 cm².
A análise dessa mensuração das duas técnicas na região VG permitiu observar 
uma diferença métrica da área de uma técnica para a outra na maioria das 
peças, pois a média da área na técnica na Hochstetter (1954) foi 24,7 cm² e no 
modelo geométrico (2007) foi 18 cm². Foi utilizado para análise da diferença 
entre as técnicas o teste T-Student (amostras independentes). O Programa 
estatístico utilizado foi o SPSS 17.0, que apresentou o valor de P=0,004. Para 
P valor, quando menor que 0,05 indica que houve diferença significativa entre 
as técnicas. 
Portanto, quando se circunscreve o sítio de punção nesta região através da 
técnica: modelo geométrico, proposta por Meneses, Marques (2007), optamos 
por uma prática mais segura.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Conclui-se que a técnica do modelo geométrico, proposta por Meneses, 
Marques (2007), é a mais segura, entre as duas analisadas neste estudo para 
a punção IM, na prática de administração de medicamentos, pois foi a que 
menos variou sua área, a menor 14,1 cm² e a maior 24,4 cm², uma vez que o 
seu sítio de punção se relaciona com o tamanho do quadril. Já a técnica de 
Hochstetter (1954) apresentou uma grande variação em sua área, a menor 15,5 
cm² e a maior 36 cm², influenciada pela mão do executador do procedimento, o 
que nos oferece o risco de alcançarmos pela punção os ramos distais do nervo 
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glúteo superior, cujo qual inerva os músculos glúteo médio e glúteo mínimo na 
região VG.
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RESUMO

A população do século XXI está sendo alertada através da mídias e estudos 
de que é necessário preservar o meio ambiente, porque com a tecnologia, a 
poluição cresce e causa problemas como aquecimento global, derretimento das 
calotas polares e aumento das catástrofes, segundo o Terra.
Sabendo da situação de emergência que o planeta está passando, é necessário 
pensar em meios de produzir menos lixo, poluição e gases tóxicos no dia-a-dia. 
Em 1992 foi criada a Agenda 21 para auxiliar no planejamento participativo do 
país, em relação ao desenvolvimento sustentável, que gera relatórios, projetos 
e planos de ação democráticos envolvendo principalmente a sustentabilidade, 
para desenvolver agredindo menos a natureza. Este projeto está totalmente 
relacionado com a ECO92, cujo lema é: "Pensar globalmente, agir localmente", 
assim, foi uma oportunidade para divulgar o quão importante seria se cada um 
cuidasse do ambiente em que vive, porque com uma pequena colaboração, seria 
possível garantir um futuro melhor.
É possível encontrar meios sustentáveis na construção civil utilizando materiais 
recicláveis, por exemplo. Segundo O Estadão, utilizar e reciclar o concreto é uma 
forma de contribuir com o meio ambiente e de economia. Este material é 30% 
mais barato e mais resistente que o convencional, além de ter a capacidade de 
substituir 25% dos agregados convencionais para reciclados sem alteração de 
propriedades mecânicas, segundo PINI.
Portanto, além de ter um custo reduzido, o concreto reciclado pode substituir 
parte dos agregados. Deste modo, é possível preservar o meio ambiente 
economizando o capital da obra.

INTRODUÇÃO 

A preocupação com o meio ambiente está crescendo gradativamente, pois 
quando se vive em um ambiente saudável, existe a segurança de longevidade 
e qualidade de vida. Sendo assim, é necessário buscar meios para reciclar 
materiais, reutilizar e pesquisar formas de melhorias para o ambiente. Segundo 
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o Diário do Grande ABC, 2011, as construtoras estão investindo em treinamento 
aos profissionais e no reaproveitamento de materiais.
O dia-a-dia na construção civil consiste em entrada e saída de materiais, 
funcionários em atividade e, infelizmente, 8% do material é perdido, transformando-
se em entulho ou se incorporando na obra, de acordo com a revista Téchne, 
2016. Segundo o IETEC - Instituto de Educação Tecnológica, 2016, para cada 
três unidades construídas, a quarta é eliminada, portanto, há aproximadamente 
30% de prejuízos em relação aos custos.
Além das perdas e desperdícios, deve-se lembrar que o descarte dos materiais 
é um item importante quando se fala em canteiro de obras, porque quando é 
inadequado, gera impactos ambientais.
Há a necessidade de implantar novas tecnologias no trabalho da construção civil, 
para que haja redução de custos e prejuízos ao meio ambiente, como entulhos 
descartados de forma inadequada. Segundo Mayorga, et all, 2009, a construção 
civil é o maior gerador de resíduos de toda a sociedade e a atividade que mais 
utiliza recursos naturais como matéria-prima.
Pesquisar maneiras de reutilizar o concreto, para que diminua a quantidade 
que seria descartada, estudos sobre a mão de obra necessária para desfazer e 
refazer o material e reduzir possíveis poluições aos recursos naturais são muito 
importantes no âmbito da construção civil e sustentabilidade.

Objetivos 

Esta pesquisa possui o objetivo de analisar a importância do “Concreto Reciclado” 
para a construção civil, na redução dos impactos ao meio ambiente, nos custos 
do serviço de execução do concreto e na quantidade de rejeitos gerados.
A fim de que seja alcançado, os itens para o desenvolvimento da pesquisa são:

• Pesquisa sobre Reciclagem na construção civil, com ênfase no concreto.
• Entrevista com profissionais da área.
• Pesquisa de mercado.

MÉTODOS 

Para que a pesquisa se concretize, é necessária a busca de informações 
coerentes e concisas durante sua elaboração.
Os métodos utilizados na realização deste trabalho, são baseados em artigos 
científicos, entrevistas com profissionais da área para obter informações sobre 
reciclagem de materiais na construção civil atualmente no mercado e a mídia 
para que haja interligação do assunto com o dia-a-dia dos indivíduos.
É importante que ao final do trabalho seja feita uma pesquisa de mercado para 
saber onde o material está sendo comercializado e dados atuais sobre orçamento.
Deste modo, o estudo será desenvolvido com uma visão ampla e atual.
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RESULTADOS PRELIMINARES 

• Uso do concreto reciclado como substituição de outros materiais.
• Reconhecimento e preferência do produto para empresas e profissionais da 
área.
• Redução de impactos naturais gerados pela construção civil.
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RESUMO

A construção civil é um dos setores de produção que mais desperdiça na utilização 
dos recursos naturais. O entulho muitas vezes é gerado por diversos motivos, 
trazendo prejuízos monetários, sociais e ambientais para a comunidade. Este 
trabalho propõe um estudo das metodologias utilizadas para reaproveitamento 
do entulho do concreto proveniente das obras de edifícios na construção de 
conjuntos habitacionais de casas populares.

PALAVRAS-CHAVE: Resíduos de concreto, habitações populares

INTRODUÇÃO

A construção civil é um dos setores de produção que mais desperdiça na 
utilização dos recursos naturais. O entulho muitas vezes é gerado por deficiências 
no processo da construção, como falhas ou omissões na elaboração dos 
projetos e na sua execução, má qualidade dos materiais empregados, perdas 
no transporte e armazenamento, má manipulação por parte da mão de obra, 
além da substituição de componentes pela reforma ou reconstrução. O entulho 
é um dos resíduos industriais mais heterogêneos, ele é constituído de restos de 
praticamente todos os materiais de construção (argamassa, areia, cerâmicas, 
concretos, madeira, metais, papéis, plásticos, pedras, tijolos, tintas, etc.) e 
sua composição química está vinculada à composição de cada um de seus 
constituintes. A reciclagem destes entulhos pode auxiliar na produção de matérias 
de menor custo, colaborando na redução de custos das habitações e no auxílio à 
diminuição de poluentes. Os entulhos podem gerar riscos sanitários e ambientais 
que representam, principalmente na disposição final inadequada. Seu descarte 
indevido causa problemas sanitários, ambientais, sociais e econômicos.
A geração do entulho em canteiro de obras durante a fase de construção, causada 
pelo alto desperdício de materiais e até pelo próprio processo construtivo, 
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tem ocasionado inúmeros problemas de ordem econômica e ambiental, pois 
quando descartados dos canteiros quase sempre são levados para destinações 
clandestinas, gerando depósitos instáveis e muitas vezes obstrução de canais e 
locais de escoamento e drenagem urbana.
A reciclagem do entulho, entretanto, poupa nossas florestas, reduzindo a 
extração de pedras de pedreiras sob arbustos e grandes áreas verdes, poupa 
nossas águas, evitando que o entulho seja descartado em rios, riachos, represas 
e mares e ainda gera trabalho e renda.
O segmento da reciclagem de resíduos da construção e demolição no Brasil 
ainda é incipiente. A reciclagem deste resíduo é um mercado desenvolvido em 
muitos países da Europa, em grande parte pela escassez de recursos naturais 
que aqueles países têm. No Brasil ainda não existem políticas para o descarte 
adequado do resíduo e esta atividade tem o potencial de expandir a geração de 
trabalho e renda. Com um trabalho planejado e organizado, a implantação de 
uma usina de reciclagem pode gerar benefícios sociais para a cidade e ainda dar 
um retorno financeiro relativamente alto para os empresários.

MÉTODOS

Será realizada uma pesquisa exploratória, com a intenção de coletar de dados 
em campo nas empresas construtoras, bem como a realização de estudos 
bibliográficos. O objetivo é aprofundar o conhecimento quanto as práticas 
existentes no mercado da construção civil.
As análises posteriores serão feitas em planilhas de cálculo do pacote OFFICE. 
Assim, será possível gerar tabelas e gráficos indicadores da relação custo versus 
benefício das ações propostas neste trabalho.

RESULTADOS

A pesquisa encontra-se na fase final da revisão bibliográfica.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

A pesquisa encontra-se na fase final da revisão bibliográfica.
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RESUMO

Trata-se de levantamentos sistemáticos dos requisitos mínimos utilizados para 
a aplicação da Norma de Desempenho NBR-15575 em habitações de interesse 
social. Estes requisitos, junto aos conceitos da engenharia, serão estudados 
com o objetivo de verificar os impactos gerados na construção de moradias 
populares visando obter os melhores resultados. Através deste estudo, poderá 
ser observado as vantagens em trabalhar com a NBR 15575/2013 não somente 
em construções modernas e esteticamente melhores, como em habitações mais 
simples e que requerem a mesma segurança e conforto.

PALAVRAS-CHAVE: NBR-15575, habitações populares, desempenho. 

INTRODUÇÃO

Em 2016, as habitações devem atender as especificações das normas técnicas 
da ABNT. Com o aumento da produção de moradias populares, é possível notar 
a crescente expectativa em relação a qualidade das construções, para questões 
importantes das práticas executivas.
A norma NBR 15575, procura otimizar as construções, trazendo benefícios aos 
projetistas privilegiando principalmente o consumidor com conforto dentro dos 
parâmetros de regulamentação brasileira.
Conforme o CBIC – Câmara Brasileira da Indústria da Construção (2008), as 
normas de Desempenho de Edificações Habitacionais são divididas em seis 
partes: uma de requisitos gerais do projeto/obra e outras cinco referentes aos 
sistemas que compõem o edifício (estrutural, de pisos, de cobertura, de vedação 
e sistemas hidrossanitários).
Assim, percebe-se a conveniência e a oportunidade de estudos que possam 
avaliar alguns dos impactos da aplicação dessa norma na construção civil, 
particularmente nas edificações destinadas às populações de baixa renda.



XII ENIC – Encontro de Iniciação Científica e III ENID - Encontro de Iniciação à Docência 204

MÉTODOS

Será realizada uma pesquisa bibliográfica quanto a abrangência da NBR 15575, 
procurando compreender o conceito da qualidade nos empreendimentos de 
construções populares. 
Este estudo fará uma análise preliminar da aplicação dessa norma de 
desempenho, verificando alguns dos quesitos relativos à projetos.
Pretende-se realizar uma análise preliminar de alguns projetos básicos, bem 
como conduzir estudos sobre o impacto gerado na construção de moradias 
populares.

RESULTADOS

A pesquisa encontra-se na fase final da revisão bibliográfica.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

A pesquisa encontra-se na fase final da revisão bibliográfica.
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RESUMO:

O equilíbrio corporal é essencial para o bom desempenho nas atividades do 
cotidiano. O alcance funcional é uma medida de equilíbrio corporal que avalia 
o limite de estabilidade, isto é, o quanto o indivíduo pode se movimentar sem 
tem que alterar sua base de sustentação. Objetivo: Avaliar o desempenho 
de idosos quanto ao equilíbrio dinâmico pelo Teste de Alcance Funcional. 
Método: Pesquisa observacional de corte transversal com análise secundária 
de dados coletados em estudo prévio. Amostra de 96 idosos proveniente de 
Unidade de Saúde. Foram selecionados do banco de dados as informações 
sóciodemográficos, antropométricas e clínicas. O Teste Alcance Funcional foi 
mensurado em uma única tentativa pelo deslocamento anterior do idoso em 
cm. O indivíduo estava descalço, com o cotovelo estendido e flexão de ombro 
de 90 graus, mão esticada aberta. O participante deve alcançar à frente a 
maior distância possível sem tirar o apoio dos calcanhares do solo. O teste 
foi classificado de forma categórica em: alcance a frente mais que 25 cm com 
segurança, alcance a frente mais que 12,5 cm com segurança, alcance a 
frente mais que 5 cm com segurança, alcance a frente com supervisão e perda 
equilíbrio na tentativa ou necessita de apoio externo. Resultados preliminares: 
Amostra formada igualmente por homens (n=48, 50%) e mulheres (n=48, 50%) 
com média de idade de 74,8 anos. A média do Teste de Alcance Funcional foi 
de 22,5±7,2 cm, com a maioria dos sujeitos alcançanco à frente com segurança 
mais de 25 cm (n=47, 49%).

PALAVRAS-CHAVE: Idoso, Equilíbrio postural, Avaliação rápida.

INTRODUÇÃO

O teste Alcance Funcional (AF) avalia a distância máxima que o indivíduo pode 
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chegar à frente mantendo uma base de suporte fixa (Duncan et al., 1990). Este 
método de avaliação tem como objetivo avaliar o limite de estabilidade por meio 
de um teste clínico de fácil e rápida aplicação (Duncan et al., 1990; Duncan 
et al., 1992). Entre as populações avaliadas por este teste, merece destaque 
as pesquisas com idosos (Duncan et al., 1992; Norris et al.,2011), uma vez 
que estes apresentam instabilidade postural relacionada ao envelhecimento e 
as doenças. O teste AF apresenta forte associação com risco de quedas em 
idosos (Thomas e Lane, 2005).
Em estudo brasileiro quanto aos dado normativos do AF foram encontrados 
valores médios de 29,75±2,83 cm para homens e 27,13±2,83 cm para mulheres 
na faixa etária dos 70 aos 87 anos (Silveira et al., 2006). Enquanto que no 
estudo original para esta mesma faixa etária foram encontrados os valores 
de 33 cm para os homens e de 26,5 cm para as mulheres (Duncan et al., 
1990). Dados como idade e sexo, além dos antropométricos, como peso, altura 
e comprimento dos pés, podem provocar mudanças nos valores normativos 
entre populações (Duncan et al.,1990; Silveira et al.,2006). As alterações 
funcionais que ocorrem com o avançar da idade, queixas clínicas, diminuição 
da flexibilidade, redução da força muscular e o medo de cair estão relacionados 
com pior desempenho ao teste (Duncan et al.,1992; Silveira et al.,2006). 

OBJETIVOS 

Esta pesquisa tem como objetivo geral avaliar o desempenho de idosos por sexo 
e faixa etária quanto ao equilíbrio dinâmico pelo Teste de Alcance Funcional. 
E seus objetivos específicos são: 1) identificar os valores normativos para o 
teste; 2) verificar se existem pontos de corte para o teste na discriminação 
idosos caidores de não caidores; e 3) verificar os fatores que podem  interferir 
no desempenho do teste.

METODOS

Trata-se de uma pesquisa observacional de corte transversal. Esta pesquisa é 
uma análise secundária de dados já coletados por estudo realizado no ano de 
2006, intitulado “Análise comparativa entre idosos da comunidade em relação 
ao histórico de quedas quanto ao equilíbrio estático e dinâmico” (Ricci, 2006; 
Gonçalves, 2006). A pesquisa foi aprovada pelo comitê de Ética em Pesquisa 
da Faculdade de Ciências Médicas (FCM), da Universidade Estadual de 
Campinas, sob o número (766/2005).
A amostra composta por 96 idosos foi proveniente de uma única Unidade de 
Saúde com Estratégia de Saúde da Família do município de Amparo/ SP. Os 
critérios de inclusão foram: idade igual ou superior a 65 anos, ambos os sexos 
e deambulação independente (sem dispositivos auxiliares para a marcha). 
Foram excluídos os idosos com limitações físicas e sensoriais que pudessem 
interferir nos testes de equilíbrio (ex. incapacidade de compreensão, acuidade 
visual e/ou auditiva  gravemente diminuídas, amputação e/ou uso de próteses 
para membros inferiores e /ou superiores, sequelas de acidente vascular 
encefálico, doença de Parkinson, doença coronariana grave, fraturas de 
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membros inferiores e /ou coluna após 65 anos, labirintopatia incapacitante, 
neuropatia e deformidade nos pés). Os idosos elegíveis e que se dispuseram a 
participar assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Para esta análise secundária foram selecionados e extraídos do banco de dados 
somente as informações referentes ao teste AF e as variáveis com relevância/ 
interferência para o teste. Entre os dados sóciodemográficos escolhemos as 
informações  de  idade (anos), faixa etária (65 a 69 anos; 70 a 74 anos; 75 a 79 
anos e acima de 80 anos) e sexo. Da avaliação clínica foram selecionados os 
dados: antropométricos (peso, altura, IMC e comprimento do pé), comorbidades 
(número total e classes de doenças), número de medicamentos, queixa de 
tontura e dor, prática de atividade física, força muscular, acuidade visual e 
informações sobre quedas. Os dados antropométricos de peso (kg) e altura 
(m) foram aferidos por balança de consultório e calculado o Índice de Massa 
Corpórea (IMC). 
O Teste AF foi mensurado durante a aplicação da Escala Equilíbrio de Berg 
(Berg et al., 1992) por meio do item 8 que consiste em “Alcançar a frente com 
braço estendido permanecendo em pé”. Para sua realização foi fixada fita 
métrica na parede para medir o deslocamento anterior do idoso em cm. O 
indivíduo estava descalço, com o cotovelo estendido e flexão de ombro de 90 
graus, mão esticada e aberta. O participante deveria alcançar à frente a maior 
distância possível restringindo a movimentação do quadril e sem tirar o apoio 
dos calcanhares do solo. O deslocamento anterior foi medido uma única vez 
considerando como marca final a falange distal do terceiro dedo. Para esta 
pesquisa será utilizado o valor total de deslocamento (cm) e as categorias 
propostas pela Berg (4 pontos= pode alcançar a frente mais que 25 cm com 
segurança, 3 pontos= pode alcançar a frente mais que 12,5 cm com segurança, 
2 pontos= pode alcançar a frente mais que 5 cm com segurança, 1 ponto= 
pode alcançar a frente com supervisão e 0= perde equilíbrio na tentativa ou 
necessita de apoio externo) (Berg et al., 1992).

RESULTADOS PRELIMINARES

Amostra formada igualmente por homens (n=48, 50%) e mulheres (n=48, 50%) 
com média de idade de 74,8 anos. A média do Teste de Alcance Funcional foi 
de 22,5±7,2 cm, com a maioria dos sujeitos alcançanco à frente com segurança 
mais de 25 cm (n=47, 49%). Os dados de caracterização da amostra estão 
apresentados na tabela 1.
Tabela 1: Caracterização da amostra de idosos em relação aos dados 
sociodemográficos, antropométricos, clínicos e do Teste de Alcance Funcional

Variável n(%) Média (DP)
Sexo
Feminino 48 (50%)
Masculino 48 (50%)
Idade (anos) 74,8 (6,9)
Faixa Etária
65-69 24 (25%)
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70-74 24 (25%)
75-79 24 (25%)
80-Mais 24 (25%)
Comorbidades 3,0 (1,5)
Doença do olho e anexo (sim) 20 (20,8%)
Doença do ouvido e apófise Mastoide (sim) 10 (10,4%)
Doença do sistema nervoso (sim) 8 (8,3%)
Doença do sistema osteomuscular (sim) 44 (45,8%)
Doença endócrina e/ou metabólicas (sim) 30 (31,3%)
Transtornos Mentais (sim) 6 (6,3%)
Número de Medicamentos 3,2 (2,0)
Altura (m) 1,5 (0,9)
Peso (Kg) 68,5 (13,2)
IMC 27,5 (4,5)
Comprimento do Pé (cm) 25,5 (2,9)
Acuidade Visual
Visão Normal 39 (40,6%)  
Baixa visão moderada 17 (17,7%)
Pratica de atividade física (sim) 23 (24,0%)
Força de preensão palmar 27,4 (9,1)
Dor (sim) 59 (61,5%)
EVA Dor (cm) 3,2 (3,0)
Dor em membros inferiores (sim) 35 (36,5%)
Dor em membros superiores (sim) 13 (15,5%)
Dor em coluna (sim) 38 (39,6%)
Histórico de queda
Nenhuma queda 32 (33,3%)
Uma queda 32 (33,3)
Medo de queda (sim) 57 (59,4%)
Quase quedas (sim) 37 (38,5%)
Direção da queda
Lateral direita 6 (6,3%)
Lateral esquerda 9 (9,4%)
Retropulsão 12 (12,5%)
Propulsão 37 (38,5%)
Teste Alcance Funcional (cm) 22,5 (7,2)
Teste Alcance categórico 
Necessita de auxílio 0
Com supervisão 0
≥ 5 cm 10 (10,4%)
≥ 12,5 cm 39 (40,6%)
≥ 25 cm 47 (49,0%)
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RESUMO

A osteoartrite (OA) de joelho é uma doença que pode causar dor e incapacidade 
funcional. Estudos demonstram ação isolada de alguns recursos físicos tais 
como TENS, corrente interferencial e laser, porém nenhum deles avaliou até 
o momento a ação da terapia associada do laser e da corrente interferencial e 
suas correlações com a mobilidade articular do joelho acometido pela OA. Este 
estudo tem como objetivo verificar o efeito da laserterapia de baixa intensidade 
e da corrente interferencial na melhora da mobilidade articular em pacientes 
com OA de joelho (s). Métodos: Ensaio clínico aleatorizado, 83 pacientes com 
diagnóstico de OA de joelho(s) de acordo com os critérios do ACR, constituindo 
4 grupos de intervenção, alocados em quatro grupos experimentais: (G1 = 
16), pacientes que receberam o tratamento de corrente interferencial ativa 
e laser placebo; (G2 = 26), pacientes que receberam tratamento de corrente 
interferencial placebo e laser ativo; (G3 = 20), pacientes que receberam 
tratamento de corrente interferencial e laser ativos; e (G4 = 21), pacientes que 
receberam tratamento de corrente interferencial e laser placebos. Resultados: 
ao se compararem os grupos estudados, observasse que o grupo G2 apresentou 
melhora de dor e mobilidade articular mais evidente quando comparados com 
os demais grupos, ao se analisarem suas médias e desvio padrão. Conclusão: 
Houve melhora mais evidente de dor e mobilidade articular dos pacientes 
que receberam tratamento da corrente interferencial placebo e laser de baixa 
intensidade ativo quando comparados com os demais grupos.

PALAVRAS-CHAVE (osteoartrite; laserterapia; interferencial).

INTRODUÇÃO

A osteoartrite (OA) é uma das doenças articulares mais comuns no mundo, 
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sendo o joelho a articulação de descarga de peso mais frequentemente 
afetada. O tratamento da OA tem por objetivo o alívio dos sintomas; a 
recuperação funcional; o retardo da evolução da doença e regeneração dos 
tecidos lesados, devendo ter abordagem multidisciplinar (Fuller et al, 2000). 
O tratamento farmacológico consiste principalmente no uso de analgésicos e 
anti-inflamatórios não hormonais (AINH), porém há muitos efeitos colaterais, 
motivo pelo qual tem limitado seu uso (Tascioglu et al., 2004). A fim de diminuir 
tais efeitos colaterais, são associados com AINEs um tratamento alternativo 
com agentes eletrofísicos.         
A laserterapia de baixa intensidade é um recurso muito utilizado para controle 
de dor musculoesquelética, promovendo o aumento da micro-vascularização 
local e também o efeito analgésico (Hegedüs et al., 2009), além da oxigenação 
celular, liberação de neurotransmissores associado com a modulação da dor 
e liberação de mediadores anti-inflamatórios endógenos (Alfredo et al., 2012). 
Também exerce uma influência positiva sobre os fibroblastos e proliferação de 
osteoblastos, síntese de colágeno, regeneração óssea, estimula a atividade 
da fosfatase, acúmulo de cálcio e aumento da microcirculação, reduzindo, 
portanto, a dor e melhora da função (Tascioglu et al., 2004; Hegedüs et al., 
2009). 
A corrente interferencial é uma forma de estimulação elétrica nervosa 
transcutânea que reduz a resistência da pele. É uma corrente usada para 
tratar dor, principalmente crônica promovendo analgesia (Low e Reed, 2001). 
Até o momento nenhum deles avaliou a associação do laser e da corrente 
interferencial para melhora da modulação condicionada da dor em pacientes 
com osteoartrite de joelho. (Funda C et al, 2012).  

OBJETIVOS  

Avaliar os efeitos da laserterapia de baixa intensidade e da corrente interferencial 
na mobilidade articular em pacientes com OA de joelho e correlacionar a dor 
desses pacientes com a realização do Time Up and Go test (TUG). 

MÉTODOS 

Ensaio clínico aleatorizado, aprovado pelo comitê de ética em pesquisa para estudo 
com seres humanos e animais sob o número CAAE: 18316113.5.0000.0064, 
envolvendo 83 pacientes, com diagnóstico de OA de joelho(s) de acordo com 
os critérios do ACR, provenientes da fila de espera da clínica de fisioterapia 
da UNICID, constituindo 4 grupos de intervenção, alocados em quatro grupos 
experimentais: (G1), constituído por 16 pacientes que receberam o tratamento 
de corrente interferencial ativa e laser placebo; (G2), constituído por 26 
pacientes que receberam tratamento de corrente interferencial placebo e laser 
ativo; (G3), constituído por 20 pacientes que receberam tratamento de corrente 
interferencial e laser ativos; e (G4), constituído por 21 pacientes que receberam 
tratamento de corrente interferencial e laser placebos.  
Todos os pacientes realizaram 12 sessões de tratamento, 3 vezes por semana, 
com duração de 40 a 50 minutos aproximadamente cada sessão. Responderam 
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a uma ficha de avaliação, EVA e TUG. No tratamento do joelho mais dolorido 
através da laserterapia de baixa intensidade e da corrente interferencial, foram 
ultilizadas as aplicações de laser de baixa potência (Laserpulse/IBRAMED) 
com caneta condutora de AsGa, com comprimento de onda de 904 nm, com 
uma dose de 3 J por ponto (Gur et al, 2003 e Alfredo et al., 2011), totalizando 9 
pontos, potência média de 40 mW, potência de pico de 70 W, duração de pulso 
de 60 ns, e tempo de aplicação de 75 segundos por ponto e área de 0,5 cm², e 
energia total de 27 J por sessão (Fukuda et al, 2008 e 2011; Alfredo et al, 2012; 
WALT). 
Quanto à corrente interferencial, foi utilizado o equipamento gerador de 
correntes alternadas de média frequência (Neurovector/IBRAMED), a frequência 
portadora foi de 4.000 Hz, a frequência de modulação da amplitude (AMF) 
foi de 50 Hz, delta F de 50 Hz, slope/sweep de 1 para 1 e técnica tetrapolar 
de aplicação (Funda et al, 2012), e duração de aplicação de 30 minutos por 
sessão (Tascioglu et al., 2004; Hegedüs et al., 2009). Todos os pacientes foram 
avaliados em relação à dor, através da EVA, com o intuito de graduarem a dor 
que estivessem sentindo no momento da avaliação do TUG.   

RESULTADOS
 
A tabela 1 abaixo mostra a média encontrada dos resultados do TUG e da 
EVA antes e após as 12 sessões de tratamento com seus respectivos desvios 
padrões. Com estes resultados, pode-se observar que a maioria dos pacientes 
que chegavam com dor e diminuição de mobilidade articular, após o tratamento 
das 12 sessões tiveram uma melhora das variáveis analisadas tanto de dor 
quanto de mobilidade articular. Esta melhora é mais evidente no G2, onde os 
pacientes obtiveram melhora de 3 pontos de diferença na média da EVA pré e 
pós tratamento e 3,7 pontos de diferença na média no TUG quando comparada 
com os demais. 
Tabela 1: Comparação entre os grupos antes (T0) e após tratamento (T1) em 
relação a EVA e TUG.

Grupos Média da 
EVA no T0 
durante o 

TUG

Média da 
EVA no T1 
durante o 

TUG

Média 
TUG no T0 
(Segundos)

Média 
TUG no T1 
(Segundos)

Diferença 
da média 
da EVA no 

T0 e T1 
durante o 

TUG

Diferença 
da média 

do TUG no 
T0 e T1

G1 N:16 6,8 ± 2,0 3,6 ± 2,8 14,3 ± 3,8 13,4 ± 3,6 3,2 0,9

G2 N:26 6,6 ± 2,0 3,6 ± 2,7 15,7 ± 8,7 12 ± 4,7 3 3,7

G3 N:21 6,8 ± 2,1 4,2 ± 3,3 12,9 ± 3,1 11,6 ± 2,6 2,6 1,3

G4 N:20 7,1 ± 1,8 4,2 ± 3,5 11,6 ± 4,5 11,6 ± 4,3 2,9 0
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O estudo avaliou e tratou 83 pacientes, distribuídos não homogeneamente 
entre os grupos, pelo fato de ainda estar em andamento por derivar-se de uma 
tese de doutorado da universidade. Pode-se observar melhoras significativas 
em todos os pacientes que receberam o tratamento com laserterapia de baixa 
intensidade e corrente interferencial. Essa melhora de dor e de mobilidade 
articular é mais evidente nos grupos G1 e G2. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com os dados apurados relacionado aos 83 pacientes avaliados 
antes e após o tratamento houve melhora mais evidente de dor e mobilidade 
articular dos pacientes que receberam tratamento da corrente interferencial 
placebo e laser de baixa intensidade ativo (G2) quando comparados com os 
demais grupos.
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RESUMO

Contextualização: A dor lombar é bastante comum em todo o mundo, e 
em alguns casos pode ser gravemente incapacitante. Existem estudos que 
descrevem o perfil da população com dor lombar, porém, muitos desses 
estudos foram realizados em países desenvolvidos e sabe-se pouco sobre as 
características desta condição de saúde em países em desenvolvimento, como 
o Brasil. Objetivo: Teve como objetivo descrever o perfil de características 
de pacientes com dor lombar aguda inespecífica que procuram tratamento 
emergencial, e determinar quais características dos pacientes estão associadas 
e influenciam o desfecho clínico de incapacidade funcional. Métodos: Foram 
coletadas para análise as características sócio-demográficas, estado geral de 
saúde do paciente, história atual e pregressa da condição de saúde investigada, 
características psicológicas, a situação atual de trabalho, intensidade da dor, 
e incapacidade funcional avaliada pelo questionário de Incapacidade Roland 
Morris. Resultados Finais: A maioria dos pacientes era do sexo feminino, com 
média de 40 anos. Os pacientes avaliaram-se com um alto nível de estresse e 
intensidade da dor e moderados níveis de depressão. Apenas 21,5% praticavam 
atividades físicas com frequência. A grande maioria dos participantes possui 
baixa escolaridade. Conclusão: O perfil dos pacientes é predominantemente 
do gênero feminino, com idade média de 40 anos, altos níveis de estresse, 
incapacidade funcional e dor, e indivíduos de baixa escolaridade. A interferência 
da saúde física ou problemas emocionais nas atividades sociais, dor nas 
pernas, dor no pescoço e percepção de saúde são características bastante 
associadas com o alto índice de incapacidade funcional desses pacientes.

PALAVRAS-CHAVE: Dor lombar aguda, Perfil de pacientes, Perfil da população 
com dor lombar aguda.
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INTRODUÇÃO

A dor lombar é extremamente comum, e em alguns casos pode ser gravemente 
incapacitante¹. No Brasil, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD, 2010)² apontou a dor lombar como a segunda condição de saúde mais 
prevalente² e este fato pode justificar o alto custo gerado através do tratamento 
de pacientes que apresentam dor lombar³. Uma revisão sistemática sobre 
prevalência mostra que a dor lombar é mais comum em indivíduos entre 40 
e 80 anos e acomete mais o gênero feminino5. A intensidade da dor pode 
estar fortemente relacionada com o gênero feminino, idade avançada, ingestão 
de medicamentos e duração da dor lombar. Existe uma grande relação entre 
alterações psicossociais e intensidade da dor 5, 6. Houve um aumento de 
estudos que descreve as características epidemiológicas sobre a dor lombar, 
no entanto, muitos desses estudos foram realizados em países desenvolvidos 
e sabe-se pouco sobre as características desta condição de saúde em países 
em desenvolvimento7, como o Brasil. Assim, para uma melhor compreensão, 
gestão de uma condição de saúde e identificação dos pacientes com alto 
risco de um mal prognóstico, são necessárias informações precisas sobre os 
pacientes, suas características como gênero, idade e duração dos sintomas e 
a sua apresentação clínica7.

OBJETIVO

Este estudo teve como objetivo descrever o perfil de características de pacientes 
com dor lombar aguda não específica que procuram tratamento emergencial, 
e determinar quais as características dos pacientes estão associadas e 
influenciam o desfecho clínico de incapacidade funcional.

MÉTODOS

Este projeto de iniciação científica investigou o perfil sociodemográfico de 
pacientes com dor lombar aguda que procuraram tratamento emergencial no 
Hospital Santa Isabel – Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São 
Paulo. Foram incluídos os 200 primeiros pacientes que se enquadraram nos 
critérios de inclusão do estudo. Possuiu como critérios de inclusão idade entre 
18 e 80 anos; pacientes que estavam procurando tratamento para dor lombar 
aguda; possuir dor lombar aguda inespecífica; duração de mais de 24 horas 
até no máximo 6 semanas de dor. E como critérios de exclusão, participantes 
portadores de doenças severas de coluna. Dos pacientes considerados 
elegíveis as seguintes características foram coletadas: características sócio-
demográficas, estado geral de saúde do paciente, história atual e pregressa 
da condição de saúde investigada, características psicológicas, informações 
sobre a situação atual de trabalho, intensidade da dor, que foi avaliada pela 
escala numérica de dor e incapacidade funcional, avaliada pelo questionário de 
Incapacidade Roland Morris. Além disso, foram coletadas informações sobre 
condutas realizadas pela equipe médica. Análise Estatística: Para apresentar 
as características categóricas e dicotômicas os resultados foram dados em 
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números e porcentagem, e dados contínuos apresentados em média e desvio 
padrão. Foi realizada uma análise de regressão linear univariada que avalia 
quais características influenciam na incapacidade funcional, onde o valor 
de p < 0,05 foi considerado estatisticamente significante. Aprovação ética 
do estudo: Este estudo já possui aprovação do Comitê de Ética (Número: 
25315713.7.0000.0064) e será conduzido no Hospital Santa Isabel – Irmandade 
da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.

RESULTADOS
  
Foi possível notar que desses 200 pacientes, a maioria deles eram do 
sexo feminino (54,5%), com média de 42,58 anos, 56% faziam o uso de 
medicamentos, 70,4% já haviam tido episódios anteriores de dor lombar, e 
82,4% tiveram dores repentinas. Apenas 21,5% praticavam atividades físicas 
com frequência. É possível perceber que a grande maioria dos participantes 
possui baixa escolaridade. Estes pacientes avaliaram-se com altos níveis de 
dor (8,23) na Escala Numérica Visual de Dor.

Tabela 1. Dados referentes às características clínicas e sociodemográficas 
dos 200 participantes do estudo.

Variáveis N (%); média ± DP
Idade 42,58 ± 13,62
Peso 75,63 ± 13,7
Altura 1,7 ± 0,1
Gênero – Feminino 109 (54,5)
Alfabetizado 187 (93,5) 
Fumante 48 (24,0)
Episódio Anterior de Dor Lombar 140 (70,4)
Cirurgia 0 (0)
Dor Repentina 164 (82,4)
Exercício 43 (21,5)
Medicamento 112 (56,0)
Dor nas Pernas 116 (58,6)
Intensidade da dor (NRS – 0-10) 8,23 ± 1,82
Incapacidade Funcional 16,56 ± 5,75

Dados categóricos e dicotômicos foram dados em números e porcentagem, n (%); dados contínuos foram 
dados em média e desvio padrão.

Os pacientes avaliaram-se numa escala de 11 pontos (0-10) com um alto nível 
de estresse, moderados níveis de depressão, com baixa capacidade de reduzir 
sua dor, e consideraram alto o risco de que esta dor torne-se persistente.
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Tabela 2. Características físicas e psicológicas dos 200 participantes do estudo.

Tabela 4. Descrição do modelo de regressão univariado.

Variáveis média ± DP
Capacidade de reduzir dor (0-10) 4,32 ± 2,91
Estresse (0-10) 6,74 ± 3,3
Deprimido (0-10) 4,7 ± 3,73
Risco de tornar-se dor persistente (0-10) 6,62 ± 3,34

Variáveis Constante (IC 95%) Coeficiente beta 
(IC 95%)

p (coeficiente 
beta)

Depressão (0-10) 14,41 (13,18 à 15,65) 0,5 (0,3 à 0,7) <0,001
Dor nas pernas 14,85 (13,62 à 16,08) 2,9 (1,3 à 4,5) <0,001
Saúde 12,37 (9,9 à 14,85) 1,5 (0,6 à 2,3) 0,001
Dor no pescoço 16,08 (15,21 à 16,97) 2,8 (0,7 à 4,9) 0,01
Atividades Sociais 14,62 (13,04 à 16,20) 0,9 (0,3 à 1,45) 0,01

Dados contínuos foram dados em média e desvio padrão, média ± DP

A interferência da saúde física ou problemas emocionais nas atividades sociais, 
dor nas pernas, dor no pescoço e percepção de saúde são características que 
estão bastante associadas com o alto índice de incapacidade funcional desses 
pacientes. 

IC= Intervalo de Confiança 95%

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se concluir que o perfil dos pacientes que buscam tratamento emergencial 
é predominantemente do gênero feminino, com uma idade média de 40 anos, 
indivíduos de baixa escolaridade, baixo índice de pessoas praticantes de 
exercícios físicos, altos níveis de dor e de estresse, baixa capacidade de reduzir 
sua própria dor e uma média de 16,56 de incapacidade funcional no RMDQ. A 
interferência da saúde física ou problemas emocionas nas atividades sociais, 
dor nas pernas, dor no pescoço e percepção de saúde são características que 
estão bastante associadas com o alto índice de incapacidade funcional desses 
pacientes. 
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RESUMO

Introdução: A disfunção sexual é um problema cada vez mais analisado nas 
ferramentas de avaliação e qualidade de vida, porém pode haver lacunas em 
relação ao tema na formação do profissional fisioterapeuta. Objetivo: Avaliar 
como o acadêmico se comporta frente às questões de sexualidade de seus 
pacientes. Métodos: Estudo observacional, tipo corte transversal, que será 
realizado na Universidade Cidade de São Paulo (UNICID). Amostra do estudo 
composta por 46 pessoas, estudantes do último ano do Curso de Fisioterapia. 
Foi aplicado um questionário que foi construído e validado na Universidade do 
Estado de Santa Catarina (UDESC), que o conforto e atitudes dos estudantes de 
Fisioterapia. Os dados foram analisados quali e quantitativamente. Resultados: 
Após aplicação dos questionários foi realizada somatória da pontuação, apenas 
72% dos alunos responderam o questionário os outros 28% dos alunos não 
quiseram participar dentre os 33 alunos que responderam 25 são do sexo 
feminino e 8 do sexo masculino e a faixa etária de idade ficou entre 21 a 38 anos 
de idade. Considerações finais: Os acadêmicos do último ano da graduação 
de Fisioterapia apesar de relatar um bom conhecimento e conforto sobre o 
assunto apresentam dificuldades em relação ao desconforto e atitudes, devido 
ao questionário abordar situações não rotineiras do profissional.

PALAVRAS-CHAVE: Disfunção Sexual. Formação Profissional. Questionários.

INTRODUÇÃO

A sexualidade humana não está voltada somente ao ato sexual, não podendo 
ser isolada somente nesse ponto de vista, fazendo parte de todas as fases da 
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vida do ser humano, influenciando em vários fatores sendo direitos e indiretos, 
incluindo fatores biológicos, fisiológicos, emocionais, sociais, e culturais. (3)

O Fisioterapeuta, como profissional de formação generalista pelas diretrizes 
curriculares, deve ter em sua formação a discussão sobre o assunto sexualidade. 
Segundo Gir(1) os conteúdos de aprendizado curricular na área da enfermagem 
não se traz total facilidade para os profissionais de lidar de forma confortável e 
abordar esse assunto com seus pacientes ou se sentir à vontade, favorecendo 
atitudes do paciente durante o tratamento (4,5).
Para os fisioterapeutas realizarem o atendimento de forma adequada para todos 
os seus pacientes é necessário que seja abordado durante o período do ensino 
superior, o conhecimento para desenvolver habilidades psicomotoras, afetivas 
e psicológicas que sejam adequadas para sua profissão. Aparentemente o 
assunto é abordado de forma restrita e superficial durante o curso de graduação, 
consequentemente isto acaba interferindo na construção do profissional de 
Fisioterapia. O profissional bem instruído nesse aspecto pode ser mais seguro 
ao realizar o tratamento de seus pacientes (1) e se sente mais confortável ao 
tomar atitudes propícias na terapia e manter um bom relacionamento com o 
paciente (2).

OBJETIVO

O objetivo deste estudo é avaliar conhecimento, conforto e atitudes dos 
alunos concluintes do curso de fisioterapia sobre a abordagem de aspectos da 
sexualidade.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo observacional, tipo corte transversal, que foi realizado 
na Universidade Cidade de São Paulo (UNICID) que foi realizado no segundo 
semestre de 2016.
Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, os voluntários 
foram informados sobre o procedimento proposto e assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido.
A amostra do estudo foi composta por 46 pessoas, dentre homens e mulheres, 
com idade superior a 18 anos, estudantes do último ano do Curso de Fisioterapia. 
Foi aplicada a escala de conhecimento, conforto e atitudes de acadêmicos 
de fisioterapia frente à sexualidade humana que foi construído e validado 
na Universidade do Estado de Santa Catarina (ECCAFS) (3), para avaliar o 
conforto e atitudes dos estudantes de fisioterapia. O questionário possui 26 
questões relacionadas a aspectos cotidianos que envolvem a sexualidade e 
situações que podem ocorrer durante o atendimento. O questionário possui 
4 componentes, sendo que o primeiro trata do conhecimento dos estudantes 
sobre o tema sexualidade com 11 questões e os estudantes terão que assinalar 
os números de 1 a 4 sendo 1(sem conhecimento do assunto/não confortável) 
e 4 (total conhecimento do assunto/muito confortável), o segundo refere-se a 
perguntas sobre como o estudante se comportaria diante de certas situações, 
tendo 4 questões onde o estudante devera assinalar de 1 a 4 sendo 1 (Nenhum 



XII ENIC – Encontro de Iniciação Científica e III ENID - Encontro de Iniciação à Docência 222

Universidade Cidade de São Paulo

desconforto) e 4 (Alto desconforto), o terceiro componente trata sobre as atitudes 
que o estudante poderá apresentar diante da situação, com 8 questões de A a 
H onde o estudante devera assinalar de 1 a 5 sendo 1 (Concordo totalmente) 
e 5  (Discordo totalmente).
Para análise dos dados foram utilizados os seguintes métodos estatísticos: 
a análise estatística descritiva das variáveis será realizada por meio da 
frequência, média e desvio padrão.

RESULTADOS

O questionário foi entregue a todos os 46 alunos sendo 10 do sexo masculino e 
36 do sexo feminino do último ano da faculdade de fisioterapia da (UNICID) que 
estão cursando a disciplina obrigatória de Estágio Supervisionado e já possuem 
contato com pacientes de diversas áreas de atendimento fisioterapêutico. 
Dessa amostra inicial apenas 72% dos alunos responderam o questionário os 
outros 28% dos alunos não quiseram participar. Após aplicação da escala foi 
realizada somatória da pontuação da escala conforme Wittkopf (1) foi analisado 
de acordo com os itens onde cada um tem sua pontuação mínima e máxima no 
item conhecimento sua pontuação é de 11 a 44, conforto 11 a 44, desconforto 7 
a 28 e atitude de 8 a 40. Em cada item quanto maior a pontuação significa que 
o indivíduo tem mais conhecimento e facilidade para tratar do assunto e quanto 
menor a pontuação significa que o indivíduo talvez não tenha o conhecimento 
suficiente ou a facilidade de lidar com os casos que foram apresentados no 
questionário. Dentre os 33 alunos que responderam 25 são do sexo feminino 
e 8 do sexo masculino e a faixa etária de idade ficou entre 21 a 38 anos de 
idade e a média da pontuação dos itens no final da analise ficou de 30 em 
conhecimento, conforto 34, desconforto 25 e atitude 27 como aparece no 
gráfico abaixo.

Figura 1: Resultado da aplicação da escala de conhecimento, conforto e atitude de acadêmicos de 
fisioterapia à sexualidade humana, aos concluintes do curso de fisioterapia, São Paulo, 2016.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os acadêmicos do último ano da graduação de fisioterapia apesar de relatar um 
bom conhecimento e conforto sobre o assunto, apresentam dificuldades frente 
as questões de sexualidade. Nota-se a necessidade de ampliar os estudos 
sobre este tema para favorecer este aspecto da formação profissional.
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RESUMO

Em relação a dor lombar há alguns fatores que estão associados a um 
prognóstico desfavorável podem ser consideradas como um potencial fator de 
risco na cronicidade da dor lombar. O instrumento STarT Back Screening Tool 
(StarT), classifica os pacientes em três possíveis categorias, de um prognóstico 
desfavorável baseado na presença de fatores de riscos físicos ou psicossociais. 
Objetivo: Analisar em um estudo de coorte longitudinal a capacidade preditiva 
da ferramenta de triagem StarT, em predizer o prognóstico de pacientes com 
dor lombar aguda inespecífica que procuram atendimento emergencial a curto 
e médio prazo em relação aos níveis de intensidade da dor e incapacidade 
funcional. Método: Os pacientes que procuraram atendimento emergencial 
e considerados como pacientes elegíveis para o estudo, foram orientados a 
completar uma série de questionários relacionados a dor lombar, incapacidade 
funcional e o StarT na linha de base. Após o preenchimento da linha de base, 
estes pacientes foram acompanhados em seis semanas, três meses e seis 
meses após a realização da avaliação inicial. Resultados: Através do STarT 
dos 200 pacientes 46 pacientes foram classificados como sendo de baixo risco, 
64 como médio risco e 90 como alto risco. Além disso, podemos observar que 
o STarT Back Screening Tool foi capaz de classificar a curto, médio e longo 
prazo os desfechos de incapacidade funcional e intensidade da dor.Conclusão: 
Podemos concluir que o STarT é capaz de predizer os desfechos clínicos de 
intensidade da dor e incapacidade funcional a médio e longo prazo. 

PALAVRAS-CHAVE: Lombar, Incapacidade, StarT. 
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INTRODUÇÃO

A dor lombar representa um grande problema de saúde mundial por ser uma 
condição de saúde muito prevalente e apresentar um alto custo para o seu 
gerenciamento1 podendo gerar um alto índice de absenteísmo no trabalho 
e incapacidade2. No Brasil, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios3 

apontou a dor lombar crônica como a segunda condição de saúde crônica mais 
prevalente, ficando atrás apenas da hipertensão arterial sistêmica4. Esta alta 
prevalência justifica o alto custo empregado no tratamento de pacientes que 
apresentam essa condição. 
Alguns fatores estão associados a um prognóstico desfavorável para pacientes 
com dor lombar crônica, dentre eles podemos citar: pacientes que possuem 
baixo nível educacional; pacientes que consideram que a sua dor lombar 
nunca irá melhorar; pacientes que já tiveram licença no trabalho devido a dor 
lombar; e pacientes que apresentam altos níveis de dor, incapacidade no início 
dos sintomas5 e características psicológicas do paciente também podem ser 
consideradas como um potencial fator de risco na cronicidade da dor lombar6. 
A identificação dos fatores prognósticos que predizem um prognóstico 
desfavorável, principalmente aqueles que podem ser modificáveis, é uma 
das estratégias de classificação que vem sendo proposta ultimamente com 
o objetivo de direcionar o tratamento adequado do paciente com dor lombar. 
Hill et al7 elaboraram uma ferramenta de triagem curta e de fácil aplicação, 
denominada Ferramenta de Triagem STarT Back Screening Tool (StarT), com 
o objetivo de distinguir subgrupos de pacientes com dor lombar, baseado na 
presença de fatores de prognósticos psicológicos e/ou físicos que podem ser 
modificáveis8. Sendo assim, os objetivos deste estudo, analisar em um estudo 
de coorte longitudinal a capacidade preditiva da ferramenta de triagem StarT, 
em predizer o prognóstico de pacientes com dor lombar aguda inespecífica 
que procuram atendimento emergencial a curto e médio prazo em relação aos 
níveis de intensidade da dor e incapacidade funcional.

MÉTODOS
 
Está iniciação científica esteve alinhada a um projeto de doutorado. Este projeto 
de doutorado tem como objetivo determinar, em um estudo de coorte prospectivo 
com seguimento de 1 ano, o prognóstico para pessoas que apresentam um quadro 
de dor lombar aguda e que procuram atendimento médico para cuidados primários 
nos seguintes hospitais: Hospital Santa Isabel – Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de São Paulo e Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio no Tatuapé. 
Participantes: Este estudo foi realizado em paralelo a um estudo de coorte de um 
ano, que tem como meta recrutar 600 pacientes com o quadro de dor lombar aguda 
inespecífica, porém para este projeto de iniciação científica foram incluídos apenas 
os 200 primeiros pacientes que se enquadram nos critérios de inclusão do estudo.
Critérios de inclusão e exclusão: Idade entre 18 e 80 anos, pacientes que 
estiveram procurando tratamento emergencial para dor lombar aguda (duração 
inferior à 6 semanas) e pacientes que relatavam dor lombar inespecífica. 
Participantes portadores de doenças severas de coluna (fraturas, tumores 
e patologias inflamatórias como espondilite anquilosante, por exemplo) 
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e condições radiculares da coluna (hérnia discal e espondilolistese com 
comprometimento neurológico, estreitamento de canal medular e outros) foram 
excluídos. 
Instrumento de Avaliação: O participante sendo considerado elegível, o 
avaliador coletou os dados referentes a linha de base. Para a avaliação dos 
participantes, foram utilizados os seguintes instrumentos: Ficha de avaliação, 
Escala Numérica Verbal de Dor (NRS), Questionário de Incapacidade de 
Roland Morris (RMDQ) e STarT Back Screening Tool (SBST)
Procedimentos: Os pacientes, após explicação dos objetivos e procedimentos 
do estudo, assinam o termo de consentimento e em seguida respondem os 
instrumentos de avaliação na linha de base. Estes pacientes estão sendo 
reavaliados, por telefone, após 6 semanas, 3 e 6 meses da avaliação inicial. 
Analises estatísticas: Para calcular a capacidade preditiva da classificação 
do STarT Back Screening Tool em predizer o prognóstico dos pacientes 
com dor lombar aguda inespecífica foram construídos múltiplos modelos de 
regressão linear univariada. A variável independente foi a classificação dos 
pacientes em subgrupos através do STarT Back Screening Tool e as variáveis 
dependentes foram os desfechos: intensidade da dor e incapacidade funcional 
em 6 semanas, 3 meses e 6 meses. Uma vez que o instrumento STarT Back 
Screening Tool apresenta um escore total como categórico, variáveis Dummy 
foram criadas utilizando o grupo baixo risco como grupo de referencia.

RESULTADOS

Foram avaliados os 200 pacientes que procuraram atendimento emergencial. 
Após a avaliação inicial, todos os pacientes recrutados foram classificados 
quanto ao risco de ter um prognóstico desfavorável, através destes foram 
classificados no STarT Back Screening Tool-Brasil. Dos 200 pacientes 
recrutados, 46 (23%) pacientes foram classificados como sendo de baixo risco, 
64 (32%) como médio risco e 90 (45%) como alto risco. A tabela 1 apresenta 
as características demográficas de todos os pacientes incluídos, além de 
apresentar as características dos pacientes classificados em cada um dos 3 
possíveis níveis de risco de um prognóstico desfavorável classificados através 
da ferramenta STarT Back Screening Tool – Brasil. 
Tabela 1. Dados referentes ás características dos 200 participantes do estudo.

Variáveis Todos os 
pacientes

n=200 (100%)

Baixo Risco
n=46 (23%)

Médio Risco
n=64 (32%)

Alto Risco
n=90 (45%)

Feminino 109 (54,5) 19 (41,3) 35 (54,7) 55 (61,1)
Masculino 91 (45,5) 27 (58,7) 29 (45,3) 35 (38,9)
Idade (anos) 39,32 ± 13,16 33,50 ± 11,19 38,64 ± 13,53 42,77 ± 12,84
Alfabetizado 198 (99,0) 46 (100) 63 (98,4) 89 (98,9)
Fumante 35 (17,5) 7 (15,2) 11 (17,2) 17 (18,9)
Episodio Anterior de 
Dor Lombar 138 (69,0) 30 (65,2) 45 (70,3) 63 (70,0)
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Variáveis Todos os 
pacientes

n=200 (100%)

Baixo Risco
n=46 (23%)

Médio Risco
n=64 (32%)

Alto Risco
n=90 (45%)

Licença Médica 29 (14,5) 5 (10,9) 7 (10,9) 17 (18,9)
Dor Repentina 176 (88,0) 41 (89,1) 58 (90,6) 77 (85,6)
Exercício 46 (23,0) 12 (26,1) 14 (21,9) 20 (22,2)
Afastado do Trabalho 15 (7,5) 1 (2,2) 4 (6,3) 10 (11,1)
Medicamento 92 (46,0) 14 (30,4) 25 (39,1) 53 (58,9)
Menos de 2 semanas (dias) 142 (71,) 34 (73,9) 45 (70,3) 63 (70,0)
De 2 a 3 semanas atrás 37 (18,5) 8 (17,4) 10 (15,6) 19 (21,1)
De 3 a 4 semanas atrás 14 (7,0) 3 (6,5) 7 (10,9) 4 (4,4)
De 4 a 5 semanas atrás 3 (1,5) 1 (2,2) 1 (1,6) 1 (1,1)
De 5 a 6 semanas atrás 4 (2,0) 0 (0) 1 (1,6) 3 (3,3)
Dor no Pescoço  49 (24,5) 8 (17,4) 16 (25,0) 25 (27,8)
Dor no Ombro 50 (25,0) 7 (15,2) 13 (20,3) 30 (33,3)
Dor na Coluna Torácica 53 (26,3) 7 (15,2) 16 (25,0) 30 (33,3)
Dor na Coluna Lombar 200 (100) 46 (100) 64 (100) 90 (100)
Intensidade da Dor 
(NRS 0-10)

7,67 ± 2,17 6,15 ± 2,04 7,63 ± 2,21 8,48 ± 1,77

Incapacidade Funcional 
(RMDQ 0-24)

15,45 ± 6,10 8,46 ± 5,42 15,98 ± 4,35 18,64 ± 4,38

A tabela 2 representa a diferença das médias entre os grupos de risco 
classificados através do start para os desfechos intensidade da dor e 
incapacidade funcional. Podemos observar que o start back screening tool foi 
capaz de classificar a curto, médio e longo prazo os desfechos de incapacidade 
funcional e intensidade da dor.

Tabela 2. Descrição Dos Modelos De Regressão Univariados
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos concluir que o STarT Back Screening Tool, pode auxiliar na triagem 
e avaliação dos pacientes brasileiros com dor lombar aguda que buscam 
tratamento emergencial em hospitais públicos. O STarT Back Screening Tool é 
capaz de predizer os desfechos clínicos de intensidade da dor e incapacidade 
funcional a médio e longo prazo que são informações importantes na conduta 
clínica e para otimizar o atendimento emergencial de pacientes com dor lombar 
aguda.
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RESUMO

O objetivo desse trabalho é avaliar os efeitos do exercício acrobático com 
diferentes estruturas de prática sobre a neuroplasticidade no encéfalo de ratos, 
juntamente com o comportamento motor. Serão utilizados ratos Wistar, adultos 
jovens divididos em três grupos: controle/sedentário (n=5), exercício acrobático 
blocado (n=5) e exercício acrobático variado (n=5). Espera-se com este estudo 
gerar conhecimentos sobre a ativação de circuitos neurais cognitivos e motores 
induzidos por diferentes padrões de estruturações de práticas terapêuticas. 

PALAVRAS-CHAVES: exercício acrobático, neuroplasticidade.

INTRODUÇÃO

Clarificar o conceito de variabilidade, relacionando-se diferentes estruturas de 
prática aos achados neurofisiológicos, e identificar o papel da mesma durante a 
aquisição de habilidades motoras faz-se inerente nas áreas da ciência (Dayan 
& Cohen, 2011; Lage et al., 2015).
A prática é um processo em que, por intermédio da repetição, forma-se um 
engrama (Tani, 1999). Nesse processo, comparam-se as estruturas de prática 
blocada e randômica (Moxley,1979; Lage et al., 2015). Alguns estudos de 
revisão mostram desempenho pior durante a fase de aquisição da tarefa 
na prática variada e, em contraste, com um bom desempenho em testes de 
retenção e transferência.
Estudo recente demonstrou que no exercício acrobático à curto prazo, há 
aumento de proteínas sinápticas e estruturais no estriado e no cerebelo, 
diminuição das proteínas sinápticas no córtex motor e aumento das células 
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Egr1–positivas no córtex motor. Já a longo prazo, há aumento da proteína 
estrutural MAP2 no córtex motor e da proteína sináptica SYP no estriado, 
e células Egr1-positivas voltando a níveis basais de ativação no estriado e 
no cerebelo, sugerindo que diferentes tempos de treinamento modulam 
as proteínas sináptica e estrutural e o gene Egr1 distintamente em áreas 
encefálicas, determinando-se funções na neuroplasticidade que é tempo de 
prática-dependente (Salame et al., 2016).
As regiões motoras estão envolvidas direta ou indiretamente com o planejamento 
e com a execução do movimento. Ademais, outras áreas participam desse 
planejamento, como o córtex pré-frontal dorsomedial, que tem participação 
nas tarefas internamente guiadas (Rosenberg-Katz et al., 2012). Porém, os 
mecanismos de interação dessas áreas com outras regiões cognitivas e motoras, 
e seus respectivos papéis frente à variabilidade de prática são pouco conhecidos.

OBJETIVOS

Avaliar o efeito do exercício acrobático com diferentes tipos de prática 
(constante e variada) sobre a neuroplasticidade em áreas motoras e cognitivas 
do encéfalo de ratos adultos jovens, tais como córtex pré-frontal, córtex motor 
e estriado.

MÉTODOS

Neste estudo serão utilizados 15 ratos Wistar, adultos jovens, provenientes do 
Biotério Central do ICB/USP, e serão mantidos no biotério da UNICID com ciclo 
de luz de 12h:12h (ciclo invertido), sendo oferecidos água e comida ad libitum 
durante os procedimentos. O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética 
em Experimentação Animal do ICB/USP (proc. no. 152/2010). Os ratos serão 
divididos em grupo controle/sedentário (SED, n=5), treinamento acrobático 
variado (AC, n=5) e treinamento acrobático blocado (AC, n=5). Os sedentários 
serão manipulados nos mesmos dias dos animais submetidos a treinamento 
no ato da limpeza das moradias/caixas, para atenuar respostas relacionadas 
ao estresse.

Protocolo de exercício acrobático
O treinamento será realizado no período ativo do animal, e consistirá em 
atravessar um circuito com diversos obstáculos baseado no utilizado por 
vários estudos (Garcia et al., 2012; Kleim et al., 1998), localizado a 1,50 m do 
chão (Figura 1). Será realizado em dias alternados, três vezes por semana 
e com cinco passagens no circuito por dia, por oito semanas. O tempo de 
passagem pelo circuito será registrado e, após o final do treinamento, os 
objetos e as plataformas do mesmo serão esterilizados com etanol 70%. O 
grupo de prática constante treinará as passagens em um único sentido do 
circuito, já o grupo de prática variada treinará de forma randômica, em que 
o sentido de cada uma das cinco passagens será pré-determinado, sendo 
mantidos a distância e número de implementos, porém modifica-se a ordem 
serial de execução.
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Figura 1 – Imagens digitais do circuito acrobático.

Análise do comportamento motor
A análise do comportamento motor sera feita pelo desempenho motor durante 
o treinamento, e pelo teste da trave elevada, que é uma das formas de analisar 
o comportamento motor, onde o animal atravessa uma barra de madeira de 1 
m de comprimento, de18 mm de largura nos primeiros 15 cm, que diminui até 
ficar com 8 mm no terço final da trave, e adentra ao compartimento fechado 
(Brooks & Dunnett, 2009). Essa trave fica a 1 m do chão e o animal tem duas 
tentativas de até três minutos cada para entrar no compartimento, sendo 
registrados a distância percorrida e o tempo gasto para finalizar a tarefa. A 
primeira tentativa será desconsiderada, pois será uma forma de adaptação. A 
análise dos dados expressará a melhora da distância percorrida e tempo gasto 
demonstrado pela razão da média final (distância e tempo) menos a média 
inicial, dividido pela média inicial. Essa análise será feita no início e após as 
oito semanas de treinamento.

Protocolo de imuno-histoquímica
Após uma hora e meia do término do treinamento, os animais serão anestesiados 
com quetamina (5 mg/100 g) e com xilazina (1 mg/100 g) por via intramuscular, 
e será efetuada a perfusão transcardíaca com solução salina 0,9%, seguida 
de solução fixadora de PFA 2% dissolvido em tampão fosfato 0,1M (PB, pH 
7,4). Após a perfusão os encéfalos serão coletados e armazenados em PFA 
2% por 4 horas, logo após, o material será transferido para uma solução 
crioprotetora de sacarose a 30% em PB, e 24 h depois os tecidos serão cortados 
em espessura de 40 µm em um micrótomo deslizante de congelamento. 
Os cortes contendo córtex pré-frontal, córtex motor e estriado selecionados 
serão analisados pela técnica de imuno-histoquímica com anticorpo contra 
Egr1, na concentração de 1:1000 (Santa Cruz Biotechnology, Inc. CA, USA) 
e revelados por imunoperoxidase (ABC ELITE kit, Vector Labs., Burlingame, 
CA, EUA). A reação será analisada ao microscópio de luz inicialmente para 
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verificar se o processamento está adequado. Em seguida serão capturadas 5 
imagens digitais do CPu, do córtex pré-frontal e córtex motor de cada um dos 
hemisférios cerebrais de cada animal no microscópio NIKON Eclipse E800, 
que serão analisadas no programa Image J.
Análise estatística
Os dados coletados serão submetidos à análise estatística com o uso do 
programa Graph Pad Prisma6. As comparações entre os grupos serão 
realizadas com o teste ANOVA one-way, seguido do pós-teste de Tukey quando 
a análise da variância apresentar diferença estatisticamente significante. O 
nível de significância assumido será de p≤ 0,05.

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se com este estudo gerar conhecimentos sobre a ativação de circuitos 
neurais cognitivos e motores induzidos por diferentes padrões de estruturações 
de práticas terapêuticas.
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RESUMO:

Introdução: A maioria dos estudos existentes na literatura suportam o fato que 
o construto satisfação com o atendimento recebido é uma medida que possui 
efeito teto, dificultando, portanto, detectar diferenças e aspectos importantes 
que poderiam influenciar ou distinguir os diferentes níveis de satisfação dos 
cuidados recebidos. Objetivo: Testar as propriedades de medida da versão 
adaptada do instrumento MedRisk com objetivo de avaliar o construto satisfação 
sem observar o efeito teto apresentado anteriormente. Participantes: Duzentos 
pacientes com diferentes condições musculoesqueléticas serão recrutados 
para este estudo e receberão cuidados em clínicas de fisioterapia no Brasil. 
Métodos: Inicialmente será realizada a adaptação do sistema de escore do 
instrumento Medrisk, transformando respostas categóricas em respostas 
continuas utilizando uma escala Likert de 11-pontos. Posteriormente serão 
realizados os testes das propriedades de medida de consistência interna, 
validade do construto e efeito teto e piso, que serão calculados pelo percentual 
dos escores mínimos e máximos. Todos os pacientes responderão o Medrisk 
e a Escala de Percepção de Efeito Global apenas na avaliação inicial. A 
consistência interna será avaliada utilizando o índice de Alpha de Cronbach. A 
validade do construto será avaliada através do teste de correlação de Pearson 
(r) entre o Medrisk e a Escala de Percepção Global do paciente. Resultados 
esperados: espera-se que esta pesquisa produza uma escala confiável e válida 
para avaliar a satisfação do paciente em relação aos cuidados fisioterápicos 
sem que apresente um efeito teto como observado anteriormente.

PALAVRAS-CHAVE: fisioterapia, satisfação, efeito teto. 
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INTRODUÇÃO 

A satisfação do paciente em relação aos cuidados de saúde pode ser definido 
como “uma experiência geral de um indivíduo recebendo exames e tratamento num 
determinado ambiente terapêutico em um período de tempo específico (p.1047)” 
1. A satisfação do paciente é altamente influenciada por vários fatores como 
acessibilidade dos serviços (por exemplo: a localização do prestador de serviços 
de saúde, presença de estacionamento, entre outros); a interação entre terapeuta-
paciente (abordar o paciente com respeito, investir tempo para ouvir suas queixas, 
apresentar instruções claras, etc.); e, os resultados do tratamento1. 
O questionário Medrisk foi desenvolvido especificamente para mensurar a 
satisfação dos pacientes que estão sob cuidados de fisioterapeutas2,3. O 
instrumento Medrisk pode ser aplicado em clínicas de fisioterapia, unidades de 
atendimento primário e secundário, além de hospitais2,3. Após a aplicação de 
um questionário de satisfação é possível mapear os níveis de satisfação dos 
pacientes com o serviço para posteriormente planejar novas estratégias de 
gestão e marketing, inovação tecnológica, projetar uma possível reestruturação 
física do local de atendimento e aprimorar o atendimento do terapeuta-paciente2,3.
Sumarizando os estudos, que apresentam em comum o desfecho satisfação, 
independentemente do setor de saúde avaliado, da população ou do instrumento 
utilizado4, os entrevistados apresentam elevada satisfação aos cuidados 
recebidos. Tal resultado é suportado pela literatura pelo fato que satisfação é 
uma medida que possui efeito teto, dificultando, portanto, detectar diferenças 
e aspectos importantes que poderiam influenciar ou distinguir os diferentes 
níveis de satisfação4,5. A possível razão para o efeito teto em medir satisfação 
é a distribuição dos questionários, em que, quanto mais ampla a pergunta, 
menor a capacidade de especificar o nível de satisfação4,5. Outra possível 
razão para este efeito teto observado é como este construto é avaliado. A 
maioria dos instrumentos apresentam respostas dicotômicas ou categóricas 
usando as palavras completamente ou parcialmente satisfeito ou insatisfeitos 
podendo influenciar a resposta dos pacientes. 
Sendo assim, acreditamos que se a literatura obtivesse instrumentos que 
mensurassem vários fatores relacionados com a satisfação dos pacientes, 
porém com opções de respostas de caráter continuo poderia investigar se 
este efeito teto dos instrumentos seria devido ao construto avaliado ou se 
estaria relacionado com a forma de coleta de dados. Portanto, os objetivos 
desse estudo são de adaptar a existente versão em português-brasileiro do 
instrumento Medrisk e testar novamente as suas propriedades de medida em 
uma amostra de pacientes brasileiros que recebem tratamento fisioterapêutico. 

OBJETIVOS 

1. Adaptar a forma de resposta da versão em português do instrumento 
MedRisk para respostas continuas.

2. Testar novamente as propriedades de medida de consistência interna, 
validade do construto e efeito teto e piso do MedRisk em uma amostra de 
pacientes brasileiros.
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MÉTODOS

Inicialmente a versão adaptada da versão em português instrumento Medrisk 
será adaptada. Posteriormente serão realizados os testes das propriedades 
de medida de consistência interna, validade do construto e efeito teto e 
piso. Esta etapa do estudo utilizará uma amostra de 200 pacientes com 
diferentes condições musculoesqueléticas, agudas ou crônicas, em tratamento 
fisioterapêutico no estado de São Paulo. 
O Medrisk (Adaptação da versão em português-brasileiro do instrumento 
Medrisk) é um instrumento utilizado para avaliar a satisfação de pacientes que 
recebem cuidados fisioterapêuticos. É um questionário que durante sua fase 
de desenvolvimento era composto por 20 itens, sendo 10 itens relacionados 
com a interação terapeuta-paciente, como por exemplo, “Meu fisioterapeuta 
respondeu a todas as minhas questões” (item 14); 8 itens não relacionados com 
a interação terapeuta-paciente como, por exemplo, a cortesia da recepcionista 
(item 1). E, finalmente, 2 itens que são considerados como itens globais, como 
por exemplo, “Eu retornaria a essa clínica para futuros serviços” (item 20)2,3. 
O paciente elege seu nível de satisfação em cada item selecionando uma 
escala do tipo Likert que varia de 1 “discordo completamente” a 5 “concordo 
completamente” ou através de uma opção “não se aplica”, sendo que escores 
altos representam uma alta satisfação. Este instrumento também contém itens 
relacionados às características demográficas dos indivíduos como: idade, 
gênero, localização da área que esta recebendo tratamento e outros dados3.
A adaptação que será realizada refere-se a forma de resposta de cada um dos 
20 itens do instrumento. Para este estudo os pacientes irão eleger seu nível de 
satisfação em cada item selecionando uma escala do tipo Likert de 11-pontos 
que varia de 0 “nada satisfeito” a 10 “completamente satisfeito”. 
Após a etapa de tradução e adaptação transcultural, as seguintes propriedades 
de medidas5 serão testadas para o instrumento Medrisk: a consistência 
interna que indica o grau em que os itens de uma escala ou sub-escala estão 
relacionados entre si, mensurando a homogeneidade de um questionário. A 
validade do construto onde este teste examina a extensão da pontuação 
de um questionário específico relacionado com outras medidas similares, de 
forma que sejam consistentes as hipóteses relacionadas. 
Efeitos de teto e piso que analisa a porcentagem de indivíduos da amostra 
que atingiram o máximo ou mínimo dos escores.
A amostra será de duzentos pacientes com diferentes condições 
musculoesqueléticas serão recrutados na clínica de fisioterapia da UNICID. 
Os critérios de inclusão será a presença de qualquer lesão musculoesquelética, 
em qualquer estágio da mesma (aguda, subaguda ou crônica); alfabetizado em 
português brasileiro; possuir o 4º ano do ensino fundamental I; Idade entre 
18 a 80 anos; os voluntários deveriam estar em tratamento fisioterapêutico 
relacionado a lesões musculoesqueléticas; os voluntários, ao responderem o 
questionário, teriam que ter realizado pelo menos 3 sessões de tratamento.
Serão coletadas características sociodemográficas, o instrumento medrisk 
adaptado e a escala de percepção de efeito global.Os pacientes, após 
explicação dos objetivos e procedimentos do estudo, assinarão o termo de 
consentimento e em seguida responderão o Medrisk e a escala de percepção 
global na linha de base. 
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RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que esta pesquisa produza uma escala confiável e válida para 
avaliar a satisfação do paciente em relação aos cuidados fisioterápicos sem 
que apresente um efeito teto como observado na versão anterior.
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RESUMO

A fibromialgia é uma síndrome reumatológica, caracterizada por dores 
musculares, exacerbação da sensibilidade à dor e dor causada por estímulos que 
normalmente não a causariam. O objetivo deste estudo é verificar a associação 
entre níveis altos de dor e incapacidade e a presença de alguns fatores 
psicológicos em pacientes com fibromialgia, pela aplicação de questionários 
específicos para dor e incapacidade e para cada fator psicológico. É importante 
que se estude essa relação, para que a mesma seja levada em consideração 
no momento do tratamento, tornando-o mais adequado e eficaz. Espera-se, 
ao final deste estudo, que possamos verificar que fatores psicológicos como 
depressão, ansiedade, cinesiofobia, catastrofização da dor e baixas atitudes de 
enfrentamento da dor estão relacionados com o aumento da dor e incapacidade 
em pacientes fibromiálgicos.

PALAVRAS-CHAVE: dor, incapacidade, fribromialgia.

INTRODUÇÃO

A fibromialgia é uma síndrome reumatológica caracterizada por dor crônica 
generalizada, hiperalgesia e alodinia1. Seu diagnóstico pode ser realizado 
de forma clínica, seguindo os critérios diagnósticos do Colégio Americano de 
Reumatologia de 20102, em duas etapas: 1) Índice de dor generalizada (IDG), 
obtido pela soma do número de áreas que o paciente refere dor na última 
semana; e 2) Severidade dos sintomas (SS), obtida pela soma da gravidade 
de três sintomas (fadiga, cansaço ao acordar e sintomas cognitivos)2. A 
prevalência global média da fibromialgia é de 2,7%, com maior acometimento 
em mulheres3,4. O tratamento da fibromialgia deve ser personalizado, baseado 
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nos sintomas, com a realização de uma abordagem multimodal5. Os pontos 
fortes dessa abordagem devem ser estratégias de auto-gestão e exercícios 
físicos (aeróbicos, fortalecimento e alongamento muscular)3, 5.
A fibromialgia é caracterizada como uma síndrome por possuir outros sintomas 
além da dor, como fadiga, distúrbios do sono, rigidez matinal, cefaleia e 
parestesias1. Também está associada à comorbidades como depressão, 
ansiedade, síndrome do intestino irritável, entre outras1. Pacientes com 
fibromialgia têm uma alta prevalência de transtornos afetivos associados. 
Transtornos de humor, incluindo depressão e/ou ansiedade estão presentes em 
até 75% das pessoas com fibromialgia5, e 38,6% dos pacientes com fibromialgia 
também apresentam níveis elevados de cinesiofobia6. Esses pacientes tendem 
a ter uma personalidade neurótica e introvertida, que os torna propensos a 
experimentar mais angústia emocional, apresentam dificuldade em ter emoções 
positivas, além de apresentarem comportamentos desajustados e tendência a 
ruminação, que são características relacionadas àcatastrofização da dor7. Isso 
faz com que estes pacientes sejam mais suscetíveis ao sofrimento emocional 
e quadros prolongados de sintomas dolorosos8, pois os fatores cognitivos 
e emocionais têm uma influência importante na percepção da dor. Por isso, 
processos psicológicos, incluindo crenças, estratégias de enfrentamento e 
humor, podem desempenhar um papel importante na expressão e impacto 
clínico da fibromialgia9,10. Sendo assim, são necessários estudos que avaliem 
o quanto esses fatores psicológicos estão associados e influenciam no nível de 
dor e incapacidade de pacientes com fibromialgia, para possibilitar a realização 
de intervenções mais adequadas, voltadas para esses aspectos.

OBJETIVO

O objetivo primário deste estudo é observar se existe associação entre a 
presença de fatores psicológicos e altos níveis de dor e incapacidade em 
pacientes com fibromialgia. O objetivo secundário é observar se pacientes 
com fibromialgia que apresentam maiores níveis de depressão, ansiedade, 
cinesiofobia, catastrofização da dor e com baixas atitudes de enfrentamento 
da dor apresentam mais dor e incapacidade do que os pacientes sem essas 
características.

MÉTODOS 

Tipo de Estudo: Estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade Cidade de São Paulo (CAAE: 51328215.1.0000.0064).

Amostra

Critérios de Inclusão: Serão incluídos 98 pacientes de ambos os gêneros, 
que preencham os critérios de classificação da fibromialgia de acordo com os 
critérios do Colégio Americano de Reumatologia de 20102, com idade entre 20 
e 75 anos e intensidade da dor maior ou igual a 3 pontos na Escala Numérica 
de Dor11.
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Critérios de Exclusão: Pacientes que apresentarem alguma contraindicação 
ao exercício físico12, gravidez, doenças sistêmicas não controladas, condições 
neurológicas, cardiorrespiratórias e musculoesqueléticas como paralisias, 
alterações importantes de sensibilidade, alterações de nível de consciência e 
compreensão, doenças articulares em níveis avançados, lesão ou dor severa 
nas articulações dos membros inferiores que limitem a realização de exercícios 
aeróbicos, rupturas musculares parciais ou totais, amputações, pós-operatório 
recente e não compreender a fala da língua portuguesa. Vale ressaltar que 
alguns critérios de exclusão são pertinentes ao projeto-base desta iniciação 
científica, que envolve a realização de exercícios.

AVALIAÇÃO

Após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, os participantes 
serão avaliados para confirmação dos critérios de elegibilidade, obtenção 
dos dados demográficos e antropométricos e confirmação da presença de 
fibromialgia2. Para o participante ser classificado com fibromialgia, precisa 
apresentar as seguintes condições clínicas: IDG ≥ 7 e SS ≥ 5 ou IDG entre 3-6 
e SS ≥ 9 pontos; presença dos sintomas na mesma intensidade por pelo menos 
três meses; e não possuir doença/condição que possa explicar a dor de outro 
modo. Em seguida, os pacientes serão avaliados através de questionários 
quanto aos desfechos (Dor e Incapacidade, pela Escala Numérica da Dor e 
Escala Funcional Específica do Paciente) e aos fatores psicológicos (Depressão 
pela Escala de Depressão de Beck; Ansiedade pelo Inventário de Ansiedade 
Traço-Estado (IDATE); Cinesiofobia pela Escala Tampa de Cinesiofobia; 
Catastrofização da Dor pela Escala de Pensamentos Catastróficos sobre a 
Dor (B-PCS) e Atitudes de Enfrentamento da Dor pelo Inventário de Atitudes 
Frente à Dor (IAD-breve)). Todas as escalas utilizadas foram traduzidas e 
adaptadas para o português brasileiro, e tiveram suas propriedades de medida 
testadas13-19.

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se encontrar associação dos fatores psicológicos avaliados com altos 
níveis de dor e incapacidade em pacientes com fibromialgia, e também constatar 
que pacientes que apresentam maiores níveis de depressão, ansiedade, 
cinesiofobia, catastrofização da dor e com baixas atitudes de enfrentamento 
da dor apresentam mais dor e incapacidade do que os pacientes sem essas 
características. 

REFERÊNCIAS

Carville SF, Arendt-Nielsen L, Bliddal H, Blotman F, Branco JC, Buskila D, 
et al. EULAR evidence-based recommendations for the management of 
fibromyalgia syndrome. Ann Rheum Dis. 2008;67(4):536-41.



XII ENIC – Encontro de Iniciação Científica e III ENID - Encontro de Iniciação à Docência 240

Universidade Cidade de São Paulo

Wolfe F, Clauw DJ, Fitzcharles MA, Goldenberg DL, Katz RS, Mease P, et al. 
The American College of Rheumatology preliminary diagnostic criteria for 
fibromyalgia and measurement of symptom severity. Arthritis Care Res 
(Hoboken). 2010;62(5):600-10.

Busch AJ, Webber SC, Richards RS, Bidonde J, Schachter CL, Schafer LA, et 
al. Resistance exercise training for fibromyalgia. Cochrane Database Syst 
Rev. 2013;12:CD010884.

Queiroz LP. Worldwide epidemiology of fibromyalgia. Curr Pain Headache 
Rep. 2013;17(8):356.

Fitzcharles MA, Ste-Marie PA, Goldenberg DL, Pereira JX, Abbey S, Choiniere M, et 
al. 2012 Canadian Guidelines for the diagnosis and management of fibromyalgia 
syndrome: executive summary. Pain Res Manag. 2013;18(3):119-26.

Turk DC, Robinson JP, Burwinkle T. Prevalence of fear of pain and activity in 
patients with fibromyalgia syndrome. The journal of Pain. 2004;5(9):483-90.

Torres X, Bailles E, Valdes M, Gutierrez F, Peri J-M, Arias A, et al. Personality 
does not distinguish people with fibromyalgia but identifies subgroups of 
patients. General hospital psychiatry. 2013;35(6):640-8.

Sehn F, Chachamovich E, Vidor LP, Dall-Agnol L, de Souza ICC, Torres IL, et al. 
Cross-Cultural Adaptation and Validation of the Brazilian Portuguese Version 
of the Pain Catastrophizing Scale. Pain Medicine. 2012;13(11):1425-35.

Blyth FM, Macfarlane GJ, Nicholas MK. The contribution of psychosocial 
factors to the development of chronic pain: The key to better outcomes 
for patients? Pain. 2007;129(1-2):8-11.

Crofford LJ. Psychological aspects of chronic musculoskeletal pain. Best 
Practice & Research Clinical Rheumatology. 2015;29(1):147-55.

Ostelo RW, de Vet HC. Clinically important outcomes in low back pain. Best 
Pract Res Clin Rheumatol. 2005;19(4):593-607.

Carvalho T, Nóbrega ACL, Lazzoli JK, Magni JRT, Rezende L, Drummond FA, 
et al. Posição oficial da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte: 
atividade física e saúde. Rev Bras Med Esport. 1996;2(4):3.

Costa LO, Maher CG, Latimer J, Ferreira PH, Ferreira ML, Pozzi GC, et al. 
Clinimetric testing of three self-report outcome measures for low back 
pain patients in Brazil: which one is the best? Spine. 2008;33(22):2459-63.

Gorenstein C, Andrade L. Validation of a Portuguese version of the Beck Depression 
Inventory and the State-Trait Anxiety Inventory in Brazilian subjects. Brazilian 
journal of medical and biological research= Revista brasileira de pesquisas 
medicas e biologicas/Sociedade Brasileira de Biofisica[et al]. 1996;29(4):453-7.



XII ENIC – Encontro de Iniciação Científica e III ENID - Encontro de Iniciação à Docência 241

Gorenstein C, Andrade LHSGd. Inventário de depressão de Beck: 
propriedades psicométricas da versão em português. Rev psiquiatr clín(Säo 
Paulo). 1998;25(5):245-50.

Biaggio AMB, Natalício L, Spielberger CD. Desenvolvimento da forma 
experimental em português do Inventário de Ansiedade Traço-Estado 
(IDATE) de Spielberger. Arquivos Brasileiros de Psicologia Aplicada. 
1977;29(3):31-44.

de Souza FS, da Silva Marinho C, Siqueira FB, Maher CG, Costa LOP. 
Psychometric testing confirms that the Brazilian-Portuguese adaptations, 
the original versions of the Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire, and 
the Tampa Scale of Kinesiophobia have similar measurement properties. 
Spine. 2008;33(9):1028-33.

Siqueira FB, Teixeira-Salmela LF, Magalhães LdC. Análise das propriedades 
psicométricas da versão brasileira da Escala Tampa de Cinesiofobia. Acta 
Ortop Bras. 2007;15(1):6.

Pimenta CAdM, Cruz DdALM. Chronic pain beliefs: validation of the survey 
of pain atittudes for the portuguese language. Revista da Escola de 
Enfermagem da USP. 2006;40(3):365-73.



XII ENIC – Encontro de Iniciação Científica e III ENID - Encontro de Iniciação à Docência 242

Universidade Cidade de São Paulo

UNIVERSIDADE CIDADE SÃO PAULO
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO

XII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E III ENCONTRO DE INICIAÇÃO 
A DOCÊNCIA

MODIFICAÇÕES DO DESEMPENHO DO MOVIMENTO DIRIGIDO AO ALVO 
EM FUNÇÃO DA REPETIÇÃO EM PACIENTES PÓS- ACIDENTE VASCULAR 

ENCEFÁLICO

Aluno bolsista: Bruno Paulino1, Laís Esther Roveron1, Renata Morales Banjai2
Orientador: Sandra Regina Alouche1, 2

Co-orientador: Sandra M. S. Ferreira de Freitas1, 2

1Universidade Cidade de São Paulo – UNICID
Curso de Graduação em Fisioterapia

paulinobruno2014@yahoo.com.br
2Programa de Mestrado e Doutorado em Fisioterapia

sandra.alouche@unicid.edu.br

RESUMO

Sabe-se que a prática de uma habilidade leva à melhora do seu desempenho. 
Pacientes que sofreram acidente vascular encefálico (AVE) apresentam 
disfunções no membro superior ipsilesional que é dependente do hemisfério 
cerebral comprometido. O objetivo deste estudo foi avaliar as modificações do 
desempenho do movimento em função da prática em pacientes pós–AVE. Os 
resultados demonstraram que ambos os grupos tanto com lesão à direita quanto 
com lesão à esquerda apresentaram melhora do desempenho em função da 
repetição, sendo que o grupo com lesão à direita foi mais lento para planejar e 
iniciar a tarefa em relação ao grupo com lesão à esquerda, o qual levou maior 
tempo de movimento para executar a tarefa. Indivíduos com lesão à esquerda 
apresentaram melhora do desempenho com o membro parético e não parético 
enquanto o grupo com lesão à direita que apresentou melhora somente com o 
membro não parético em função da repetição.

PALAVRAS CHAVES: Treinamento, alcance, Desempenho sensório-motor.

INTRODUÇÃO

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é caracterizado como um déficit neurológico 
gerado por uma lesão no sistema nervoso central de origem vascular, cujas 
manifestações dependem das áreas encefálicas acometidas, sendo a principal 
causa de morte e incapacidade no mundo8,9. Estima-se que até 2030 ocorrerão 23 
milhões de novos episódios no Brasil2. O AVE gera alterações sensório-motoras 
aos indivíduos como paresias, alterações do tônus muscular e dispraxias6,9.É 
comum ocorrer comprometimento na função dos membros superiores, associado 
à alteração de coordenação interarticular e da interação espaço-temporal, 
prejudicando dessa forma o movimento dirigido ao alvo3.  
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O movimento dirigido ao alvo é definido como movimento de transporte do braço 
para o posicionamento adequado da mão que permite alcançar determinado 
objeto sendo de extrema importância para realizar suas atividades diárias4. 
Este movimento parte de um ponto inicial e termina o seu arco de movimento 
final em um alvo específico gerando um movimento unidirecional. A prática 
favorece que a alteração na capacidade em desempenhar uma habilidade, 
podendo ser inferida como uma melhoria relativa permanente no desempenho1. 
A especialização hemisférica parece ser fundamental para o controle dos 
movimentos dos membros superiores dirigido ao alvo. Muitos estudos têm sido 
desenvolvidos a fim de investigar a função predominante do hemisfério direito 
e esquerdo. O hemisfério esquerdo é especializado no controle dinâmico do 
movimento do lado direito. No entanto, segundo o mesmo autor, o hemisfério 
direito torna-se especializado no controle estático, de posição final do movimento 
do lado esquerdo do corpo.

OBJETIVO

Analisar o desempenho dos membros superiores em movimentos dirigidos ao 
alvo de indivíduos pós-Acidente Vascular Encefálico em função da prática da 
tarefa e da lateralidade da lesão encefálica.

METODOLOGIA
 
Trata-se de um estudo observacional transversal, realizado no laboratório de 
análise de movimento II do programa de Mestrado e Doutorado da Universidade 
Cidade de São Paulo (UNICID). O estudo foi analisado e autorizado pelo Comitê 
de Ética Institucional sob protocolo número 13508428B. 
Participaram do estudo 13 indivíduos com Diagnóstico de Acidente Vascular 
Encefálico, recrutados na Clínica de Fisioterapia da UNICID. Os pacientes 
foram posicionados sentados à mesa, em uma cadeira de altura regulável. 
Os participantes realizaram movimentos dirigido à alvos, posicionados à 45o 
à direita e à esquerda de um ponto inicial, centralizado em relação ao corpo 
do participante, apresentados em um monitor. Os traçados foram realizados 
por meio de uma ponteira, sobre uma mesa digitalizadora. Os participantes 
realizaram  20 tentativas na direção ipsilateral e contralateral ao membro que 
realiza o movimento.Foram analisadas variáveis temporais e espaciais sendo,  
tempo de movimento,tempo de reação, pico de velocidade, suavidade, erro de 
direção, e a análise estatística foi realizada por meio de medidas de tendência 
central e de dispersão através do pacote SPSS (versão 19.0 para Windows 
2010 ). Análises Post-hoc com ajuste de Bonferroni foram realizadas quando 
necessários. Considerou um nível de significância de 5%.

RESULTADOS
 
O tempo de reação (TR) demonstrou uma diferença (F1,8= 5,33; p=0,05) 
entre os movimentos inicial (362±6 ms) e final (384 ± 7,6 ms), e  foi similar 
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(F1,8 =2,18; p=0,18)  entre o membro superior  parético (381±7,7 ms) e não-
Parético (364±7,3 ms).O tempo de movimento (TM) foi menor (F1,8= 23,6; 
p=0,01)no momento final (367±7,4 ms) comparado com o movimento inicial 
(442,10±14,8 ms). O TM com o lado parético (447±11,7 ms) foi maior (F1,8 = 
54; p<0,0001)do que do lado não-parético (362±9ms) e maior (F1,18=119,9; 
p<0,0001) para a direção contralateral (448±11,5ms) do que para a direção 
ipsilateral (362±7,1ms). Em relação ao pico de velocidade (PV) , verificou-se 
que o movimento final (80± 2,2 cm/s) teve um PV maior (F1,8=8,4; p=0,02)
comparado com o movimento inicial (70,8±1,8 cm/s). No que se refere ao lado 
(F1,8= 108; p<0,0001), o membro superior não-parético atingiu um pico de 
velocidade maior (84,5±1,3 cm/s) do que o membro superior parético (66±1,8 
cm/s). O pico de velocidade também foi maior (F1,8= 355; p<0,0001) para a 
direção ipsilateral (86±1 cm/s) do que para a direção contralateral (65±1,7 cm/s.
O erro inicial de direção (EDA) foi maior (F1,8=13,6; p=0,006) para o momento 
inicial (6,8±0,3o) do que para o momento final (5,4±0,4o) e similar (F1,8=4,5; 
p=0,07) entre o lado parético (6,5±0,4o) e não-parético (5,7±0,4o). Para a 
direção contralateral (7,4±0,5) o EDA foi maior (F1,8=35,1; p<0,0001) do que 
para a direção ipsilateral (4,8±0,2o). O movimento inicial foi menos suave 
(F1,8=26,1; p=0,001;3,2 ±0,2 um) comparado com o movimento final (2,0 ±0,1 
um) e  o lado parético(3,1±0,2 um) apresentou menor suavidade(F1,8= 38,7; 
p<0,0001)comparado com o não parético (2,8±0,2 um).  A suavidade foi similar 
(F1,8= 4,76; p=0,06) para as direções ipsilateral (2,4±0,2 um) e contralateral 
(2,8±0,2 um).

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Os resultados deste estudo demonstraram que existe uma diferença de 
desempenho entre os grupos em relação ao lado da lesão. O grupo com lesão 
à esquerda foi mais lento para executar o movimento dirigido ao alvo, quando 
comparado com o grupo com lesão à direita, que demoraram mais para 
iniciar o movimento. No entanto, o grupo com lesão à esquerda melhorou o 
desempenho do movimento em função da prática tanto para o membro superior 
parético quanto para o não parético, enquanto os indivíduos com lesão à direita 
apresentaram mudanças somente para o membro superior não parético.
Winstein e colaboradores (1999)10 realizaram um estudo com indivíduos sadios 
e pós–AVE e verificaram que indivíduos com AVE e controles apresentaram 
aumento da acuidade e consistência em função da prática e demonstraram que 
a lesão unilateral em áreas sensório-motoras afeta o controle e execução de 
tarefas motoras mais não o seu aprendizado. A prática permitiu que indivíduos 
pós–AVE apresentassem melhor desempenho ao realizar um movimento em 
função da repetição. É provável que a melhora da coordenação interarticular, 
maior estabilidade do tronco e cintura escapular e uma mobilidade de 
membro superior ao realizar o movimento ao alvo de maneira correta tenham 
contribuído para essa melhora1,4. O presente estudo mostrou que indivíduos 
com lesão à esquerda mostraram que o desempenho do movimento tornou-se 
cada vez mais consistente, à medida que a consistência do desempenho da 
aprendizagem aumenta, característica comportamental do movimento torna-se 
mais estáveis7. 
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RESUMO

O presente estudo tem como objetivo avaliar os efeitos da diatermia por 
micro-ondas no limiar de dor na dismenorreia primária. Trata-se de um ensaio 
clínico randomizado prospectivo e duplo-cego, que será realizado na Clínica 
de Fisioterapia da Universidade Cidade de São Paulo. Serão selecionadas 32 
mulheres com faixa etária entre 18 e 44 anos, nuligestas, sedentárias, Índice 
de Massa Corporal < 29,9 kg/m², com ciclo menstrual regular e diagnóstico 
médico de dismenorreia primária, que apresente dor de leve a moderada ou 
severa (EVN) > 3). A intervenção ocorrerá uma única vez, entre o 1° e o 3° dia do 
ciclo menstrual. As pacientes serão distribuídas em dois grupos: MO ativo (GA, 
n=16), que receberão a aplicação do micro-ondas ligado, e MO placebo (GP, 
n=16), que serão submetidas à diatermia por micro-ondas desligado. A paciente 
deverá permanecer em decúbito dorsal com o refletor do aparelho de diatermia 
por micro-ondas direcionada paralelamente à região pélvica por 20 minutos, 
no grupo ativo a intensidade será determinada quando a paciente referir um 
calor moderado. As pacientes serão submetidas à avaliação fisioterapêutica 
previamente à intervenção (Av-pré) e imediatamente após a intervenção com o 
micro-ondas (Av-pósMO), independente se for ativa ou placebo. A intensidade 
da dor será avaliada por meio da Escala Visual Numérica (EVN), e o Limiar de 
Dor por Pressão (PPT) será mensurado por um algômetro digital de pressão, 
da marca Somedic® na Av-pré e Av-pósMO. Atualmente, o trabalho encontra-
se na fase de divulgação da pesquisa para o recrutamento da voluntárias.

PALAVRAS CHAVES: Dismenorreia; Saúde da Mulher; Dor Pélvica.

INTRODUÇÃO

A dismenorreia é caracterizada por menstruação dolorosa é dor pélvica que 
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ocorre antes ou durante o período menstrual que interfe nas atividades de vida 
diária (PROCTOR, et al., 2002; TUGAY, et al., 2007). É um transtorno de difícil 
diagnóstico, assim como o seu tratamento. Na dismenorreia primária a uso de 
terapia medicamentosa pode gerar efeitos colaterais e por esse motivo, têm-se 
voltado atenção às terapias alternativas. Na fisioterapia, destacam-se o uso de 
acupuntura, técnicas de relaxamento, termoterapia que pode ser superficial ou 
profundo, e de Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea (Transcutaneous 
Electrical Nerve Stimulation, TENS) (KANNAN & CALYDON, 2014; WANG, et 
al., 2009; TUGAY, et al., 2007).
Apenas VANCE et al. (1996) estudaram os efeitos da termoterapia profunda 
por meio da diatermia por micro-ondas em uma paciente com dor severa por 
dismenorreia primária onde o tratamento tornou a dor  ausente, demonstrando 
a efetividade do micro-ondas no alívio dos sintomas da dismenorreia primária. 
Porém, até o momento, não foi elucidado se o micro-ondas pode alterar a 
percepção do paciente em relação à dor, mas julga-se necessário conhecer se 
pode ocorrer alteração dos mecanismos centrais da dor por meio de avaliação 
específica. Portanto, o objetivo deste estudo é avaliar os efeitos da diatermia 
por micro-ondas no limiar de dor na dismenorreia primária.

MÉTODOS 

Este estudo será um ensaio clínico randomizado prospectivo e duplo-cego. O 
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Cidade 
de São Paulo (UNICID). Atualmente, encontra-se na fase de recrutamento das 
voluntárias.
Para a participação na pesquisa, todas as voluntárias deverão concordar 
e assinar com os itens especificados no Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecidos.
Serão selecionadas 32 mulheres com faixa etária entre 18 e 44 anos, nuligestas, 
sedentárias, Índice de Massa Corporal < 29,9 kg/m², com ciclo menstrual 
regular e diagnóstico médico de dismenorreia primária que apresente dor de 
leve a moderada ou severa (escore da Escala Visual Numérica (EVN) > 3).
Os critérios de exclusão serão pacientes estiverem fazendo uso de 
anticoncepcional hormonal, anti-inflamatórios e/ou analgésicos para o 
tratamento da dismenorreia ou de qualquer disfunção, que apresentarem 
doenças crônicas, como: diabetes e/ou artrite reumatoide; e/ou doenças 
ginecológicas, como: síndrome do ovário policístico, endometriose, 
adenomiomatose e miomatose uterina; presença de tumor maligno ou benigno, 
pacientes portadoras de implantes metálicos, doenças cardíacas e/ou em uso 
de marca-passos, hipoestesia ou anestesia em região abdominal, e pacientes 
que tenham o risco de apresentarem epilepsia.
Após a avaliação, as pacientes serão distribuídas aleatoriamente, pelo site 
www.randomization.com, em dois grupos: MO ativo (GA / n= 16) e MO placebo 
(GP / n= 16). As siglas dos grupos serão guardadas em envelopes opacos 
e selados, os quais serão guardados em local seguro, sendo que apenas o 
pesquisador responsável pela randomização terá acesso ao local.
As voluntárias serão submetidas à avaliação e intervenção fisioterapêutica na 
Clínica de Fisioterapia da Universidade Cidade de São Paulo.
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As pacientes serão submetidas à avaliação e intervenção por um ciclo menstrual. 
O estudo terá avaliador e pacientes cegos. A intervenção ocorrerá entre os dias 
1 e 3 do ciclo menstrual, quando a paciente referir presença de dor pontuada 
na EVN > 3. Elas serão orientadas a não fazerem uso de medicamentos para 
alívio da dor, como analgésicos e anti-inflamatórios, até 4 horas antes do 
procedimento. Após o período de intervenção e avaliação, as pacientes poderão 
fazer uso de qualquer medicamento que julgarem necessário. A paciente será 
orientada a trajar roupas de algodão e retirar objetos metálicos do corpo, para 
evitar queimaduras. O grupo MO ativo será submetido à aplicação de diatermia 
por micro-ondas ligada e o grupo MO placebo será submetido à aplicação de 
diatermia por micro-ondas desligada. 
O aparelho de diatermia por micro-ondas será o Microtherm, da marca KLD 
Biosistemas®. Previamente ao início do estudo, o aparelho de diatermia por 
micro-ondas será calibrado. Para o grupo que receberá a aplicação do micro-
ondas ativo, a intensidade será determinada quando a paciente referir um calor 
moderado na região. A paciente deverá permanecer em decúbito dorsal com o 
refletor direcionado paralelamente à região pélvica, com 15 cm de distância da 
superfície por 20 minutos. 
As pacientes serão submetidas à avaliação fisioterapêutica previamente à 
intervenção (Av-pré) e imediatamente após a intervenção com o micro-ondas 
(Av-pósMO), independente se for ativa ou placebo. Na Av-pré, serão coletados 
os dados demográficos por meio da identificação e será feita uma anamnese 
composta dos seguintes itens: doenças associadas, antecedentes pessoais e 
ginecológicos, para verificar se a paciente se enquadra ou não nos critérios de 
inclusão do presente estudo. 
A intensidade da dor será avaliada por meio da EVN, a qual avalia os níveis 
de intensidade da dor percebida pelo paciente utilizando uma escala que varia 
de 0 (zero) a 10 (dez), sendo 0 como “sem dor” e 10 como “dor máxima”. A 
avaliação deste parâmetro será feita de forma verbal, na qual a paciente deverá 
relatar a intensidade de sua dor no momento que estiver sendo questionada, 
nos momentos Av-pré e Av-pósMO.
O PPT será mensurado por um algômetro digital de pressão, da marca Somedic®. 
Será feita a higienização com álccol gel nas áreas a serem avaliadas. Após, 
serão demarcadas as áreas onde a algometria será realizada, nos momentos 
Av-pré e Av-pósMO. Serão determinados 6 locais para avaliação do limiar de 
dor por pressão, sendo uma medida feita na linha média da região lombar, 
abaixo da 5ª vértebra lombar, correspondendo à S2-S4; e 5 medidas no 
abdome ao redor da cicatriz umbilical, sendo duas a 4 cm da cicatriz umbilical 
dos lados direito e esquerdo, outras duas a 4 cm das anteriores projetando-
se inferiormente e uma a 4 cm da margem inferior da cicatriz umbilical. As 
pacientes serão orientadas a apertar um botão quando a sensação de pressão 
ou desconforto se tornar uma sensação nítida de dor. Serão coletadas duas 
medidas em kPa de cada área com intervalo de 30 segundos entre as mesmas.
A análise estatística será feita utilizando o software GraphPad Prism® 6.0 for 
Windows. Para verificar se os dados apresentarão distribuição normal será 
utilizado o teste Shapiro-Wilk. Serão analisadas as diferenças entre os grupos 
nos diferentes momentos de avaliação. Os dados serão expressos em média e 
desvio-padrão. O nível de significância será estipulado em 5% (p ≤ 0,05). 



XII ENIC – Encontro de Iniciação Científica e III ENID - Encontro de Iniciação à Docência 249

RESULTADOS PRELIMINARES

Atualmente, está sendo feito o recrutamento de voluntárias para a execução 
prática deste trabalho. Estão sendo usadas diversas formas para divulgação 
da pesquisa para o recrutamento da amostra.
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RESUMO 

Os sintomas respiratórios e a redução de mobilidade apresentam alta 
prevalência em idosos e estão associados a importantes resultados adversos. 
O uso de questionários com reprodutibilidade adequada é necessário para 
aferir o construto com segurança na prática clínica e em pesquisas científicas. 
Objetivos: Testar a reprodutibilidade do questionário de Avaliação de Mobilidade 
nos Espaços de Vida da University of Alabama at Birmingham Study of Aging 
administrado em idosos com doenças respiratórias crônicas. Métodos: O 
questionário foi administrado em 50 idosos com doença respiratória crônica 
na linha de base e após sete dias. A reprodutibilidade foi avaliada através da 
confiabilidade pelo coeficiente de correlação intraclasse do tipo 2,1 (CCI2,1), da 
concordância pelo erro padrão de medida (EPM) e diferença mínima detectável 
com confiança de 90% (DMD90), e da consistência interna pelo Alpha de 
Cronbach. A correlação entre o questionário e a acelerometria foi obtida pelo teste 
de Pearson. O nível de significância foi ajustado em 5%. Resultados: Todas as 
propriedades de medida apresentaram níveis adequados de reprodutibilidade. 
A classificação do nível de atividade física pelo questionário e acelerômetro não 
foram significativamente diferentes, confirmando a validade do construto. Não 
foram observados efeitos teto ou piso. Conclusão: As propriedades de medida 
do University of Alabama at Birmingham Study of Aging Life-Space em sua 
versão português-brasileiro foram testadas adequadamente e apresentaram 
resultados aceitáveis, tornando-o válido e confiável para ser utilizado em idosos 
com doença pulmonar crônica. 

PALAVRAS-CHAVE: reprodutibilidade; mobilidade; DPOC.
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INTRODUÇÃO

O nível de atividade física de indivíduos com DPOC pode ser avaliado por 
meio de questionários2. Para possibilitar que clínicos e pesquisadores tenham 
acesso a conceitos e medidas de sua cultura e idioma, é recomendado que 
seja realizado a tradução e a adaptação transcultural, assim como os testes 
das propriedades de medida do questionário3. 
Dentre os instrumentos que avaliam a mobilidade, o questionário University of 
Alabama at Birmingham Study of Aging Life-Space Assessment avalia o padrão 
habitual de mobilidade do indivíduo durante as últimas quatro semanas que 
antecederam a data de avaliação5. 
As propriedades de medida deste questionário já foram testadas em idosos 
latino-americanos6, porém ainda não foram testadas em pneumopatas. 
OBJETIVO: Testar a reprodutibilidade, validade do construto e efeitos teto e 
piso do questionário University of Alabama at Birmingham Study of Aging Life-
Space Assessment aplicado em idosos com DPOC.    

MÉTODOS

Este estudo envolveu 62 pacientes com DPOC, idade >60 anos, 
acompanhamento no Ambulatório de Pneumologia do Conjunto Hospitalar do 
Mandaqui, VEF1/CVF <70% do predito após broncodilatador1 e ausência de 
limitação musculoesquelética. 
Instrumentos
University of Alabama at Birmingham Study of Aging Life-Space Assessment: 
adaptado para a população brasileira8, 6: Avalia o deslocamento do indivíduo 
em cinco níveis de espaço-de-vida durante as últimas quatro semanas antes 
da avaliação. 
Acelerômetro: A média das seguintes variáveis foi analisada: calorias gastas 
por dia, número de passos diários, percentual do tempo diário em sedentarismo, 
atividades leves, moderadas, vigorosas e o índice de atividade física moderada 
a vigorosa. 

Procedimentos: 
Após responder ao questionário, foi instalado o acelerômetro na cintura 
dos pacientes. Uma semana depois, o acelerômetro foi retirado e os idosos 
responderam, novamente, ao questionário.

Análise estatística
Para avaliar cada propriedade de medida, os seguintes testes foram usados: 
1) Confiabilidade foi testada pelo coeficiente de correlação intraclasse (CCI 
2,1) e intervalo de confiança de 95%. 
2) Concordância entre o teste e o reteste foi avaliada pelo erro padrão de 
medida (EPM) e a mínima diferença detectável com 90% de confiança 9,10. 
3) A consistência interna foi avaliada pelo alpha de Cronbach..
4) A validade do construto foi testada pela correlação de Pearson. O nível de 
significância para todos os testes é ajustado em 5%. 
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Tabela 2 – Propriedades de medida do questionário University of Alabama 
at Birmingham Study of Aging Life-Space Assessment

DISCUSSÃO

Apesar de sensores de movimento, como os acelerômetros, quantificarem 
objetivamente o nível de atividade física diário2, trata-se de um instrumento de 
alto custo2 e necessita da colaboração do indivíduo avaliado11. Diante disso, 

Tabela 1 – Caracterização inicial dos pacientes (n=62)

RESULTADOS
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o uso do questionário University of Alabama at Birmingham Study of Aging Life-
space Assessment pode ser uma alternativa, pois apresentou propriedades de 
medida adequadas para avaliar a mobilidade em idosos com doença pulmonar 
crônica e mostrou-se válido ao ser testado com a acelerometria.
A confiabilidade do questionário indicada pelo EPM foi menor que 2%, o que 
é considerado excelente11 (CCI2,1: 0,95), assim como observada por Baker 
et al.5 (CCI2,1: 0,96). Porém, diferiu de outros estudos que apresentaram 
confiabilidade moderada6,7. De acordo com Baker et al.5, são consideradas 
significativas alterações maiores ou iguais a 10 pontos entre o teste e reteste. 
Em nosso estudo, apenas 8% dos idosos (n=5) apresentaram essas alterações 
de pontuação, indicando estabilidade temporal da medida de mobilidade.
EPM gera um valor de erro da medida que nos permite saber qual é a real 
mudança. Ele também permite o cálculo da mínima mudança detectável 
(MMD), que é uma estimativa de uma mudança mínima na pontuação que deve 
mudar para ter certeza que é maior que o erro do instrumento. Portanto, na 
prática, nossos resultados mostram que mudanças detectadas na mobilidade 
entre os espaços de vida pelo University of Alabama at Birmingham Study of 
Aging Life-space Assessment são reais não devido aos problemas de estrutura 
do questionário.
O estudo também demonstrou adequada consistência interna (alpha de 
Cronbach= 0,80). Ainda não existem outros estudos publicados que testaram 
sua consistência interna, sendo o nosso, o primeiro a fazer isto. 
Valores muito altos ou muito baixos do questionário impossibilitam a distinção 
dos participantes, e isso leva a uma redução da confiabilidade do questionário4. 
Assim como esperado, não foram observados efeitos teto e piso. 
O questionário apresentou correlação positiva e moderada com atividades de 
intensidade moderada e com a média do número de passos diários durante 
uma semana.

  
CONCLUSÃO

As propriedades de medida do University of Alabama at Birmingham Study 
of Aging Life-Space em sua versão português-brasileiro foram testadas 
adequadamente e apresentaram resultados aceitáveis, tornando esse 
instrumento de medida válido e confiável para ser utilizado em pacientes idosos 
com doença pulmonar crônica. 
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RESUMO

O envelhecimento promove um declínio do controle sensório motor, déficit 
cognitivo e perda da funcionalidade. Considerando que os mecanismos 
pelos quais as áreas cognitivas e motoras interagem e suas participações 
no treinamento de uma nova habilidade motora ainda são pouco conhecidos 
nos idosos, o objetivo do estudo foi avaliar a mobilização neuronal pela 
expressão de Egr1 (gene de resposta precoce ao crescimento 1) no córtex 
pré-frontal, córtex motor e estriado de ratos idosos submetidos a diferentes 
tipos de treinamento físico, exercício em esteira e exercício acrobático, por 
oito semanas, juntamente com o comportamento motor. O estudo utilizou 15 
ratos machos divididos em três grupos: sedentário (SED), exercício em esteira 
(EE) e exercício acrobático (AC). A análise do comportamento motor foi feita 
pelo desempenho motor do grupo EE e AC durante o treinamento e pelo 
teste da trave elevada. Já a expressão de Egr1 foi analisada pela técnica de 
imunoperoxidase. Na análise de desempenho motor do AC foi observado uma 
diminuição significativa no tempo de execução do exercício a partir da terceira 
semana (p<0,001) persistindo uma diminuição até a oitava semana (p<0,0005). 
A melhora do desempenho do EE iniciou na 3ª semana com a presença de ratos 
idosos na categoria de corredores acima da media (score 4, ca. 20%), e a partir 
da 6ª semana houve um acréscimo  de ratos nesse score (ca. 80%) persistindo 
até o final da 8ª semana. Em relação à densidade média de células ativadas 
foi observado um aumento significativo na expressão do Egr1 no grupo AC 
comparado com os grupos SED e EE no córtex motor primário e secundário, e 
do cingulado anterior. Já na área do pré-límbico houve um aumento significativo 
da expressão do Egr1 do grupo AC comparado ao grupo SED, e na área do 
infralímbico não houve diferença significativa entre os grupos estudados. No 
estriado dorsomedial, o grupo AC ativou maior número de células, enquanto o 
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grupo EE mobilizou maior densidade celular na área dorsolateral do estriado 
comparado ao grupo SED. Em conclusão, nossos dados revelaram que os dois 
tipos de exercício físico apresentaram uma melhora do desempenho motor nos 
ratos idosos. Entretanto, o AC foi capaz de transferir esse ganho motor para 
uma outra tarefa motora. Além disso, nossos dados revelaram que os diferentes 
tipos de exercícios induziram uma mobilização neuronal de áreas encefálicas 
distintas, sugerindo uma resposta plástica ativade física-dependente. 

PALAVRAS-CHAVE: Exercício físico, neuroplasticidade e envelhecimento.

INTRODUÇÃO

Com o envelhecimento vem o declínio do controle sensório motor, déficit 
cognitivo e perda da funcionalidade. Esse declínio no controle motor fino, na 
marcha e equilíbrio, e um aumento da variabilidade e lentidão dos movimentos, 
favorece o risco de quedas atenuando a capacidade dos idosos em exercerem 
suas atividades de vida diária (AVD’s) e manter a independência. O Gene Egr1 
é membro de uma família Egr, caracterizada pela presença de três proteínas 
zinc-fingers e outras proteínas DNA-ligantes, que juntas participam da regulação 
da expressão de genes alvo, importantes para os efeitos a longo prazo no 
crescimento e diferenciação celular. Devido a interação entre Egr1 e os fatores 
de transcrição desencadeando a expressão de genes de resposta tardia, 
deve-se considerar um importante papel funcional deste gene no contexto da 
plasticidade e do aprendizado. 

OBJETIVO 

Avaliar a mobilização neuronal pela expressão de Egr1 no córtex pré-frontal, 
córtex motor e estriado de ratos idosos submetidos a diferentes tipos de 
treinamento físico, exercício em esteira e exercício acrobático, por oito 
semanas, juntamente com o comportamento motor. 

MÉTODOS

O estudo utilizou 15 ratos idosos machos (18 meses de idade) divididos em 
três grupos: sedentário (SED, n=5), exercício em esteira (EE, n=5) e exercício 
acrobático (AC, n=5). Os animais submetidos ao EE foram treinados 3 vezes por 
semana em dias intercalados, durante 8 semanas, começando numa velocidade 
de 0,3km/h no primeiro minuto, passando para 0,4km/h no segundo minuto, e 
a partir disso 0,5km/h nos 38 minutos restantes. Os animais submetidos ao AC 
foram treinados 3 vezes por semana em dias intercalados, durante 8 semanas 
e consistiu em atravessar um circuito constituído pelos seguintes obstáculos: 
gangorra, barreiras verticais, ponte de cordas paralelas, traves paralelas de 
madeira roliça, pontes de madeira roliça e corda. Cada animal passou pelo 
circuito 5 vezes e quando necessário, foram dados estímulos táteis nos 
membros pélvicos do rato para que continue realizando as tarefas propostas. 
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Os animais do grupo SED ficaram na caixa própria para ratos na mesma sala, 
mas sem realizar atividade física. O desempenho motor dos animais do grupo 
EE foi avaliado por uma escala de 1-5 de acordo com os seguintes parâmetros: 
1-Recusa-se a correr; 2-Corre abaixo da média (corre esporadicamente, para 
e corre, corre no sentido contrário); 3-Corredor na média; 4-Corredor acima 
da média (corre de forma contínua e ocasionalmente corre na parte de atrás 
na esteira e 5-Ótimo corredor (corre sempre na parte da frente na esteira). A 
avaliação do desempenho dos animais na esteira foi feita na metade do treino 
em todos os dias de treinamento, depois foi calculado a mediana por semana, 
onde valores próximos de 1 indicam pior desempenho e próximo de 5 ótimo 
desempenho. O desempenho motor dos animais do grupo AC foi avaliado todos 
os dias de treinamento, ou seja, o animal foi colocado no começo do circuito e 
então o cronômetro foi disparado, registrando o tempo gasto pelo animal para 
a realização do circuito. Ao final das 8 semanas de treinamento foi realizado 
uma média das 5 passagens de cada animal pelo circuito por dia, e em seguida 
a média semanal das passagens de cada animal. O teste da trave elevada foi 
realizado em dois momentos: antes do início do treinamento e no dia anterior 
ao último treinamento e foi classificado em 3 categorias considerando o tempo 
e distância. O pior desempenho foi considerado quando a distância percorrida 
foi abaixo de 80 cm e com tempo de 180 segundos, categorizado como ruim. 
A segunda categoria, chamada de bom, o animal tinha que percorrer distância 
acima de 80 cm e com tempo acima de 103 segundos. E o melhor desempenho, 
chamado de muito bom, foi considerado quando o animal percorreu distância 
acima de 80 cm e com tempo abaixo de 103 segundos. O tempo de 103 
segundos foi determinado pela média do tempo de todos os animais idosos 
que percorreram 100 cm e adentraram na caixa no momento pré-treinamento. 
A expressão de Egr1 foi analisada pela técnica de imuno-histoquímica. 

RESULTADOS

Na análise de desempenho motor do AC foi observado uma diminuição 
significativa no tempo de execução do exercício a partir da terceira semana 
(p<0,001) persistindo uma diminuição até a oitava semana (p<0,0005). A 
melhora do desempenho do EE iniciou na 3ª semana com a presença de ratos 
idosos na categoria de corredores acima da media (score 4, ca. 20%), e a partir 
da 6ª semana houve um acréscimo  de ratos nesse score (ca. 80%) persistindo 
até o final da 8ª semana.  No pré-treinamento, os animais do grupo SED, AC 
e EE predominaram o desempenho na categoria ruim. No pós-treinamento, os 
grupos SED e EE continuaram apresentando uma grande frequência de animais 
na categoria ruim em relação ao grupo AC que apresentou um aumento de 
animais nas categorias bom e muito bom após um treinamento em atividades 
motoras complexas. 
Os nossos dados revelaram que o treinamento AC mobilizou uma maior 
densidade média de neurônios no córtex motor primário e secundário comparado 
aos grupos SED e EE, enquanto o EE induziu um aumento estatisticamente 
significante da densidade média de células Egr1+ quando comparado ao grupo 
SED. Esses dados de maior mobilização neural promovido pelo treinamento 
acrobático em ambos córtex motor sugere ser decorrente da maior exigência 
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motora e capacidade dessas áreas em se reorganizar frente ao treinamento. 
Os nossos dados revelaram que o AC induziu uma mobilização neuronal 
significante maior nas áreas do cingulado anterior e do pré-límbico comparado 
aos grupos SED e EE, enquanto o EE não promoveu mudanças significativas 
nessas mesmas áreas. E na área infralímbica, não houve diferença significativa 
na ativação celular entre os grupos estudados, dessa forma, os nossos dados 
do AC que demonstraram uma maior mobilização neuronal nesta área sugerem 
que os animais idosos foram capazes de induzir mecanismos plásticos em 
áreas responsáveis pela tomada de decisão e de planejar frente ao treinamento 
de habilidades motoras complexas das quais exige além de coordenação, 
equilíbrio e planejamento. 
Os nossos dados revelaram que o grupo AC induziu um aumento estatisticamente 
significante da densidade média de células Egr1+ no estriado dorsomedial 
comparado aos grupos SED e EE, enquanto o grupo EE induziu um aumento 
significante na densidade média de células Egr1+ no estriado dorsolateral 
quando comparado com o grupo SED. Desta forma, esses dados parecem 
sugerir áreas encefálicas comprometidas por doenças neurodegenerativas e 
pelo envelhecimento apresentam respostas plásticas frente aos dois tipos de 
exercício. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nossos dados revelaram que independentemente do tipo de exercício físico, 
os ratos idosos apresentaram uma melhora do desempenho motor após 
oito semanas de treinamento. Entretanto, o grupo AC foi capaz de transferir 
esse ganho motor demonstrado pela melhora no desempenho de uma outra 
tarefa motora. Além disso, nossos dados revelaram que os diferentes tipos de 
exercícios induziram uma mobilização neuronal de áreas encefálicas distintas, 
sugerindo uma resposta plástica atividade física-dependente nos ratos idosos.
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RESUMO

Uma revisão sistemática realizada por nosso grupo de pesquisa, sobre o 
efeito dos rodízios de função na prevenção de lesões musculoesqueléticas 
identificou que para organizar o rodízio são utilizadas equações matemáticas 
na criação de escalas de rodizio que minimizem os riscos ocupacionais. Este 
projeto tem como objetivo identificar e avaliar a concordância dos critérios 
utilizados em equações matemáticas para criação e organização do rodízio 
de função na prevenção de lesões musculoesqueléticas relacionadas ao 
trabalho. Foram selecionadas seis equações encontradas a partir de uma 
revisão sistemática da literatura. Os critérios de extração de dados seguiram 
diretrizes de análise à fatores biomecânicas, organizacionais, psicossociais, 
cognitivas, ambientais e sociodemográficas. A análise de Kappa foi utilizada 
para avaliar a concordância entre os avaliadores (P<0,05) e os critérios foram 
analisados por meio do percentual de concordância. A análise das equações 
mostrou que os critérios biomecânicos e organizacionais estiveram presentes 
em todas as equações (100%), já os critérios cognitivos e sociodemográficos, 
apareceram somente em 50% dos estudos. A variável psicossocial, ambiental 
e de segurança, aparecem nas equações, porém com menor frequência nos 
estudos. As equações não utilizam todos os critérios definidos neste estudo 
como importantes para criação das escalas de rodizio. Isso nos falar crer que 
a revisão ou criação de novas equações de rodizio são necessárias para que 
as escalas possam maximizar o efeito do rodizio de função nas indústrias de 
manufatura e reduzir as queixas musculoesqueléticas.

PALAVRAS-CHAVE: Rodízio de função, ergonomia organizacional, lesões
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musculoesqueléticas. 

INTRODUÇÃO

O rodizio de função como estratégia de ação ergonômica que visa reduzir 
a exposição física, cognitiva e mental (Comper, Padula, 2014), por meio da 
alternância de movimentos e posturas solicitadas durante o trabalho (Howarth 
et al., 2009). Embora conhecer e analisar os fatores de exposição física no 
trabalho seja essencial para definir as escalas de rodizio, e minimizar os riscos 
musculoesqueléticos, considerar apenas fatores biomecânicos não é adequado, 
igualmente importante de serem avaliados são os demais fatores ergonômicos, 
que incluem os organizacionais, psicossociais e cognitivos do trabalho (Comper, 
Padula 2014; Padula et al., 2017). Visando facilitar a organização do rodizio, 
foram criadas equações para organizar essa sequência de funções intercalada 
entre os trabalhadores (Costa; Miralles, 2009). Estas equações para criação do 
rodizio precisam ser avaliadas criticamente para identificar se elas conseguem 
contemplar todos os fatores de risco do trabalho, e assim permitir reduzir a 
exposição dos trabalhadores.  A hipótese deste estudo, é que as equações 
contemplam apenas parte destes fatores para avaliar as melhores opções de 
rodizio, o que não evita a sobrecarga musculoesquelética. 

OBJETIVO

Identificar e avaliar a concordância dos critérios utilizados em equações 
matemáticas para organizar o rodízio de funções na prevenção e controle das 
sobrecargas osteomusculares relacionadas ao trabalho.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo analítico metodológico. Foram selecionadas equações 
descritas na literatura que propõem organizar o rodizio de função para prevenção 
e controle da sobrecarga osteomuscular em indústrias de manufatura. Foram 
analisadas e comparadas neste estudo 6 (seis) equações que propunham 
organizar escalas de rodizio: (Asensio-Cuesta et al., 2012a; Asensio-Cuesta 
et al., 2012b; Diego-Mas et al., 2009; Tharmmaphornphilas, Norman, 2007; 
Frazer et al., 2003; Carnahan et al., 2000). As equações indicadas para análise 
utilizam-se de algoritmo genético (AGs) ou híbridos (AGH) com o objetivo de 
otimizar e planejar os rodízios. Foram selecionados os estudos que possuíam 
equações de rodízio com a inclusão de critérios biomecânicos e ergonômicos 
objetivando a prevenção de lesões osteomusculares, e que foram localizadas 
a partir de uma revisão sistemática realizada por Padula et al. registrada no 
PROSPERO: CRD42014013319 e aprovado para publicação na revista Applied 
Ergonomics (2017). Para extração dos itens utilizados por cada equação, foi 
elaborada uma ficha para organização das informações.  A listagem dos itens foi 
feita considerando todos os fatores relacionados, e que poderiam influenciar na 
decisão do rodizio de função, o que incluiu as variáveis psicossociais, critérios 
cognitivos, organizacionais, físicos, e características sociodemográficas e do 
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ambiente de trabalho. Para cada   um dos itens listados, a avaliação utilizou 
os seguintes critérios (1-incluido: quando o critério foi incluído e claramente 
definido pelo autor; 2- parcialmente: quando o autor cita a inclusão do critério, 
mas não descreve como foi definido; 3- não incluído: não há a menção do 
critério, no artigo). Depois da extração destes dados, entre os avaliadores 
foram realizadas por meio da análise de concordância de Kappa (P<0,05). A 
classificação do resultado foi realizada por meio da escala de Landis; Koch 
(1977): (> 0,75- excelente concordância, entre 0,40 e 0,75 mediana, e <0,40 
baixa concordância). Nos casos em que a concordância foi de baixa a mediana, 
um terceiro avaliador entrou no debate para garantir a inclusão ou não do item. 
Os itens concordantes localizados em cada um dos critérios avaliados nas 
equações foram apresentados em valores percentuais. 

RESULTADOS

Os valores de concordância entre os avaliadores foram de K=0,773 (0,461 - 
0,891) para os itens avaliados, variando de mediana à excelente concordância. 
Os critérios com menor concordância foram cognitivos e ambientais. As 
análises de seis equações de rodízio de função demonstraram que os fatores 
biomecânicos e organizacionais foram os mais frequentemente reportados 
nos estudos avaliados (100%). Ao se aprofundar sobre este critério, tópicos 
como movimento e atividade muscular foram concordantes em 100% (n=6) 
das equações, a força 83,3% (n=5), postura extrema 50% (n=3). Medidas 
antropométricas dos trabalhadores e exposição apareceram em menor 
proporção (16,7%) nas equações de rodizio, ou seja, somente em um artigo. 
No que se refere aos fatores organizacionais, o ritmo de trabalho e o ciclo da 
tarefa foram citados em 100% dos estudos, já a capacidade de comunicação 
em 33,3% (n=2). A autonomia e os parâmetros de GA apareceram em 16,7% 
(n=1) das equações de rodizio. Habilidade e competência dos trabalhadores 
para determinada tarefa não apareceram em nenhuma equação de rodizio. 
O fator cognitivo foi considerado importante para criação de uma equação 
de rodízio de tarefas e concordante em 50% (n=3) do estudo, temas como 
responsabilidade, tomada de decisão e trabalho rigoroso, e meticuloso 
apareceram em 33,3% (n=2) das equações. Cooperação, concentração e 
atenção, em apenas 16,7% (n=1). Somente em 16,6% dos artigos analisados, 
se preocuparam em incluir fatores sociodemográficos. O gênero apareceu em 
apenas uma equação (16,7%), enquanto que os demais itens que envolvem 
os fatores sociodemográficos não foram mencionados. De modo geral, o fator 
psicossocial foi mencionado em 33,4% das equações, itens como entusiasmo, 
monotonia e estratégia da empresa dentro dos fatores psicossociais, foram 
citados em 16,7% (n=1) das equações. O estresse não foi mencionado. Os 
fatores ambientais foram mencionados pelos autores em 33,4% das equações. 
De modo especifico, vibração e equipamento de proteção apareceram em 
16,7% (n=1) das equações. 



XII ENIC – Encontro de Iniciação Científica e III ENID - Encontro de Iniciação à Docência 262

Universidade Cidade de São Paulo

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir deste estudo então pudemos concluir que as equações de rodizio com 
o objetivo de prevenir lesões musculoesqueléticas não utilizam todos os fatores 
definidos neste estudo como importantes para criação das escalas de rodizio. E 
que apenas os fatores biomecânico e organizacional foram 100% concordantes, 
enquanto aos demais, com grande relevância e que influência na sobrecarga 
musculoesquelética tais como cognitivo, ambiental, sociodemográfico e 
psicossocial não foram considerados. Porém, deveriam, pois a equação de 
rodizio foi criada para facilitar o trabalho do funcionário que abrange questões 
como conhecimento do trabalho, força, exposição, frequência, gênero, estresse 
e concentração (Guimarães et al., 2012).  
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RESUMO

Introdução: A doença renal crônica (DRC) é considerada um problema de saúde 
pública mundial. Está diretamente associada com a diminuição da qualidade 
de vida e sedentarismo nestes pacientes devido aos efeitos colaterais da 
doença e seu tratamento. Objetivo: Comparar o nível de atividade física e de 
sedentarismo em doadores e receptores renais no momento pré transplante e 
após um ano de procedimento. Métodos: Estudo observacional e prospectivo 
realizado no Hospital do Rim e Hipertensão, com Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido assinado por todos participantes que obedeceram aos 
critérios de inclusão no momento da avaliação pré transplante. Sendo incluídos 
indivíduos de ambos os sexos, maiores de 18 anos e nível cognitivo preservado. 
Foi aplicado o questionário de Atividade Física Habitual de Baecke no período 
pré e após um ano de transplante. Resultados: Foram avaliados 188 pacientes, 
sendo que a maior média de idade foi dos receptores de doadores falecidos 
(48,1±12,7), houve predomínio do sexo masculino em ambos os grupos de 
receptores. A maioria da amostra de receptores renais tinham hipertensão 
arterial sistêmica (HAS), o maior causa de doença renal é indeterminada e 
a maioria realizou diálise antes do transplante. O questionário de Baecke 
classificou os indivíduos como sedentários, tanto doadores como receptores 
renais, no período pré e após um ano de transplante. Conclusão: Conclui-se 
que tanto os doadores e receptores renais, sejam eles de doadores vivos ou 
falecidos, são considerados sedentários no período pré e após um ano de 
transplante renal.
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INTRODUÇÃO

Atualmente, a DRC é considerada um problema mundial de saúde pública 
devido a sua elevada prevalência e altos custos.1
Segundo O’Hare et al o comportamento sedentário está associado com 
um aumento de mortalidade na população em geral e principalmente entre 
pacientes renais no período de diálise devido ao seu alto índice de inatividade 
física. Seu estudo comprovou que pacientes renais sedentários apresentam 
um risco de morte 62% maior em relação aos não sedentários.2
 Em doentes renais crônicos a insuficiência renal associada aos efeitos colaterais 
da diálise e as comorbidades contribuem para um comportamento sedentário.3 
Estima-se que o nível de atividade física desses pacientes diminua cerca de 
3,4% a cada mês de diálise.4
Segundo Galanti et al, receptores renais submetidos a um programa de 
exercícios regulares durante seis meses após o transplante, já são capazes 
de apresentar uma melhora significante de força muscular, aptidão física e 
redução dos fatores de risco ligados à gordura visceral.5
Portanto, este estudo tem como objetivo conhecer o nível de atividade física 
em que se encontram os pacientes candidatos ao transplante renal e seus 
respectivos doadores e observar como se comportam após um ano de 
transplante. 

OBJETIVOS 

Comparar o nível de atividade física e de sedentarismo em doadores e 
receptores renais no momento pré transplante e após um ano de procedimento.

MÉTODOS 

Estudo observacional e prospectivo realizado em hospital público de referência 
no Brasil em transplante renal e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 
CAAE 34565314.2.0000.0064.

A amostra foi por conveniência, onde no período de pré transplante todos os 
pacientes que internaram para realização do procedimento eram candidatos a 
participar da pesquisa e um ano após o procedimento foi realizado o seguimento 
via telefônica. Foram incluídos doadores e receptores de ambos os gêneros, 
com idade superior a 18 anos e nível cognitivo preservado. Foram excluídos 
pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva.
O nível de atividade física dos pacientes foi avaliado por meio do questionário 
de Atividade Física Habitual de Baecke6-8. Além disso, todos os pacientes 
foram avaliados quanto as suas característica demográficas e epidemiológicas. 
Os dados foram submetidos a um teste de normalidade e em seguida à analise 
descritiva. As variáveis numéricas estão apresentadas em média e desvio 
padrão ou mediana e valor mínimo e máximo e as variáveis categóricas em 
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frequência e proporção. Para comparação entre as médias pré e pós um ano 
de transplante utilizamos o teste t pareado. 

RESULTADOS 

Entre as características demográficas e epidemiológicas observa-se média de 
idade maior entre os receptores de doador falecido (48,1±12,7), com predomínio 
do sexo masculino nos dois grupos de receptores e somente os doadores tiveram 
uma média do Índice de massa corpórea (IMC) acima do normal, classificando-
os com sobrepeso.
Entre os receptores renais, a principal causa da doença renal foi de origem 
indeterminada tanto para a amostra de receptores de doadores vivos (35,7%) 
quanto de doadores falecidos (33,3%). Antes do transplante, 46 (86%) receptores 
de doador vivos e 86 (98,9%) receptores de doador falecido tiveram a necessidade 
de realizar diálise.
Em todos os grupos, tanto doadores quanto receptores renais, o questionário de 
Baecke apresentou um escore médio inferior a 9 pontos, classificando portanto 
as amostras como sedentárias, nos períodos pré e após um ano de transplante.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

O presente estudo evidenciou que antes do transplante renal doadores 
e receptores renais apresentaram comportamento sedentário e após um 
ano de procedimento mantiveram esse comportamento. No entanto, os 
receptores de doadores vivos aumentaram de forma significativa seus 
níveis de atividade física habitual em todos os domínios avaliados pelo 
questionário enquanto os receptores de doadores falecidos aumentaram 
apenas sua prática de exercício físico no lazer, aumentando dessa forma o 
escore total do questionário. 
Podemos observar que o escore médio total dos receptores renais é inferior 
ao dos doadores, considerados indivíduos hígidos. Acredita-se que esse 
fenômeno ocorra devido aos efeitos colaterais e complicações da doença 
renal crônica e de seu tratamento, além do tempo que lhes é consumido 
pela diálise, impedindo que sejam ativos durante este período.9,10 Quanto 
maior o comprometimento da doença renal crônica, menor é o nível de 
atividade física nestes pacientes.10 
Amaral-Figueiroa et al  avaliou em seu estudo doentes renais crônicos 
durante o período de  diálise e também observou  um baixo nível de atividade 
física nesta população.11
É importante destacar, como limitação deste estudo, que os resultados 
encontrados não podem ser generalizados para pacientes renais de 
diferentes culturas. Além disso, o método utilizado, apesar de ser bem 
aceito na literatura, não é considerado padrão ouro para avaliar o nível de 
atividade física em uma população. 
Por meio do questionário de Atividade Física Habitual de Baecke, pode-
se concluir que os pacientes renais, tanto doadores como receptores, são 
considerados sedentários no período pré e após um ano de transplante renal. 
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RESUMO

Os exercícios físicos constituem um importante pilar em programas de 
prevenção de quedas na população idosa. A autopercepção quanto ao risco de 
cair pode ou não interferir na escolha e na aderência dos idosos aos programas 
de exercícios físicos. Objetivo: Investigar as escolhas e preferências de idosos 
com alta e baixa percepção do risco de cair em relação às particularidades dos 
programas de exercícios físicos para a prevenção de quedas. Método: Serão 
incluídos 220 participantes com 60 anos e mais, que tenham experimentado 
ao menos um evento de queda após esta idade, de ambos os gêneros, 
residentes na comunidade. Serão excluídos idosos com declínio cognitivo, 
avaliados por meio do Mini-Exame do Estado Mental (MEM). Será utilizando 
um questionário que visa identificar a preferências dos idosos entre diferentes 
atributos, apresentados em cenários hipotéticos que simulam programas de 
exercícios físicos para a prevenção de quedas, baseado no método Best-Worst 
Scaling Choice Experiment (BWS). Os participantes serão classificados em 
alta e baixa percepção do risco de cair, utilizando-se a Falls Efficacy Scale-
International (FES-I Brasil), e as preferências dos idosos serão comparadas. 
Será conduzida uma análise de regressão logística multivariada para estimar 
o grau de preferência (utility weights) em cada uma das particularidades dos 
programas.

PALAVRAS-CHAVE: Idoso, queda, exercício físico.

INTRODUÇÃO

Dentre todos os eventos decorrentes do envelhecimento, a queda é um dos 
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mais graves. Um único evento de queda pode gerar várias consequências 
concomitantes tais como traumas, fraturas,1,5  imobilidade, 2,4,6 dor 3,7 e medo, 
2,4,6 que invariavelmente afetam a qualidade de vida dos idosos, podendo 
até levar a morte.1,3,8 Segundo Sherrington et al (2011)5, é possível reduzir 
em até 42% o risco de quedas entre idosos, como resultado da participação 
destes idosos em programas de exercícios físicos bem estruturados com foco 
na prevenção de quedas.2,5 A percepção do risco de cair tem sido apontada 
com um dos fatores que influenciam a aderência a programas de exercícios. 
Idosos com baixa percepção do risco de cair tendem a superestimar as suas 
capacidades físicas e funcionais e acreditam que não precisam de programas 
de exercícios específicos para evitar quedas.10 O constructo da autoeficácia, 
derivada da teoria Social Cognitiva proposta por Bandura 11 tem sido usada 
para identificar a percepção do risco de cair em pessoas idosas. A Falls Efficacy 
Scale – International (FES-I Brasil) é um instrumento baseado neste constructo 
e permite avaliar a preocupação do idoso em cair ao realizar atividades de vida 
diária (AVDs).4,6 
Há hoje uma preocupação mundial em identificar barreiras e facilitadores 
para a implantação de programas de prevenção de quedas para que estes 
sejam sustentáveis.12  A best-worst scaling choice experiment (BWS)9 é uma 
metodologia que permite a identificação de diferentes atributos relacionados 
a preferências dos idosos quanto à participação em programas de exercícios 
para prevenção de quedas e pode ajudar a delinear programas sustentáveis. 
Até o momento nenhum estudo relacionou a alta ou a baixa autopercepção 
do risco de quedas entre idosos caidores com suas preferências a respeito de 
programas de exercícios para a prevenção de quedas. 

OBJETIVO

O objetivo do estudo é analisar se há influencia do senso de autoeficácia para 
quedas sobre as preferências dos idosos quanto aos programas de exercícios 
para prevenção de quedas.   

MÉTODOS 

Desenho do estudo: O presente trabalho caracteriza-se como um estudo 
observacional e transversal.
Participantes: Duzentos e vinte participantes serão recrutados na comunidade. 
Critérios de inclusão: ter sofrido ao menos uma queda após os 60 anos de 
idade, de ambos os sexos, ter domínio do idioma Português.
Critérios de exclusão: pacientes com declínio cognitivo que não atinjam o score 
determinado para o nível de escolaridade no Mini-Exame do Estado Mental 
(MEM) de acordo com Bertolucci et al. (1994)13, deficiência auditiva severa, 
mesmo com o uso de aparelho auditivo. 
Instrumentos de avaliação: As entrevistas serão realizadas face a face, serão 
coletados dados sociodemográficos, o número de ocorrência de queda no ultimo 
ano; o nível da capacidade física autorrelatada em caminhar 800 metros e subir 
um lance de escada; e dados sobre os exercícios regulares e os benefícios
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percebidos em relação à redução do risco de queda, a melhora na capacidade 
em realizar as atividades da vida diária (AVD) e atividades sociais.
A FES-I será aplicada para identificar a preocupação que cada participante tem 
sobre a possibilidade de cair em 16 atividades, cada item do questionário pode 
pontuar de 1 a 4 pontos, estabelecendo um score mínimo de 16 e máximo de 
64 pontos.4,6 O ponto de corte a ser utilizado para diferenciar idosos com baixa 
percepção do risco de queda (16–22 pontos) dos idosos com alta percepção do 
risco de quedas (23–64 pontos) proposto por Delbaere et al.14 Para determinar 
o nível de atividade física (AF) realizada pelos participantes, será utilizado o 
Incidental and Planned Exercise Questionnaire for Older People (IPEQ-W).15 
O questionário é composto por 10 perguntas relacionadas à AF planejada e AF 
não planejadas. 
A preferência dos idosos nos programas de exercícios físicos que visam à 
prevenção de quedas será mensurada utilizando-se a best-worst scaling choice 
experiment (BWS) contendo cenários hipotéticos, desenvolvidos por Franco et. 
al. (2015)9  para a população idosa, que abrange nove atributos que simulam 
um programa completo de exercícios físicos. Dentre os nove atributos, os 
participantes deverão escolher um (01) atributo como sendo o mais provável 
para sua participação neste programa (best) e um (01) outro atributo, diferente, 
como sendo o menos favorável para sua participação neste programa (worst).3 
Cada participante responderá a 10 possíveis cenários.  

RESULTADOS PRELIMINARES

O presente estudo está em andamento e visa explorar a relação entre a alta 
ou a baixa autopercepção do risco de quedas entre idosos caidores com suas 
preferências a respeito de programas de exercícios para a prevenção de quedas, 
permitindo, no futuro que pesquisas e estratégias de prevenção de quedas 
possam ser aprimoradas, estimulando e favorecendo a maior participação da 
população idosa nestes programas. 
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RESUMO

O presente estudo teve como objetivo analisar o efeito da prática de Badminton 
na assimetria postural na postura ereta quieta bipodal (tarefa estática) e no 
salto vertical com contramovimento (tarefa dinâmica). Vinte e cinco jogadores 
de Badminton e 25 jovens sedentários permaneceram com um pé em cada 
plataforma de força, realizaram 3 tentativas de 35 segundos na postura ereta 
quieta e, por fim, fizeram 3 saltos. A área de oscilação na postura quieta, a 
altura e potência do salto, os impulsos produzidos por cada perna e o índice 
de assimetria (obtido nas duas tarefas) foram comparados entre grupos. Os 
dois grupos foram ligeiramente assimétricos na postura quieta e no momento 
que antecedeu o salto. Apesar do equilíbrio bipodal ser similar entre os grupos, 
as variáveis de desempenho do salto foram maiores para os jogadores. Os 
achados sugerem que a prática de Badminton favorece um melhor desempenho 
na tarefa dinâmica, sem modificar o controle do equilíbrio. 

PALAVRAS-CHAVE: Equilíbrio, descarga de peso corporal, salto.

INTRODUÇÃO

O Badminton é um dos esportes de raquete mais rápidos, que utiliza ações 
de curta duração e alta intensidade, exigindo um bom controle do corpo e 
adequada potência muscular dos membros inferiores (Shariff et al., 2009; 
Hong et al., 2014). Durante o jogo, o atleta precisa levar o membro superior 
(que segura a raquete) e inferior ipsilateral à frente, para que possa realizar os 
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movimentos rapidamente, enquanto o membro inferior oposto é usado como 
perna de apoio. Como os membros inferiores exercem diferentes funções, 
os jogadores de Badminton poderiam apresentar maior assimetria entre os 
membros comparados a não jogadores para manter um bom equilíbrio postural. 
De fato, estudos anteriores verificaram que praticantes de Badminton de alto 
nível apresentam melhor equilíbrio comparado aos demais jogadores (Masu et 
al., 2014; Cheng et al., 2015) sugerindo que a prática do Badminton beneficia 
o desempenho em tarefas estáticas. Assimetrias em atividades dinâmicas 
poderiam predispor os atletas a lesões musculoesqueléticas em função de um 
membro suportar mais sobrecarga que o membro oposto (Shariff et al., 2009).
Apesar da importância para o excelente desempenho esportivo e prevenção de 
lesão, pouca atenção tem sido dada a possível assimetria em tarefas estáticas 
e dinâmicas em jogadores de Badminton. Assim, qual o efeito da prática de 
Badminton na assimetria durante atividade estática e dinâmica comparado aos 
indivíduos sadios não praticantes de qualquer modalidade esportiva? 

OBJETIVOS

O objetivo do estudo foi examinar o efeito da prática de Badminton na assimetria 
postural durante atividade estática (i.e., postura ereta bipodal) e dinâmica (i.e., 
realizar um salto vertical com contramovimento), comparando jogadores de 
Badminton com indivíduos sedentários. 

MÉTODOS

Vinte e cinco jogadores de Badminton (24±5 anos) e 25 sedentários (não 
jogadores ou praticantes regulares de outro esporte, 23±5 anos) participaram 
do estudo após assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido. Todos 
os participantes eram destros e do sexo masculino. Foram excluídos aqueles 
com deficiência visual ou auditiva, lesão musculoesquelética ou neurológica.
 
Na tarefa de postura ereta quieta bipodal, os participantes foram instruídos 
a ficarem com cada pé sobre uma plataforma de força (AMTI, OR6-7), numa 
posição confortável, com os pés em paralelo e afastados, a uma distância 
correspondente a largura entre os próprios ombros, usando o calçado utilizado 
na prática do Badminton ou tênis esportivo para os sedentários. A posição dos 
pés dos participantes foi marcada com giz nas plataformas para ser reproduzida 
nas três tentativas. Participantes permaneceram então o mais parado possível 
por 35 segundos olhando para um painel (40x40 cm) de fundo branco com um 
círculo preto (2 cm) posicionado a 1 metro de distância. 

Em seguida, os participantes aqueceram por 5 minutos e realizaram o salto 
vertical com contramovimento Para essa tarefa, o participante deveria aguardar 
o comando do avaliador, posicionar-se sobre as plataformas de força e após 
o segundo comando, efetuar o salto. Inicialmente, os participantes realizaram 
um salto submáximo para familiarização com a técnica. Os indivíduos saltaram 
com as mãos posicionadas na crista ilíaca, i.e., sem balanço dos braços. Três 
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saltos buscando atingir a altura máxima foram realizados com um intervalo de 1 
minuto entre eles. O salto vertical com a maior altura foi utilizado nas análises. 
A partir das forças e momentos registrados durante a postura ereta quieta, foi 
calculada a média do índice de assimetria (Iam) determinada pela razão entre a 
porcentagem de descarga de peso corporal sobre as pernas direita e esquerda 
(IAm=  (Perna E)/(Perna D)). Valores iguais a 1 indicam simetria e valores 
maiores ou menores que 1 indicam que os participantes mantiveram o peso 
corporal predominantemente sob a perna esquerda ou direita, respectivamente. 
A área de oscilação do centro de pressão (ÁreaCP) foi calculada pelo método 
que envolve 85% da trajetória dentro de uma elipse. Para o salto vertical, 
foram calculados: 1) índice de assimetria antes da execução do salto como 
descrito anteriormente, 2) altura do salto (hsalto); 3) pico de potência durante 
o movimento do salto e 4) Impulso das pernas. A média do Iam foi comparada 
com valores fixos de 1 usando teste-t de student. Análises de variância (ANOVA) 
foram usadas para comparações entre grupos das variáveis: Iam, ÁreaCP, 
hsalto, e Potência. ANOVA (2x2) foi usada para comparar lado e grupo para os 
Impulsos. O nível de significância adotado foi de 5%.

RESULTADOS

Os valores médios das variáveis analisadas são apresentados na Tabela 1. 
Em relação ao Iam na postura ereta quieta, os dois grupos foram ligeiramente 
assimétricos. Os jogadores mantiveram maior peso sobre a perna direita 
(p=0,003) e os sedentários sobre a perna esquerda (p=0,03). Ainda, os 
jogadores foram ligeiramente mais assimétricos que os sedentários. No entanto, 
não houve diferença no controle do equilíbrio entre grupos.

Tabela 1: Valores médios e desvio padrão das variáveis analisadas (grupo de 
jogadores e de sedentários) e valores de p das comparações entre grupos.

Os grupos de jogadores e sedentários apresentaram uma ligeira assimetria na 
distribuição de peso (p=0,01 e p=0,03, respectivamente) antes de produzirem 
o salto. Tanto jogadores quanto sedentários foram ligeiramente assimétricos. 
Novamente, os jogadores mantiveram maior peso corporal sobre a perna direita 
e os sedentários sobre a perna esquerda. Os valores das variáveis hSalto, 
Potência e Impulsos foram maiores para os jogadores de Badminton. Quanto 
aos Impulsos, ANOVA revelou ainda efeito para pernas D e E (p<0,001), sendo 
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que os dois grupos produziram maior impulso com a perna direita.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta do presente estudo foi analisar o efeito da prática de Badminton 
na assimetria postural que ocorre em atividade estática (postura ereta quieta) 
e dinâmica (salto). Com relação à atividade estática, ambos os grupos 
apresentaram ligeira assimetria, porém os jogadores mantiveram maior peso 
sobre a perna direita, enquanto os sedentários na perna esquerda. Todavia, não 
houve diferença no controle do equilíbrio entre os grupos. Tal fato corrobora os 
achados de estudos anteriores que mostraram que jogadores mais habilidosos 
possuem maior controle do equilíbrio em tarefa estática (Masu et al., 2014) 
e dinâmica (Cheng et al., 2015). Antes do início do salto também houve 
ligeira assimetria na distribuição de peso corporal em ambos os grupos. No 
entanto, nas duas tarefas, os valores foram inferiores a 15%, que poderiam ser 
considerados sem significância clínica (Barber et al., 1990). Os impulsos dos 
jogadores foram maiores que os do grupo de sedentários porém, em ambos os 
grupos, o impulso da perna direita foi maior comparado ao da esquerda. Esse 
resultado é surpreendente visto que o grupo de sedentários apresentou maior 
transferência de peso sobre a perna esquerda antes de realizar o salto. 

O presente estudo indica que houve apenas uma ligeira assimetria entre os 
membros inferiores para os dois grupos na tarefa estática, porém a assimetria 
aumentou durante a tarefa dinâmica. Ainda, parece que o controle do equilíbrio 
não é modificado com a prática do Badminton, mas em tarefas dinâmicas 
como o salto, os atletas apresentam um melhor desempenho que indivíduos 
sedentários. 
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RESUMO

A corrida é uma das atividades físicas mais populares do mundo. Por ser um 
esporte de baixo custo, fácil execução e fácil acesso, muitas pessoas acabam 
escolhendo a corrida como um exercício. Os objetivos desta pesquisa é analisar 
as características de dor, capacidade funcional dos membros inferiores e 
alteração dinâmica do joelho em praticantes de corrida. Foram entrevistados 
23 corredores recreacionais com idade média de 37,7 anos, sendo a maioria 
do gênero feminino, na analise dinâmica do joelho observa-se que a maioria 
apresenta valgo dinâmico. Conclui-se que a intensidade da dor foi moderada, 
podendo assim identificar que a dor não teve impacto na capacidade funcional 
de membros inferiores.

PALAVRAS-CHAVE: Corrida, Dor, Função membros inferiores.

INTRODUÇÃO

A corrida é uma das atividades físicas mais populares do mundo (1). Ao longo 
das últimas décadas, o número de praticantes de corrida vem crescendo 
(2, 3). O aumento do número de praticantes de corrida acaba resultando no 
aumento de lesões musculoesqueléticas, as quais explicitam as incidências 
que se encontram em uma faixa de 19,4% e 92,4%, dependendo da definição 
do termo “lesão musculoesquelética” utilizada e dos praticantes avaliados (4). 
A dor musculoesquelética, entre atletas, independente da modalidade, torna-
se cada vez mais presente devido ao alto nível de exigência tanto do próprio 
atleta, quanto do seu treinador, podendo desse modo resultar em lesões por 
sobrecarga. Porém, já é comum muitos corredores treinarem e participarem de 
competições mesmo sentindo dor ou já possuindo lesões musculoesqueléticas, 
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conservando a intensidade e quantidade de treinos (5, 6_ENREF_10). Sendo 
assim, o objetivo do estudo é analisar as características de dor, capacidade 
funcional dos membros inferiores e alteração dinâmica do joelho em praticantes 
de corrida.

MÉTODOS

Este é um estudo transversal que contou com participação de 23 corredores 
recreacionais de ambos os sexos, com idade superior a 18 anos, que 
possuíam o hábito de correr pelo menos duas vezes por semana, com duração 
de no mínimo uma hora cada treino e que era praticante há mais de um 
ano. O acompanhamento dos participantes foi feito durante três treinos não 
consecutivos, sendo avaliados antes e depois dos treinos. A pesquisa obteve a 
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 55686716.5.0000.0064).
Após os participantes concordarem em participar do estudo, então era feita 
caracterizações e o mapeamento da dor musculoesquelética nos membros 
inferiores com o auxílio da ficha de avaliação antes e após o treino. 
A Escala Funcional de Membros Inferiores (LEFS-Brazil) foi utilizada com o 
intuito de avaliar a capacidade funcional do participante ao realizar atividades 
cotidianas. Essa escala possui 20 questões, onde cada uma das perguntas 
possui como resposta uma pontuação para a dificuldade encontrada em 
cada atividade, que varia de 0 a 4 pontos, sendo 0 grande dificuldade ou 
impossibilidade de realizar a atividade e 4 ausência de dificuldade. A soma total 
de pontuações varia de 0 a 80 pontos, sendo 0 a pior capacidade funcional 
encontrada e 80 a melhor capacidade apresentada (7). 
A avaliação biomecânica dos membros inferiores foi realizada através do teste 
Single Legged Squat (SLSquat), para que se avalie o valgo ou varo dinâmico 
de joelho através de uma análise cinemática. Foi feita uma filmagem em 2D, 
com uma câmera da marca Sony, Cyber-Shot modelo DSC-W210, de origem 
chinesa, possuindo resolução de 12.1 megapixels, no plano frontal para que 
a partir de um método já desenvolvido por Marcie Harris-Hayes et al., possa 
se classificar o padrão de movimento das extremidades inferiores durante um 
agachamento com uma única perna. A câmera foi posicionada na altura do 
joelho dos participantes, a uma distância de 2 metros destes, englobando na 
gravação desde a metade inferior do tórax até o pé, durante todo o teste (8).
No teste SLSquat o participante ficava em pé, descalço, com ambos os pés 
apoiados no chão, para que o peso esteja igualmente distribuído, com os braços 
cruzados sobre o tórax, flexionando o joelho que não está sendo avaliado no 
momento e mantendo o quadril a 0° de extensão. 

ANÁLISE DE DADOS

Os dados referentes às características da dor, capacidade funcional dos membros 
inferiores e alteração dinâmica do joelho foram analisadas de forma descritiva 
utilizando medidas de tendência central, como média e mediana, e medidas de 
dispersão, como desvio padrão e intervalo interquartil de 25% a 75%.
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RESULTADOS

As descrições das características de treinamento dos participantes foram 
separadas em dois grupos, um dos corredores “com dor”, e outro “sem dor”. 
Os dados do grupo com dor foram analisados por meio da apresentação do 
relato da dor do participante no pré-treino, independente do treino avaliado. Foi 
constatado após o estudo que os participantes possuíam idade média de 37,7 
anos e a maioria era do gênero feminino. 
No primeiro treino oito corredores apresentaram dor antes de iniciarem seus 
treinam. Desses, oito verificou-se que 37,5% acham que a dor foi causada na 
corrida e a intensidade média da dor obtida na EVA é de 4,5. No segundo treino 
quatro corredores apresentaram dor antes de iniciarem os treinos, sendo que 
50% acham que a dor foi causada pela corrida obtendo uma intensidade média 
da dor na EVA de 3,5. No terceiro treino dois corredores relataram dor depois 
do treino, obtendo uma intensidade média da dor de 4,5%.
As análises da funcionalidade dos membros inferiores mostrou uma média dos 
três treinos avaliados de 78,6. Na análise da característica dinâmica do joelho, 
observa-se que 37,7% apresentou valgo dinâmico antes do treino e 47,8% pós-
treino.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

A dor na corrida, como em qualquer outro esporte, torna-se cada vez 
mais frequente devido alguns erros de treinamento, como por exemplo, a 
quilometragem e o aumento excessivo de treino e ao alto nível de exigência 
física dos corredores durante a prática esportiva. Estudos tem mostrado 
que os corredores mesmo sentindo dor ou possuindo algum tipo de lesão 
musculoesquelética decidem participar de provas de corrida e dos treinos (8,9). 
Neste estudo dos 23 corredores avaliados, foram feitas 69 avaliações e 33% 
apresentaram dor, ou seja, uma porcentagem bem alta para os atletas.
Os resultados da funcionalidade de membros inferiores dos três treinos foram 
muito próximos, a média total da LEFS foi de 78,6, o que nos mostra que os 
corredores apresentam uma boa capacidade dos membros inferiores mesmo 
que alguns apresentem dor.  Ao realizarmos a análise dinâmica do joelho dos 
corredores observamos que no pré-treino 37,7% dos corredores apresentaram 
valgo dinâmico, e após o treino esse número foi para 47,8%, ou seja, os 
corredores que apresentaram nenhuma mudança no pré-treino (31,9%), 
tiveram uma alteração do movimento pós-treino (21,7%). Acreditamos que 
essa mudança ocorreu, pela corrida ser um esporte de alto rendimento e com 
isso acaba exigindo muito do corredor tanto fisicamente quanto mentalmente, 
além da fadiga muscular que o corredor irá ter depois de ter realizado seus 
treinos e até mesmo uma prova de corrida.
Algumas limitações foram apresentadas, uma delas por serem corredores 
de assessoria esportiva, podendo ter uma influência na hora de preencher 
se apresentava dor. Foram utilizados questionários autoaplicáveis para a 
coleta de dados, os quais podem ter influências de viés de memorização. Os 
resultados deste estudo poderão contribuir com os pesquisadores em novas 
pesquisas, além de auxiliar terapeutas que usualmente são os encarregados 
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pela realização de programas de prevenção de lesões em equipes de corridas.
Pode-se concluir que os corredores entrevistados apresentou dor de moderada 
intensidade, porém foi possível identificar que a dor não teve um grande 
impacto na funcionalidade dos membros inferiores dos corredores. A análise 
dinâmica do joelho pós-treino teve um aumento no movimento de valgo e uma 
diminuição em nenhum movimento.
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RESUMO

Muitas tarefas da vida diária envolvem a permanência da postura ereta por um 
período prolongado de tempo. Nessas posturas realizamos várias mudanças 
posturais, que favorecem a adoção de posturas temporariamente assimétricas. 
No entanto, se a adoção de posturas assimétricas influencia o controle do 
equilíbrio de jovens durante a postura ereta de longa duração ainda não é 
clara. O objetivo geral será investigar o controle do equilíbrio de adultos jovens 
e sadios durante a postura ereta prolongada. Dez indivíduos jovens, com idade 
entre 18 e 40 anos participarão deste estudo. Os participantes permanecerão 
na postura ereta, com cada pé sobre uma plataforma de força, enquanto 
serão submetidos a quatro condições experimentais, com e sem restrição 
postural: postura simétrica, postura assimétrica direita, postura assimétrica 
esquerda e postura relaxada. Nas posturas assimétricas direita e esquerda, 
eles deverão transferir o máximo de peso corporal para a respectiva perna, 
sem retirar o outro pé em contato com a plataforma. Na postura simétrica, os 
participantes permanecerão com o peso corporal igualmente distribuído entre 
os membros inferiores, e na postura relaxada eles poderão adotar a postura 
que desejarem. Todas as tarefas terão duração de 5 minutos enquanto os 
participantes assistirão a um documentário apresentado na tela de um monitor 
localizada a 1,5 metros de distância. A trajetória do centro de pressão (CP) nas 
direções anteroposterior e médio-lateral, obtido pelas plataformas de força, e a 
porcentagem de descarga de peso em cada membro inferior serão comparadas 
entre as condições experimentais. O estudo ainda está em andamento.

PALAVRAS-CHAVE: controle postural, assimetria postural, equilíbrio
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INTRODUÇÃO

Muitas tarefas cotidianas, como conversar com alguém, realizar certas 
atividades ocupacionais, aguardar na fila do supermercado ou esperar por um 
ônibus, envolvem a permanência da postura ereta por um período prolongado 
de tempo. Nestas situações, adotamos uma postura irrestrita, podendo ser 
chamada também de postura relaxada, na qual não permanecemos totalmente 
parados e de tempos em tempos realizamos mudanças posturais com o 
propósito de evitar fadiga ou desconforto, decorrentes da permanência na 
postura prolongada (DUARTE; HARVEY; ZATSIORSKY, 2000;  FREITAS et al., 
2005;  GALLAGHER; NELSON-WONG; CALLAGHAN, 2011;  LAFOND et al., 
2009;  PRADO; DINATO; DUARTE, 2011). 
Dentre as diversas estratégias de mudanças posturais, a transferência de peso 
corporal entre membros inferiores (mecanismo de carga e descarga) pode ser 
adotada durante a postura relaxada. Nesse sentido, é possível classificar a 
postura em duas situações: quando o peso corporal é igualmente distribuído 
entre os dois membros (postura simétrica) ou quando concentramos o peso 
corporal totalmente ou majoritariamente em apenas uma das pernas, enquanto 
a outra suporta pouco ou praticamente não suporta peso (postura assimétrica) 
(GALLAGHER; NELSON-WONG; CALLAGHAN, 2011).
Apesar de PRADO-RICO (2015) e PRADO-RICO; VILELLA; DUARTE, (em 
submissão) constatarem que jovens são naturalmente assimétricos na postura 
relaxada, esses estudos não avaliaram o controle do equilíbrio de jovens em 
situações de simetria e assimetria posturais durante a postura ereta de longa 
duração, como será feito no presente estudo.

OBJETIVOS

O objetivo geral do presente estudo é investigar o controle do equilíbrio de 
adultos jovens e sadios durante a postura ereta prolongada. A área de oscilação 
do CP e porcentagem de descarga de peso em cada membro inferior de jovens 
sadios durante a postura ereta prolongada em diferentes restrições impostas 
à tarefa (postura relaxada, postura simétrica e postura assimétrica direita ou 
esquerda) serão analisadas.

MÉTODOS

Participarão deste estudo 10 indivíduos jovens, com idade entre 18 e 40 
anos, recrutados nas dependências da Universidade Cidade de São Paulo 
(UNICID) e na comunidade local. Todos os participantes assinarão um termo de 
consentimento livre e esclarecido (TCLE), aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Cidade de São Paulo. Inicialmente, os participantes 
responderão a um questionário de avaliação geral, que será posteriormente 
elaborado para o presente estudo. 
Durante as avaliações, os participantes permanecerão em pé, com cada 
pé sobre uma plataforma de força (Modelo OR6-7, AMTI), enquanto serão 
submetidos a certas tarefas posturais. As forças de reação do solo (FRS) e os
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momentos produzidos pelo membro inferior direito e esquerdo nas plataformas 
de força serão registrados e posteriormente usados para análise do controle 
do equilíbrio.
Os participantes realizarão quatro condições experimentais definidas por 
restrições posturais impostas pela tarefa: postura simétrica, postura assimétrica 
direita, postura assimétrica esquerda e postura relaxada. Na condição chamada 
Simétrica, os participantes deverão distribuir igualmente o peso corporal entre 
os membros inferiores. Na condição denominada Assimétrica Direita, os 
participantes serão instruídos a transferirem o máximo de peso corporal para 
o membro inferior direito, enquanto que na condição Assimétrica Esquerda, 
os participantes deverão transferir o peso corporal sobre o membro inferior 
esquerdo. Nas duas condições eles serão instruídos a não perder contato do 
pé contralateral com a plataforma de força. Por fim, na condição denominada 
Relaxada, os participantes serão orientados a permanecerem em pé, e serão 
informados a se movimentarem livremente caso sintam necessidade. Os 
indivíduos não receberão instruções específicas de como permanecerem em 
pé, exceto que não poderão sair das plataformas de força ou colocar os dois 
pés sobre a mesma plataforma. Todas as tarefas terão duração de 5 minutos 
enquanto os participantes assistirão a um documentário apresentado na tela 
de um monitor localizada a 1,5 metros de distância. Intervalos para descanso 
serão permitidos entre as condições experimentais. A ordem das condições 
será randomizada entre os participantes.
As forças e momentos produzidos pelos membros inferiores direito e esquerdo, 
serão usadas para determinar o centro de pressão (CP) nas direções 
anteroposterior (AP, CPapE, perna esquerda e CPapD, perna direita) e médio-
lateral (ML, CPmlE, perna esquerda e CPmlD, perna direita), conforme as 
equações 1, 2, 3 e 4, respectivamente: 

        

A área de oscilação do CP será calculada pelo método que envolve 85% da 
trajetória dentro de uma elipse. A porcentagem de descarga de peso será 
calculada para cada membro inferior utilizando a componente vertical da FRS. 
Análises de variância serão utilizadas para comparar a área de oscilação do 
CP e porcentagem de descarga de peso entre as condições experimentais. O 
valor de significância será mantido em 0,05.

RESULTADOS PRELIMINARES

Estudo em andamento.
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RESUMO

Exercícios acrobáticos podem induzir mudanças funcionas e estruturais em 
diferentes áreas encefálicas, tendo grande impacto na aprendizagem motora e 
no comportamento de animais. O estudo visa avaliar o comportamento motor e 
a expressão da proteína GFAP nas regiões do córtex motor e estriado de ratos 
adultos induzidos a exercícios acrobáticos por uma (AC1) e quatro semanas 
(AC4) de treinamento.  Para analisar a expressão das proteínas será utilizada 
a técnica de imuno-histoquímica. Espera-se que os dados desse projeto 
possam elucidar a contribuição das células não-neuronais nas áreas motoras 
dos animais submetidos ao treinamento de uma nova habilidade motora.

PALAVRAS CHAVE: exercício físico, neuroplasticidade e áreas encefálicas.

INTRODUÇÃO

Exercícios tanto a curto quanto em longo prazo foram descritos, como tendo um 
grande impacto no encéfalo de ratos e no comportamento de animais. A maioria 
desses estudos analisa a neuroplasticidade ocorrida em áreas relacionadas 
a aprendizagem e memória (Buitrago et al., 2004; Salame et al., 2016). A 
plasticidade neural refere-se á capacidade que o SNC possui em modificar 
algumas das suas propriedades morfológicas e funcionais em resposta 
às alterações do ambiente. Na presença de lesões o SNC utiliza-se desta 
capacidade na tentativa de recuperar funções perdidas e/ou, principalmente, 
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fortalecer funções similares relacionadas às originais (Azizi & Vendrame, 
2007). Um marcador muito utilizado para reparação do SN é a proteína acídica 
fibrilar glial (GFAP). O GFAP pertence à família de proteínas do citoesqueleto, 
sendo o principal filamento de tamanho intermediário presente em astrócitos 
maduros. Esta proteína é importante na modulação da mobilidade e da forma do 
astrócito, e é expressa em todo o SN, principalmente após lesões encefálicas.
Os astrócitos são classificados como células macrogliais do SNC, sendo também 
conhecidas por astroglia. As funções destas células são diversas e alvos de 
descrições muitos recentes, tais como, o suporte metabólico, formação da 
barreira hemato-encefálica e da estrutura cerebral, modulação da transmissão 
sináptica, potencialização de longo prazo, reparação do sistema nervoso, entre 
outras que vêm sendo descritas e estudadas (revisado por Eng et al.,2000)
Ao longo da vida adulta, o aumento de GFAP nos astrócitos ocorre gradualmente. 
Porém, proliferação intensa e rápida dessas células em regiões anatômicas 
específicas, parecem estar envolvidas com doenças neurodegenerativas, por 
exemplo, esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença de Huntington, doença de 
Parkinson (DP) e doença de Alzheimer (DA) (Calne, 1994). Assim, a intensidade 
da síntese de GFAP parece estar envolvida no controle clínico da doença após 
a ativação astroglial, sugerindo a participação deste filamento nos processos 
de neuroproteção e recuperação do SN após danos encefálicos (Dutra et al., 
2012). Estudos com o modelo da DP induzido por 6-OHDA demonstraram que 
a diminuição da expressão de GFAP pode estar relacionada com a melhora 
motora de animais treinados em esteira (Dutra et al., 2012). Entretanto, faz-
se necessário compreender a participação de GFAP nas diversas áreas 
encefálicas envolvidas com planejamento e execução de novas habilidades 
motoras por já terem sido demonstrado que diferentes períodos de treinamento 
acrobático promovem plasticidade sináptica em várias áreas do encéfalo. 

OBJETIVO

Avaliar o comportamento motor e a expressão da proteína acídica fibrilar glial 
no córtex motor e estriado de ratos adultos jovens submetidos a diferentes 
tempos de treinamento de exercício acrobático. 

MÉTODOS

Os ratos serão divididos em três grupos: controle sedentário (SED), exercício 
acrobático por uma semana (AC1), exercício acrobático por 4 semanas (AC4).

PROTOCOLO DO EXERCÍCIO ACROBÁTICO

Os animais serão treinados 3 vezes por semana, em dias intercalados, durante 
uma semana, no período ativo do animal e consistirá em atravessar um circuito 
constituído pelos seguintes obstáculos: gangorra, barreiras verticais, pontes 
de cordas paralelas, traves paralelas de madeira roliça e corda. Cada animal 
passará pelo circuito 5 vezes e quando necessário, serão dados estímulos 
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táteis, nos membros pélvicos do rato para que continue realizando as tarefas 
propostas.

  Figura 1. Imagens do circuito acrobático.

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO MOTOR

A análise do comportamento motor será feita pelo desempenho motor durante 
o treinamento e pelo teste da trave elevada. O desempenho motor nos grupos 
acrobático será avaliado pelo tempo que os animais levam para percorrer cada 
uma das cinco passagens pelo circuito acrobático. O teste da trave elevada é 
uma das formas de análise do comportamento motor de animais, onde o animal 
atravessava uma barra de madeira de 1 m de comprimento e 18 mm de largura 
nos primeiros 15 cm da barra e vai diminuindo até ficar com 8 mm no terço final 
da trave, e adentrar num compartimento fechado (Brooks & Dunnett, 2009). 
Para a realização do teste o animal terá 2 tentativas de até 3 minutos cada para 
entrar no compartimento fechado, onde será registrado a distância percorrida 
e o tempo gasto para finalizar a tarefa. Serão analisados os dados obtidos na 
segunda tentativa, já que a primeira será considerada como adaptação. Para a 
análise do teste da trave elevada consideraremos a distância e o tempo inicial 
e final para expressar a razão de melhora dessas variáveis. 

  
PROTOCOLO DE IMUNO-HISTOQUÍMICA

O procedimento de imuno-histoquímica será realizado da seguinte forma: 
os cortes selecionados serão processados e revelados pela técnica de 
imunoperoxidase utilizando o anticorpo contra GFAP, na concentração de 
1:1000. A imunorreatividade será analisada ao microscópio de luz inicialmente 



XII ENIC – Encontro de Iniciação Científica e III ENID - Encontro de Iniciação à Docência 286

Universidade Cidade de São Paulo

para verificar se o processamento imuno-histoquímico está adequado. Na 
sequência serão capturadas 5 imagens digitais do CPu e córtex motor de cada 
animal dos grupos estudados, no microscópio NIKON Eclipse E800. Essas 
imagens serão analisadas no programa Image J (NIH).

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os dados obtidos serão submetidos à análise estatística com o uso do programa 
Graph Pad Prisma 6. As comparações entre os grupos serão conduzidas a partir 
do teste ANOVA one-way, seguida do pós-teste de Tukey quando a análise 
de variância apresentar diferença estatisticamente significante. Para todos os 
testes, o nível de significância assumido será de p≤0,05.

RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se que os dados desse projeto possam elucidar a contribuição 
das células não-neuronais nas áreas motoras dos animais submetidos ao 
treinamento de uma nova habilidade motora.    
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RESUMO

O objetivo deste estudo será avaliar e comparar o limiar de dor por pressão e a 
modulação condicionada da dor em mulheres com e sem dismenorreia. Trata-se 
de um ensaio clínico transversal, que será realizado na Clínica de Fisioterapia 
da Universidade Cidade de São Paulo. Serão 40 voluntárias divididas em dois 
grupos: Grupo Dismenorreia (GD, n= 20) e Grupo Sem Dismenorreia (GSD, n= 
20), os quais serão avaliados entre os três primeiros dias de ciclo menstrual. As 
pacientes serão submetidas à avaliação fisioterapêutica para quantificar a dor 
por meio da Escala Visual Numérica. Após, para avaliação do limiar de dor por 
pressão, será utilizado um algômetro digital em 6 demarcações previamente 
estabelecidas, sendo uma medida feita na região de S2-S4 e 5 medidas no 
abdome ao redor da cicatriz umbilical. Por fim, serão submetidas ao teste do 
frio pressórico, no qual terão que imergir a mão em um recipiente com água e 
gelo com temperatura de 4-6°C. Serão feitas comparações entre os valores do 
GD e do GSD para determinação do limiar de dor por pressão e a modulação 
condicionada da dor.

PALAVRAS-CHAVE: Dismenorreia, Saúde da Mulher, Dor pélvica.

INTRODUÇÃO

A dismenorreia é a desordem ginecológica mais comum durante a menacme, é 
definida como dor em cólica na região inferior do abdome durante ou alguns dias 
antes do período menstrual. A dor localizada na região suprapúbica, pode se 
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estender até a lombar e irradiar-se até a região medial das coxas e desaparece 
após cerca de 2 dias ou com o fim da menstruação (PROCTOR et al., 2002; 
TUGAY et al., 2007). Cerca de 50% das mulheres em idade reprodutiva referem 
dismenorreia, sendo que em 10 a 15% a presença de dor é suficiente para 
interferir nas atividades de vida diária com duração em torno de 1 a 3 dias por 
mês (LEWERS et al., 1989; PROCTOR et al., 2002; TUGAY et al., 2007). A dor 
menstrual no abdome ocorre em 70 a 90% das mulheres e na região lombar 
em mais de 40% delas (MONTERO et al., 1999).
Nas últimas décadas, têm-se observado uma maior preocupação com o 
tratamento da dismenorreia, tanto com a utilização de medicamentos, quanto 
como a opção da utilização das terapias alternativas. Segundo a International 
Association for the Study of Pain (IASP, 1979), a dor é definida como “uma 
experiência sensorial e emocional desagradável, associada a uma lesão real 
ou potencial dos tecidos ou descrita em função dessas lesões”. Esta definição 
possibilita a avaliação em diversos âmbitos. Geralmente, a dismenorreia 
é mensurada utilizando a Escala Visual Analógica (EVA) ou Escala Visual 
Numérica (EVN) (TUGAY et al., 2007; WANG et al., 2009; LEE et al., 2015, 
LAURETTI et al., 2015), a qual demonstra de forma simples e objetiva a melhora 
desta variável, sendo um parâmetro importante para a prática clínica.
Até o momento, apenas BAJAJ et al. (2002) avaliaram o limiar de dor nas 
diferentes fases do ciclo menstrual (menstruação, folicular, ovulação e lútea) 
de mulheres com dismenorreia e compararam os limiares com os de mulheres 
que não apresentam dor durante a menstruação. Os resultados mostraram 
redução do limiar de dor durante a menstruação para o calor e a estimulação 
por pressão dentro e fora do ciclo menstrual em mulheres com dismenorreia 
comparadas às mulheres sem dismenorreia. Tal alteração somatossensorial 
pode ser dependente de mecanismos nervosos, cujos podem induzir a 
recorrência de dor menstrual moderada à severa. Assim, julga-se necessário 
esclarecer possíveis alterações dos mecanismos centrais da dor por meio de 
avaliação específica. O esclarecimento sobre o limiar de dor e a modulação 
condicionada da dor em relação às regiões abdominal e lombar pode contribuir 
para elaborar estratégias de prevenção e melhorar a confiabilidade dos 
tratamentos propostos para a dismenorreia. Portanto, o objetivo deste estudo 
será avaliar e comparar o limiar de dor por pressão e a modulação condicionada 
da dor em mulheres com e sem dismenorreia.

MÉTODOS

Este estudo será um ensaio clínico randomizado prospectivo e duplo-cego. O 
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Cidade 
de São Paulo (UNICID). Atualmente, encontra-se na fase de recrutamento das 
voluntárias.

Para a participação na pesquisa, todas as voluntárias deverão concordar 
e assinar com os itens especificados no Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecidos.
Serão selecionadas 40 voluntárias com faixa etária entre 18 e 44 anos, 
nuligestas, sedentárias, Índice de Massa Corporal < 29,9 kg/m², com ciclo 
menstrual regular, sendo 20 voluntárias com dismenorreia primária previamente
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diagnosticada por um médico e outras 20 voluntárias sem dismenorreia primária 
ou secundária. Elas serão divididas entre dois grupos: Grupo Dismenorreia 
(GD, n= 20) e Grupo Sem Dismenorreia (GSD, n= 20).
As voluntárias serão submetidas à uma única avaliação durante os três 
primeiros dias da menstruação. Elas serão submetidas à avaliação da dor 
por meio da Escala Visual Numérica (EVN), pelo limiar de dor por pressão 
(PPT) e pela modulação condicionada da dor. As voluntárias com dismenorreia 
deverão referir a presença de dor pontuada na EVN > 3, já as voluntárias sem 
dismenorreia deverão ter a dor ausente (EVN = 0). 
A intensidade da dor será avaliada verbalmente por meio da Escala Visual 
Numérica (EVN), a qual avalia os níveis de intensidade da dor percebida pelo 
paciente utilizando uma escala que varia de 0 (zero) a 10 (dez), sendo 0 como 
“sem dor” e 10 como “dor máxima”.
O PPT será mensurado por um algômetro digital de pressão, da marca 
Somedic®. Será feita a higienização com álccol gel nas áreas a serem 
avaliadas. Após, serão demarcadas as áreas onde a algometria será realizada. 
Durante a mensuração do PPT, a sonda circular do algômetro será posicionada 
perpendicularmente à pele e pressionada a uma taxa de aproximadamente 30 
kPa/s. As voluntárias serão orientadas a apertar um botão quando a sensação 
de pressão ou desconforto se tornar uma sensação nítida de dor. Serão 
coletadas três medidas em kPa de cada área com intervalo de 30 segundos 
entre as mesmas.Serão determinados 6 locais para avaliação do limiar de dor 
por pressão, sendo uma medida feita na linha média da região lombar, abaixo da 
5ª vértebra lombar, correspondendo à S2-S4; e 5 medidas no abdome ao redor 
da cicatriz umbilical, sendo duas a 4 cm da cicatriz umbilical dos lados direito 
e esquerdo, outras duas a 4 cm das anteriores projetando-se inferiormente e 
uma a 4 cm da margem inferior da cicatriz umbilical (BAJAJ et al., 2002).
O teste do frio pressórico será utilizado para avaliar a ativação da modulação 
condicionada da dor. Para as voluntárias com dismenorreia, o estímulo 
condicionado será a imersão da mão do lado ipsilateral do hemicorpo mais 
doloroso; já para as voluntárias sem dismenorreia, o estímulo será feito do 
lado dominante. A mão será imersa em um recipiente com água e gelo com 
temperatura entre 4 e 6º C com água 3 centímetros acima do processo estilóide 
ulnar e radial do membro superior da mão correspondente. A avaliação da 
intensidade da dor será mensurada após 20 segundos de imersão por meio de 
EVN. O PPT será registrado 30 segundos após a imersão no ponto de menor 
limiar de dor.
A análise estatística será feita utilizando o software GraphPad Prism® 6.0 for 
Windows. Para verificar se os dados apresentarão distribuição normal será 
utilizado o teste Shapiro-Wilk. Serão analisadas as diferenças entre os grupos 
nos diferentes momentos de avaliação. Os dados serão expressos em média e 
desvio-padrão. O nível de significância será estipulado em 5% (p ≤ 0,05). 

RESULTADOS PRELIMINARES

Atualmente, está sendo feito o recrutamento de voluntárias para a execução 
prática deste trabalho. Estão sendo usadas diversas formas para divulgação 
da pesquisa para o recrutamento da amostra.
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RESUMO 

O desempenho do movimento dirigido ao alvo é afetado pela direção e forma 
de como é realizado. Movimentos cíclicos estão ligados às centrais geradoras 
de padrão que permitem o automatismo do movimento e o controle por 
áreas subcorticais. Objetivo: Avaliar o desempenho do movimento cíclico do 
membro superior parético no momento inicial e final, nas direções ipsilateral e 
contralateral em pacientes pós-acidente vascular encefálico (AVE). Métodos: 
Trata-se de um estudo experimental, de desenho transversal. 11 indivíduos 
pós-AVE com lesão hemisférica direita e esquerda e 11 indivíduos sadios grupo 
controle, destros, realizaram movimentos com o membro superior dirigidos à 
alvos apresentados em um monitor, sobre uma mesa digitalizadora de forma 
cíclica, para direção ipsilateral e contralateral. Variáveis espaciais e temporais 
foram analisadas nos momentos iniciais e finais. Resultados: O grupo pós-AVE 
teve um pior desempenho no movimento dirigido ao alvo que o grupo controle, 
e mostraram melhor desempenho para alvos posicionados ipsilateralmente 
ao membro superior em movimento no momento final do movimento cíclico 
em relação ao início. Conclusão: Uma modificação do desempenho dos 
movimentos cíclicos no momento final foi observada para ambos os grupos e 
sugerem uma transição do controle de áreas corticais para áreas subcorticais, 
favorecendo o automatismo do movimento. 

PALAVRAS-CHAVE: Acidente cerebrovascular, Lateralidade funcional, 
Desempenho psicomotor, Destreza motora

INTRODUÇÃO 

O membro superior realiza durante as atividades de vida diária movimentos de 
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alcance com padrões de movimentos coordenados e sequenciados dirigidos a 
um objetivo especifico. O movimento cíclico é bastante comum em atividades 
manuais e pode ser realizado até duas vezes mais rápido que os discretos. É 
caracterizado pela forma rítmica, repetida, com idas e retornos para o mesmo 
alvo e envolve o alongamento e encurtamento dos músculos motores principais 
(1).  São controlados principalmente por áreas subcorticais, e envolvem maior 
automaticidade, algo que se assemelha ao ciclo da marcha (1).
Indivíduos pós-AVE falham consistentemente em iniciar o movimento 
direcionado ao alvo e cometem erros no início da trajetória, o que compromete 
a execução, tanto quando realizado pelo membro superior contralateral 
à lesão quanto pelo membro ipsilesional (2). O movimento cíclico pode ser 
funcionalmente vantajoso para os indivíduos pós- AVE. O automatismo, no 
entanto, pode depender da repetição do movimento e, portanto, não estar 
presente desde o início da sequência de ciclos, o que afetaria o desempenho 
da tarefa. O objetivo este estudo foi analisar o desempenho do movimento 
cíclico inicial e final, nas direções ipsilateral e contralateral realizados com o 
membro superior parético em pacientes pós-AVE. 

METODOS

Este estudo trata-se de uma análise secundária de estudo experimental de 
desenho transversal (3) realizado no Laboratório de Análise de Movimento II (LAM-
II), do Programa de Mestrado da Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), 
São Paulo. Este estudo tem aprovação do Comitê de Ética da Universidade da 
Cidade de São Paulo sob protocolo número 25396313.2.0000.0064.

Participantes
11 indivíduos pós-AVE com lesão hemisférica cerebral direito e esquerdo e 
11 indivíduos sadios, destros de acordo com o Inventário de Edinburgh, 
participaram do estudo. Foram coletados os dados sócio demográficos 
(sexo e idade) dados clínicos (tipo de AVE, tempo da lesão, local da lesão); 
dinamometria de Preensão Palmar (Lado direito e esquerdo); dinamometria 
de Pinça Manual Polpa-polpa (Lado direito e esquerdo); Teste de dominância 
motora, Mini Exame do Estado Mental (MEEM); Escala Modificada de Ashworth 
e a Escala de Avaliação Motora Fugl Meyer para Membros Superiores.

Procedimento
O procedimento ocorreu em um único dia, em uma sala com isolamento 
acústico parcial. Os participantes foram posicionados em uma cadeira, com 
ajuste na altura, e um colete para limitar o movimento do tronco. Uma órtese 
na mão foi usada para estabilização. Foi disposto um monitor (Samsung 15”) 
que apresentava as tarefas, e os traçados no qual foram realizados porm meio 
de uma caneta na superfície sensível da mesa digitalizadora (WACOM Intuos 
2, de 12x12 polegadas), para realização dos traçados das tarefas e ambos 
estavam conectados a um laptop (HP AMD Turion 64). O uso do Software 
LabView 9.0 (National Instruments) a uma frequência de 300Hz, foi utilizado 
para a realização de todas as tarefas e registros das atividades. Os movimentos 
foram realizados com os membros superiores direito e esquerdo nas direções 
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ipsilateral e contralateral, de forma cíclica, realizada em 2 blocos com duração 
de 6 segundos para cada direção do movimento, sendo que os alvos estavam 
dispostos a 45° à direita e à esquerda. Após a ocorrência do estímulo imperativo 
e uma ordem verbal o indivíduo realizava o traçado. 

ANÁLISE DOS DADOS

Foram analisados e comparados os primeiros traçados (0 - 3 s) e os últimos 
traçados (3 a 6 s), gerados pelo lado parético e não parético de indivíduos 
sadios. Variáveis temporais e espaciais foram submetidas à análise de 
variância para medidas repetidas, considerando-se o momento (início e fim), 
a direção (ipsilateral e contralateral) dos traçados e lado (direito e esquerdo) 
utilizado. Análises post-hoc com ajuste de Bonferroni foram utilizadas quando 
necessário. Considerou-se um nível de significância de 5%. 

RESULTADOS

O tempo de reação (TR) foi similar (F1,20 = 0,60; p = 0,45) entre o GAVE (449 
± 26 ms) e o GC (421 ± 26 ms). Também não foram observadas diferenças 
entre as direções ipsilateral (427 ± 21 ms) e contralateral (443 ± 22 ms). Com 
relação ao tempo de movimento a comparação entre o GAVE (378 ± 33 ms) e 
o GC (306 ± 33 ms) mostrou similaridade (F1,20 = 2,42; p = 0,135). Em relação 
à direção do movimento (F1,20 = 4,62; p = 0,04), a análise demonstrou que 
a duração foi maior para a direção contralateral (363 ± 29 ms) do que para 
direção ipsilateral (321,5 ± 21 ms). Houve uma diferença (F1,20 = 16,64; p = 
0,001) entre o momento inicial (376 ± 26 ms) e final (308 ± 22,5 ms). 
O pico de velocidade foi maior (F1,20 = 11,2; p = 0,003) para o GC (99,92 ± 8,38 
cm/s) do que para o GAVE (60,25 ± 8,38 cm/s). Houve uma diferença entre as 
direções dos movimentos (F1,20 = 7,12; p = 0,015) sendo maior para a direção 
ipsilateral (86 ± 7 cm/s) do que para o contralateral (74 ± 5 cm/s). A velocidade 
entre os momentos mostrou diferença significativa (F1,20 = 67,35; p < 0,0001), 
sendo maior no momento final (90 ± 7 cm/s), do que para o momento inicial (70 
± 5 cm/s). 
O GC (2,5 ± 0,3 um) realizou movimento mais suave (F1,20 = 12,52; p = 0,02) 
do que o GAVE (4 ± 0,3 um). A suavidade foi similar para a direção ipsilateral 
(3 ± 0,2 um) e contralateral (3,5 ± 0,27   m). O momento final (3 ± 0,17 um) foi 
mais suave (F1,20 = 4,2; p = 0,05) do que o momento inicial (3,5 ± 0,27 um). 
O intervalo médio entre picos de velocidade foi similar (F1,20 = 2,84; p = 
0,10) na comparação entre GC (309 ± 36 ms) e GAVE (394 ± 36 ms). Não 
houve diferença significativa para direção (F1,20 = 3,06; p = 0,095) ipsilateral 
(371 ± 27 ms) e contralateral (333± 28 ms). Houve uma diferença altamente 
significativa entre os momentos analisados (F1,20 = 44,32; p < 0,0001). O 
momento final teve um menor intervalo entre os picos de velocidade (311 ± 24 
ms) do que o momento inicial (393 ± 28 ms). Houve uma interação entre grupo, 
momento e direção (F1,20 = 8,71; p = 0,008). A análise post-hoc demonstrou 
uma diferença entre grupos na direção ipsilateral (GC: 315 ± 45; GAVE: 445 
± 45), mas não na direção contralateral (GC: 277,5 ± 37; GAVE: 395,5 ± 37). 
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Por outro lado, no momento final do movimento os grupos diferiram para o 
lado contralateral (GC: 277,5 ± 37; GAVE: 395,5 ± 37), mas não para o lado 
ipsilateral (GC: 266 ± 37; GAVE: 304,5 ±37). Nas demais condições não houve 
diferença entre os grupos.
O GAVE (2,5 ±0,3 cm) realizou movimentos menos acurados (F1,19 = 27,90; 
p < 0,0001) que o GC (0,5 ± 0,3 cm). Não houve diferença na direção do 
movimento (F1,19 = 2053; p = 0,16) entre a direção ipsilateral (2 ± 0,4 cm) e 
contralateral (1 ± 0,2 cm).  O momento inicial (1,4 ± 0,2 cm) e momento final 
(1,7 ± 0,3 cm) foram similares (F1,19 = 0,18; p = 0,7).  O GAVE (2,5 ± 0,5 cm) 
realizou movimentos menos precisos (F1,18 = 12,65; p = 0,02) do que o GC 
(1 ± 0,5 cm). Em relação a direção também não houve diferença significativa 
(F1,18 = 0,61; p = 0,4), para a direção ipsilateral (1,5 ± 0,4 cm) e contralateral 
(1,5 ± 0,5 cm). Não houve diferença significativa ao momento (F1,18 = 0,48; p 
= 0, 5), momento inicial (2 ± 0,5 cm) e momento final (1,5 ± 0,3 cm). 

DISCUSSÃO

A análise do desempenho do movimento cíclico em pacientes pós-AVE, 
demonstrou que os indivíduos do grupo pós-AVE obtiveram uma pior 
performance em relação grupo controle nas variáveis pico de velocidade, 
suavidade e acurácia, porém similares ao tempo de reação, movimento e pico 
de velocidade. Foi observada a melhora do desempenho conforme a repetição 
dos ciclos nos grupos. A análise do desempenho nos momentos inicias e finais 
apresentaram maior duração, intervalo entre picos, menor pico de velocidade 
e suavidade quando comparados aos momentos finais. No entanto, esta 
ritmicidade não é vista no início do movimento.  

CONCLUSÃO

Apesar dos indivíduos pós AVE terem pior performance em relação aos 
indivíduos sadios, eles se comportam de maneira similar no momento final dos 
movimentos dirigido ao alvo. Desta forma, sugere-se que a automaticidade do 
movimento dependente da repetição contínua do movimento e pode facilitar o 
movimento em indivíduos com AVE.
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RESUMO

Ao longo do dia, realizamos diversos tipos de movimentos dos membros 
superiores de acordo com as necessidades funcionais das tarefas. A 
informação sensorial, seja ela visual ou proprioceptiva, é necessária para 
que o movimento ocorra de forma coordenada e sua alteração é comum em 
indivíduos com lesões nervosas centrais. Acredita-se então, que o movimento 
dirigido ao alvo, é prejudicado na ausência da retroalimentação visual. Assim 
sendo, este estudo teve como objetivo analisar a influência da presença da 
retroalimentação visual (feedback) no desempenho do movimento dirigido ao 
alvo de membros superiores em indivíduos pós- acidente vascular encefálico 
(AVE). Os resultados demonstraram que a ausência do feedback visual, para 
o grupo AVE, determina um maior pico de velocidade, na direção ipsilateral. 
Apesar disso, em todas as situações, atingiu-se o objetivo da tarefa, verificado 
pelos erros constante e variável.

PALAVRAS-CHAVE: Braço, Alcance, Desempenho sensório-motor, Sensação.

INTRODUÇÃO 

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é definido como uma afecção neurológica 
de causa vascular, que ocorre no sistema nervoso central de forma súbita e 
instalação aguda (Sacco, 2013). É comum ocorrer comprometimento na função 
dos membros superiores associado à alteração de coordenação interarticular e 
da interação espaço-temporal, prejudicando dessa forma, o movimento dirigido 
ao alvo (Levin, 1996) e limitando a funcionalidade (Schaefer, 2012). 
Feedback, ou retroalimentação, inclui todas as informações sensoriais 
disponíveis como resultado de um movimento. Com base nestas informações 
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sensoriais, os movimentos voluntários são planejados, programados e 
comandados por diferentes regiões corticais, através de um mapa ordenado 
de representação do corpo que garante o controle da força, velocidade, 
amplitude e direção de cada movimento com a maior precisão (Shumway-Cook 
& Woollacott 2002).
Segundo Thaler e Goodale (2011) para os movimentos de membros superiores 
para alvos específicos no espaço, a programação e controle dos movimentos 
da mão parecem utilizar predominantemente a informação visual em relação à 
informação proprioceptiva. A ideia é que o feedback visual reduz a variabilidade 
do movimento e pode ser utilizada para corrigir e controlar os erros no movimento 
em relação ao objetivo. Portanto, o feedback visual pode ser utilizado como uma 
forma de compensar deficiências presentes  em indivíduos pós AVE. Assim, o 
objetivo deste estudo foi analisar a influência da presença da retroalimentação 
visual no desempenho do movimento dirigido ao alvo de membros superiores 
em indivíduos pós-AVE.

METODOS

Participaram deste estudo experimental transversal 13 indivíduos (sendo 6 
com AVE e 7 sadios) pareados em relação à faixa etária (AVE com média de 
54,6 ± e desvio padrão de 13,2 anos; grupo controle com média de 50,7± e 
desvio padrão 6,01 anos ). Inicialmente o indivíduo sentou-se em frente a uma 
mesa digitalizadora onde foi realizada a tarefa através de uma ponteira sobre 
a superfície sensível dessa mesa e um monitor, ambos conectados ao Laptop. 
Antes de iniciar o experimento foi realizada a calibração dos alvos dispostos a 
45° à direita e à esquerda do ponto inicial. Assim, os participantes realizavam 
movimentos para as direções ipsilateral e contralateral ao membro superior 
direito, que realizava as tarefas. Foram 80 tentativas divididas em 4 blocos: 
dois sem feedback e dois com feedback visual.  A ordem de cada condição foi 
aleatorizada entre os participantes. Foram analisadas variáveis temporais e 
espaciais por meio de análise de variância para medidas repetidas. Considerou-
se um nível de significância de 5%.

RESULTADOS 

Não houve diferença para o tempo de reação (F1,9 = 3,18; p= 0,11) entre os 
grupos AVE (549 ± 34 ms) e o controle (467 ± 31 ms). Também não houve (F1,9 
= 0,02; p= 0,90) diferença quando analisadas as condições com feedback (509 
± 24 ms)  e sem feedback visual (508 ± 23 ms). Quando analisado o movimento 
para as direções ipsilateral (512 ± 24 ms) e contralateral (504 ± 23 ms), os 
resultados também se mostraram similares (F1,9 = 0,75; p= 0,41). 

O tempo de movimento foi similar (F1,9 = 0,82; p = 0,39) entre os grupos AVE 
(403 ± 47 ms) e controle (346 ± 43 ms) e quando analisadas as condições (F1,9 
= 0,91; p = 0,37) com feedback (380 ± 33 ms) e sem feedback (370 ± 31ms) do 
movimento. Houve diferença (F1,9 = 24,85; p = 0,001) para as direções em que 
os movimentos foram realizados. Na direção ipsilateral (346 ± 32 ms) o tempo
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de movimento foi menor do que na direção contralateral (404 ± 33 ms).
O pico de velocidade foi similar (F1,9 = 0,005; p= 0,947) entre os grupos AVE 
(71,4 ± 12,6 cm/s) e o controle (70,2 ± 11,5 cm/s) e para as condições (F1,9 
= 1,15; p= 0,31) com feedback (69,4 ± 8,5 cm/s) e sem feedback (72,1 ± 9 
ms). Houve diferença (F1,9 = 23,1; p= 0,01) quando comparadas as direções do 
movimento.  Para a direção ipsilateral (76,6 ± 8,6 cm/s) o pico de velocidade 
foi maior do que para a direção contralateral (65 ± 9 cm/s). Houve interação 
significativa (F1,9 = 5,29; p = 0,047) entre o grupo e o pico de velocidade. Para 
o grupo AVE houve diferença para a condição sem feedback (75, 65 ± 13 cm/s), 
apresentando maior pico de velocidade, o que não aconteceu na condição com 
feedback.
A suavidade também se mostrou similar (F1,9 = 3,5; p = 0,095) entre os grupos 
AVE (2,43 ± 0,31 um) e controle (1,7 ± 0,28 um), para as condições (F1,9 = 
0,05; p = 0,83 um) com feedback (2,1 ± 0,22 um) e sem feedback (2,02 ± 0,2 
um) e (F1,9 = 1,62; p = 0,24 um) para as direções ipsilateral (2 ± 0,26 um) e 
contralateral (2,2 ± 0,2 um) do movimento.
Para o erro de direção, não houve diferença (F1,9 = 0,48; p = 0,51) entre os 
grupos AVE (5,3 ± 0,8°) e controle (4,5 ± 0,71°), assim como não houve diferença 
no erro de direção (F1,9 = 0,18; p = 0,68) quando analisadas as condições com 
feedback (5 ± 0,56°) e sem feedback (4,8 ± 0,6°). Houve diferença (F1,9 = 22,1; 
p = 0,001) para a direção do movimento. A direção contralateral (5,9 ± 0,5°) 
apresentou maior erro de direção, se comparada a ipsilateral (3,9 ± 0,6°) do 
movimento. 
O erro variável resultante os resultados demonstraram não haver diferença 
(F1,9 = 1,2; p= 0,31) quando comparado os grupos AVE (0,56 ± 0,09 cm) e 
controle (0,42 ± 0,09 cm), assim como não houve diferença (F1,9 = 0,62; p = 
0,45) quando analisadas as condições com feedback (0,45 ± 0,06 cm) e sem 
feedback (0,52 ± 0,09 cm). Também não houve diferença quando analisadas 
as direções do movimento (F1,9 = 0,97; p = 0,35), ipsilateral (0,6 ± 0,13 cm) 
e contralateral (0,4 ± 0,06 cm). Em relação ao erro constante resultante, os 
resultados demonstraram que não houve diferença (F1,9 = 0,15; p= 0,71) 
quando comparados os grupos com AVE (0,3 ± 0,05 cm) e controle (0,3 ± 0,05 
cm), assim como não houve diferença (F1,9 = 0,48; p = 0,5) quando analisadas 
as condições com feedback (0,3 ± 0,03 cm) e sem feedback (0,3 ± 0,05 cm). 
Também não houve diferença quando analisadas as direções do movimento 
(F1,9 = 0,6; p = 0,46) ipsilateral (0,31 ± 0,05 cm) e contralateral (0,25 ± 0,05 cm). 
Em ambos, não houve alteração significativa entre os fatores.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

De forma geral, os resultados demonstraram que a ausência do feedback 
visual, para o grupo AVE, determina um maior pico de velocidade, na direção 
ipsilateral. Apesar disso, em todas as situações, atingiu-se o objetivo da tarefa, 
verificado pelos erros constante e variável.
Thaler et al. (2010) analisaram se o feedback visual desempenha um 
papel diferente no controle do movimento alocêntrico em comparação com 
movimentos dirigidos ao alvo. Os movimentos alocêntricos, são aqueles que 
imitam os gestos dos outros, como o ato de fazer uma pintura ou desenhos de 
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objetos do mundo real ou cenas, ou simplesmente desenhos copiados. Nestas 
situações, o objetivo é realizar um movimento, dos quais refletem certas 
propriedades espaciais do ambiente visual, e não apontar ou chegar em um 
objeto como é o caso do movimento dirigido ao alvo. Os resultados foram 
interpretados como uma evidência, para a ideia de que o sistema sensório 
humano utiliza uma estimativa sensorial estatisticamente ótima, para controlar 
o movimento. É importante salientar, no entanto, que muitos movimentos 
realizados diariamente não são dirigidos ao alvo, mas são baseados em 
informação visual alocêntrica (centrado no objeto). Há evidências de que 
os movimentos alocêntricos têm diferentes substratos neurais do que os 
movimentos dirigidos ao alvo (Goodale e Milner 1992; Schenk 2006). Este, 
por sua vez, pode refletir diferenças na forma como o sistema sensório-motor 
utiliza a informação visual durante o controle destes dois tipos de movimentos. 
(Thaler et al., 2010).
O feedback visual durante a execução do movimento pode ser usado para 
corrigir erros no movimento com respeito ao objetivo. Ele não pode ser 
utilizado, no entanto, para corrigir erros que possam ter surgido por causa da 
incerteza do movimento inicial sobre esse objetivo. Em outras palavras, os 
processos de controle serão bem sucedidos em conduzir a mão ao seu destino 
planejado, mas não vai corrigir os erros no próprio plano. Como consequência, 
a incerteza inicial sobre a posição final do movimento necessário, irá adicionar 
à variabilidade de movimentos (Thaler et al., 2010)
A ideia é que o feedback visual é usado de uma maneira que minimiza a 
variabilidade da estimativa sensorial do estado do sistema, e deste modo, 
reduz a variabilidade do movimento. O feedback visual durante a execução da 
tarefa, pode ser usado para corrigir erros no movimento em relação ao objetivo 
(Thaler et al., 2010)
O desempenho em uma tarefa dirigida ao alvo, particularmente quando a visão 
é utilizada para controlar o movimento, tem sido associada a atividade neuronal 
no córtex parietal posterior. Foi sugerido que o córtex parietal posterior é o 
substrato neural que monitora e ajusta movimentos em curso, com base na 
informação visual. Essas descobertas comportamentais fornecem suporte 
para a ideia do desempenho na tarefa dirigia ao alvo ter forte dependência de 
controle visual online (Thaler et al., 2010).
A melhora do desempenho com uso de feedback visual também foi demonstrada 
por Lawrence e col. (2009). Neste estudo, os indivíduos quando se deparavam 
com a ausência de feedback visual, já não eram mais capazes de corrigir os 
seus erros para alcançar o seu objetivo. Os autores ressaltam que o feedback 
visual pode diminuir o processamento de outras fontes de feedback necessárias 
para desenvolver mecanismos de detecção e correção de erros intrínsecos.
Assim, o indivíduo pode tornar-se cada vez mais dependente de feedback 
visual, como uma forma de corrigir a programação dos movimentos em 
função da prática. Os autores sugerem ainda que o feedback apresentado 
simultanea ou imediatamente após a conclusão do movimento fornece fortes 
efeitos de orientação, mas pode ser prejudicial para aprender, uma vez que 
bloqueia o processamento de outros tipos importantes de retroalimentação.   
Os movimentos dirigidos a alvos posicionados contralateralmente ao 
membro superior em movimento, mostraram pior desempenho, apresentando 
menor velocidade, maior duração e maior erro de direção. Assim sendo, 
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o direcionamento ao alvo depende da coordenação e controle interarticular 
principalmente da força e da velocidade e de outros fatores controlados pelo 
cerebelo (Dounskaia et al, 2010).  Os movimentos contralaterais, que cruzam 
a linha média corporal, exigem maior coordenação interarticular, demandando 
um maior gasto energético quando comparado aos movimentos ipsilaterais, 
aos quais se mantém na linha articular (Miall et al, 2007).
Portanto, a ausência de feedback visual modifica o desempenho do movimento 
dirigido ao alvo em indivíduos pós-AVE mas os indivíduos ainda são capazes 
de atingir o objetivo da tarefa. Assim, em pacientes neurológicos o uso de 
feedback visual pode facilitar estes movimentos do membro superior, mas o 
cuidado para a dependência neste estímulo deve ser considerado.
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RESUMO 

O profissional Fisioterapeuta do trabalho, e uma especialidade que ascende 
com o crescimento das indústrias e comércios. No Brasil existem milhares de 
empresas e sabemos que deste número, mais da metade está concentrada no 
estado de são Paulo. Os prejuízos registrados nas empresas devido a doenças 
relacionadas ao trabalho nas últimas décadas, vem preocupando os gestores 
e acionistas. Vários profissionais trabalham diretamente na segurança do 
trabalho e um deles é o fisioterapeuta. Porém não se sabe o perfil e como este 
profissional de fato contribui para a melhora deste cenário. Será realizado um 
estudo transversal de base populacional e com base nos resultados obtidos 
traçaremos o perfil do profissional desta especialidade bem como suas funções, 
números atuantes no estado de São Paulo e outras variáveis importantes.

PALAVRAS-CHAVE: saúde do trabalhador, prática profissional, fisioterapia

INTRODUÇÃO

A fisioterapia do trabalho é uma especialidade que surge com o crescimento 
das organizações, complexidade das tarefas ocupacionais, e as altas taxas 
de prevalência de doenças relacionadas ao trabalho. Segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2014 o Brasil possuía 4,77 milhões de 
empresas, sendo que mais da metade 5,2 milhões de unidades locais ativas 
estavam na Região Sudeste. Sendo que mais da metade estão empresas 
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estão localizadas no estado de São Paulo1. Se por um lado ter muitas 
empresas, é um forte indicador de emprego e renda, o ambiente de trabalho 
possui muitos fatores de exposição e riscos ao trabalhador, que por sua levam 
a uma grande preocupação com os custos de saúde no contexto mundial. A 
International Labour Office estima que anualmente surgem 160 milhões de 
novos casos de doenças relacionadas ao trabalho2. Dentre elas, as doenças 
musculoesqueléticas (DMEs), afetam 4% da população mundial, sendo que 
15% são decorrentes de fatores de risco no trabalho3,4. Os pedidos de auxílios-
doença e aposentadorias precoces no Brasil são, em sua maioria, decorrentes 
das DMEs. Segundo dados da Previdência Social 5 milhões de benefícios foram 
concedidos em 2012, sendo que 6,7% eram acidentários5.A gestão adequada 
das DMEs é essencial para o bom prognóstico, e deve ter como foco manter 
o trabalhador em suas atividades laborais e favorecer o retorno precoce ao 
trabalho, com base na análise da capacidade funcional6,7.  Sabe-se que os 
problemas de saúde dos trabalhadores são determinantes para permanência 
ou exclusão do mercado do trabalho8.  Schuring et al., (2013)9 realizaram um 
estudo observacional prospectivo de 10 anos na Holanda e identificaram que é 
muito difícil um trabalhador que está por mais de 7 anos afastado retornar ao 
trabalho. Por isso, é necessário implementar medidas preventivas para evitar 
os afastamentos ou diminuir ao máximo sua duração. Para isso, é preciso que 
profissionais de saúde sejam qualificados, e capazes de identificar e analisar 
a fonte dos problemas relacionados à saúde do trabalhador e criar estratégias 
efetivas de enfrentamento6,8. 
Neste sentido, vemos a crescente inserção dos profissionais Fisioterapeutas 
nas empresas, consultorias e periciais técnicas judiciais desejosos em atuar 
no contexto do trabalho, podem enfrentar e contribuir com a mudança deste 
cenário10. Assim, um grupo de profissionais se reunissem para criar a Associação 
Brasileira de Fisioterapia do Trabalho (ABRAFIT), e mais atualmente as Câmaras 
Técnicas pelos Conselhos estaduais e federais, para apoiar esses profissionais. 
Todos esses movimentos, levaram a recente aprovação da Resolução Nº 403 
do COFFITO11 que Especialidade de Fisioterapia do Trabalho, indicando a 
competência desses profissionais.  A mesma é disciplinada por meio do código 
deontológico da profissão, assim como das diretrizes de formação profissional 
(CES-04,2002)12. De que deve atuar em todos os níveis de atenção à saúde, 
integrando-se em programas de promoção, manutenção, prevenção, proteção 
e recuperação da saúde. A atuação do Fisioterapeuta é importante no contexto 
da prevenção de doenças musculoesqueléticos e síndromes dolorosas10,11. 
Isso, porque com o advento da modernidade, cumprimento de metas, e novas 
tecnologias, o aumento de custos com a saúde, absenteísmo, problemas 
sociais, influencias negativa no produto interno bruto (PIB) nacional, e faz-
se importante mostrar a importância da fisioterapia do trabalho no ambiente 
laboral. Em meio a tantas conquistas, consolidação e o reconhecimento da 
Especialidade Fisioterapeuta do Trabalho, há muitos questionamentos quando 
a inserção deste profissional, o dia-a-dia em âmbito empresarial, o que de 
fato faz com que este profissional contribua para a produtividade e ascensão 
empresarial e ao mesmo tempo contribua para a saúde do trabalhador. Será que 
temos um numero suficiente de Fisioterapeutas atuantes nesta especialidade, 
como está o cenário atual do Fisioterapeuta do Trabalho. 
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OBJETIVOS

Há quantos fisioterapeutas do trabalho atuando nas empresas do Estado de 
São Paulo? Quais são suas competências para atuação na área, de quais 
intervenção em saúde esses profissionais se utilizam na prática profissional? A 
atuação do Fisioterapeuta do trabalho está em consonância com as diretrizes 
do conselho federal de Fisioterapia para esta especialidade? 

MÉTODOS

Trata-se de um estudo analítico transversal de base populacional. Serão 
entrevistados representantes das empresas, a partir do primeiro contato via 
departamento de recursos humanos.  Todas as empresas alocadas para 
contato neste estudo serão feitas de forma aleatória. As empresas de pequeno, 
médio e grande porte do estado São Paulo serão questionadas sobre haver 
ou não Fisioterapeuta contratado, ou que prestador de serviço para atuação 
na área de saúde do trabalhador e ergonomia. A partir deste primeiro contato, 
e a confirmação da atuação do profissional, será então solicitado o contato 
do Fisioterapeuta para a realização da entrevista via documento enviado por 
e-mail, ou telefone. 
Serão incluídas neste estudo empresas cadastradas nos Centros da Indústria 
do Estado de São Paulo, (CIESP) de todas as regiões distritais. As variáveis 
preditoras do estudo são: regiões distritais e por classificação de porte das 
empresas (pequeno médio e grande porte). As variáveis de desfecho são: tipos 
de contratação, formação profissional, tempo de trabalho na área, carga de 
trabalho, inserção e papel na equipe de saúde e segurança, questionamento 
sobre a compreensão do papel do fisioterapeuta do trabalho. Serão interrogados 
também a respeito do tipo de análises realizadas no ambiente de trabalho e com o 
trabalhador, assim como ferramentas, e instrumento utilizados (para determinar 
condições de trabalho, posturas e movimentos, exposição) e intervenções 
implantadas (estabelecimento de pausas, rodízios, exercícios, programas 
de qualidade de vida, outras medidas de prevenção de doença e promoção 
de saúde) realizadas pelo profissional junto à empresa e aos trabalhadores. 
Todas essas informações serão obtidas por meio de questionários próprio de 
entrevistas. O cálculo amostral será realizado pelo programa randomizer.org. 
A partir dos critérios de região distrital das empresas cadastradas e do porte. 
O tamanho amostral será realizado considerando um alfa de 0,05, um poder 
estatístico de 80%, uma perda amostral de 15%, a partir do número total de 
empresas pertencentes aos critérios estabelecidos.  

Procedimentos
Incialmente este estudo será encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa 
na Universidade Cidade de São Paulo. Após aprovação, será adquirida a lista 
de empresas cadastradas nos CIESP do Estado de São Paulo, por região de 
representação.  A partir desta lista, que estará em arquivo Excel, faremos uma 
organização das empresas por diretorias regionais (n=42), e por porte (pequeno, 
médio, grande). A aleatorização será realizada após o cálculo amostral, assim 
que forem definidas as empresas que serão contatadas, dois pesquisadores 
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farão as entrevistas iniciais com uma pessoa do departamento de recursos 
humanos, e o contato com os fisioterapeutas. Os pesquisadores que farão 
as entrevistas receberão treinamento e estarão alinhados para seguirem um 
padrão de abordagem. As análises serão realizadas no pacote estatístico 
SPSS 23.0. Análises descritivas serão utilizadas para descrever o perfil da 
população, e intervenções por meio de frequências relativas e absolutas. A 
análise das diferenças entre a prevalência de profissionais por distrito e porte 
da empresa, será realizada por meio de análise de variância, teste Anova One-
way.  O nível de significância estatístico utilizado será de p<0,05. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Empresas menores terão um número menor de profissionais. Determinadas 
categorias (ser nacionais ou internacionais), serão determinantes para as 
atividades realizadas no âmbito da saúde ocupacional e ergonomia pelo 
Fisioterapeuta. 
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RESUMO

Esse estudo é do tipo observacional transversal está associado a um projeto 
de Doutorado tem como objetivo mensurar a prevalência de dor lombar no 
setor censitário da Barra Funda zona Centro-Oeste região metropolitana da 
cidade de São Paulo.  Serão selecionados 300 indivíduos de 18 anos. Serão 
incluídos no estudo todos os indivíduos que aceitarem o convite de participar, 
respondendo aos questionários de prevalência de dor lombar. Esperamos 
identificar a prevalência de dor lombar (aguda, subaguda e crônica). 

PALAVRAS-CHAVE: dor lombar, prevalência, Brasil.

INTRODUÇÃO

A dor lombar é uma das condições mais comuns associada à incapacidade 
em todo o mundo (1). No Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas apresentam 
incapacidade associada à dor lombar e pelo menos 70% da população terá 
algum episódio dessa condição ao longo da vida. A dor lombar pode ser 
classificada em três categorias: 1) dor lombar não específica, 2) patologias 
graves de coluna e 3) dor lombar com comprometimento de raiz nervosa (4). 
O restante dos casos é classificado como dor lombar não específica, cerca de 
95% são de característica não específica(5), menos de 5% estão associados a 
comprometimento de raízes nervosas e menos de 1% são devidos a patologias 
graves da coluna (4).
A dor lombar não específica é classificada em: agudo, subagudo e crônico 



XII ENIC – Encontro de Iniciação Científica e III ENID - Encontro de Iniciação à Docência 308

(2). Dor lombar aguda é definida como um episódio de dor que permanece 
por menos de seis semanas, episódios com duração entre 6 a 12 semanas 
são classificados como subagudos e episódios com duração superior a 12 
semanas são classificados como crônicos (3). As mais recentes diretrizes 
de recomendações para estudos de prevalência em dor lombar sugerem 
que pelo menos três períodos de tempo sejam investigados: prevalência 
pontual, prevalência nos últimos doze meses e prevalência durante toda a 
vida (6,7). Tendo em vista que a maioria dos estudos de prevalência em dor 
lombar realizados no Brasil se refere a particularidades dessa condição em 
extratos extremamente específicos da população como caminhoneiros (8) e 
professores (9), faz-se necessário a realização de um estudo com uma amostra 
mais abrangente. De acordo com o Censo de 2010 a cidade de São Paulo se 
aproxima das características sócias demográficas do país, portanto a mesma 
foi selecionada para a realização deste estudo. Portanto o objetivo deste estudo 
é  mensurar, pela primeira vez, a prevalência de dor lombar (aguda, subaguda 
e crônica) na população do bairro da Barra Funda.

MÉTODOS

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa – CEP, da Universidade 
Cidade de São Paulo (CAAE 44662415.0.0000.0064). Participará deste estudo 
sujeitos acima de 18 anos que residam na zona urbana da região metropolitana 
da cidade de São Paulo no setor censitário da Barra Funda, zona Centro-
Oeste. Serão recrutados 300 participantes e o cálculo amostral foi baseado 
numa precisão de 1,5%, uma estimativa de prevalência pontual estimada de 
23%, numa população de 11 milhões de habitantes e um intervalo de confiança 
de 95%. Para a realização do cálculo amostral foi utilizado uma calculadora 
para cálculos amostrais de estudos de prevalência que pode ser acessada no 
seguinte site: http://sampsize.sourceforge.net/iface/index.html. 
Procedimentos: Todos os sujeitos que concordarem em participar do estudo 
respondendo aos questionários e que tenham qualquer nível de escolaridade 
serão incluídos e serão devidamente informados sobre os procedimentos 
e objetivos deste estudo, e após concordarem, assinarão um termo de 
consentimento livre e esclarecido (TCLE). A coleta de dados será composta 
por uma entrevista com cada participante onde serão coletadas informações 
sobre dor lombar referida no exato momento da entrevista, no último ano e em 
algum momento da vida. A região metropolitana de São Paulo divide-se em 
97 setores censitários, e para esse estudo foi selecionado, aleatoriamente, 
1 desses setores para a realização da coleta de dados (Barra Funda – Zona 
Centro-Oeste). A realização da coleta de dados será feita em locais de pontos 
de fluxo de pessoas, por exemplos: praças públicas, ruas movimentadas, 
pontos de ônibus, ruas comerciais de bairro, estações de metrô e outros locais 
por onde se acredita que as pessoas costumam passar diariamente. Portanto, 
serão coletados os dados de 150 participantes do gênero feminino e 150 do 
gênero masculino.  Será aplicado um questionário contendo dados pessoais 
dos sujeitos, além de fatores prognósticos associados à dor lombar (10). 
Serão coletadas variáveis demográficas, socioeconômicas, comportamentais, 
ocupacionais, antropométricas e emocionais. O grau de escolaridade será 
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estratificado em baixo (até o segundo grau completo) e alto (nível universitário); 
já a classe econômica será classificada de acordo com os Critérios de 
Classificação Econômica do Brasil estabelecidos pela Associação Brasileira 
de Empresas de Pesquisa, sendo que posteriormente serão condensados 
em três grupos: alta (A1+A2+B1), média (B2+C) e baixa (D+E). Em relação 
às variáveis comportamentais será abordado o nível de atividade física do 
participante com base no International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) 
versão curta (12). Também será abordado o tabagismo que foi dividido 
nas categorias de: não fumantes, ex-fumantes e fumantes. As variáveis 
ocupacionais referem-se à situação de trabalho, considerando-se a resposta 
sim àqueles que tenham trabalho no momento da entrevista, e a resposta 
não os que não têm. O tempo de ocupação, em anos, frequência e satisfação 
no trabalho também serão coletados. Além disso, serão obtidas informações 
sobre as variáveis antropométricas representadas pelo peso referido, estatura 
referida e posterior cálculo do índice de massa corporal (IMC), e finalmente, 
as variáveis emocionais: estresse, ansiedade e a depressão. O participante 
será questionado sobre a dor lombar em três momentos: pontual, nos últimos 
365 dias e em algum momento da vida, em que serão coletadas informações 
sobre frequência, intensidade, duração e irradiação da dor lombar, segundo 
o consenso para padronização de dor lombar em estudos de prevalência (6). 
Para efeito de estudo, será considerado um episódio de dor lombar “qualquer 
dor entre a última costela e a parte inferior das nádegas com duração superior 
a 24 horas, precedido de 30 dias sem dor” (13). Com o intuito de facilitar a 
identificação exata da região lombar, uma figura ilustrativa do corpo humano 
será apresentada ao participante.
Para identificação da intensidade da dor sentida pelo voluntário que apresentar 
dor no momento da entrevista será utilizada a Pain Numerical Rating Scale 
(Pain NRS) (14). O participante será questionado sobre a presença de dor 
localizada especificamente na região lombar e posteriormente. Os indivíduos 
que apresentarem 9 dor lombar no momento da entrevista serão orientados 
a preencher os itens que de fato os descrevessem no dia da aplicação do 
questionário. 
Analise estatística: A prevalência atual, nos últimos 12 meses e em algum 
momento na vida será calculada através de percentuais e seus respectivos 
intervalos de confiança a 95%. As variáveis demográficas também serão 
calculadas através de estatística descritiva. 

RESULTADOS PRELIMINARES

Esperamos coletar os dados referentes à: fatores prognósticos associados 
à dor lombar; variáveis comportamentais; variáveis ocupacionais; variáveis 
antropométricas; fatores associados ao estresse, ansiedade e depressão; 
intensidade da dor lombar e incapacidade associada à dor lombar.
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RESUMO

Os movimentos de alcance de indivíduos que sofreram um Acidente Vascular 
Encefálico (AVE), tanto do membro superior contralateral à lesão quanto o 
ipisilateral, são mais lentos e menos suaves quando realizados na postura 
sentada. Entretanto, não se sabe como são esses movimentos na postura 
em pé. O objetivo deste estudo foi comparar o desempenho do movimento 
de alcance do membro superior ipsilateral à lesão de indivíduos que sofreram 
um AVE quando estavam sentados ou na postura ereta. Dez indivíduos que 
sofreram um único episódio de AVE alcançaram uma das três posições de 
alvos (superior, central e inferior) apresentados na tela de um monitor sensível 
ao toque. Os movimentos foram realizados nas posturas sentada e em pé. 
Os valores médios entre as cinco tentativas realizadas do tempo de início do 
movimento, tempo de movimento e erro radial foram comparados entre as 
posturas adotadas, em pé e sentada, e entre as posições de alvo. As três 
variáveis foram similares entre as posturas adotadas. Somente o tempo de 
movimento foi maior para o alvo superior comparado ao inferior. Os achados 
sugerem que o desempenho no alcance dos indivíduos que sofreram AVE não 
diferem em relação à postura adotada.

PALAVRAS-CHAVE: movimento de alcance, acidente vascular encefálico, 
controle postural

INTRODUÇÃO

Muitas atividades de vida diária exigem que o indivíduo seja capaz de realizar 
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movimentos de alcance com os membros superiores na postura ereta. Indivíduos 
que sofreram um AVE apresentam dificuldades em controlar os movimentos do 
membro superior tanto contralateral como ipsilateral à lesão cerebral (Ketcham 
et al., 2007; Haaland et al., 2009). Estudos sobre os movimentos de alcance 
destes indivíduos na posição sentada revelaram que, em geral, os movimentos 
são mais lentos, menos suaves e possuem alterações na coordenação entre as 
articulações do membro superior (Freitas et al., 2011; Ribeiro Coqueiro et al., 
2014). No entanto, será que estas alterações seriam mais evidentes quando 
os movimentos são executados na postura em pé, que requer um adequado 
equilíbrio postural?
As características dos movimentos de alcance, isto é, o tempo para início 
do movimento, tempo total de movimento e erro radial (TIM, TM e ER, 
respectivamente), realizadas por indivíduos jovens não foram influenciadas 
pela postura adotada, i.e., em pé e sentada (Hua et al., 2013). Essa ausência 
de um efeito da postura sugeriu que o sistema nervoso central considera as 
restrições de equilíbrio postural para garantir o sucesso na execução dos 
movimentos de alcance. No entanto, indivíduos adultos, em geral, são capazes 
de manter um bom equilíbrio na postura ereta se comparado a indivíduos que 
sofreram um AVE.
Indivíduos que sofreram um AVE apresentam hemiparesia ou hemiplegia, 
com distribuição assimétrica do peso corporal entre os membros inferiores 
(Geurts et al., 2005) e maior oscilação postural durante a postura ereta quieta 
em comparação a indivíduos sadios (Cunha et al., 2012). Essas alterações no 
controle postural poderiam influenciar a execução do alcance na postura ereta 
em comparação à postura sentada, principalmente para alvos mais altos. 

OBJETIVOS

O objetivo deste estudo foi comparar o desempenho no movimento de alcance 
realizado com o membro superior ipsilateral à lesão dos indivíduos que sofreram 
um AVE quando estavam sentados ou em pé.
 

MÉTODOS

Dez indivíduos que sofreram AVE (5 AVE à direita e 5 à esquerda), destros 
segundo inventário de Edinburgh (Oldfield, 1971), com histórico de episódio 
único de AVE ocorrido há mais de 6 meses participaram do presente estudo. A 
idade média dos indivíduos foi 59 ± 6 anos; estatura média foi 1,7 ± 0,1 m; e a 
massa corporal 71 ± 11 kg. Com relação ao tempo de lesão, os participantes 
avaliados tinham entre 10 meses e 16 anos (7 ± 4 anos). Todos os participantes 
assinaram o termo de consentimento antes de realizar as tarefas experimentais. 
Os participantes realizaram os movimentos de alcance na posição em pé e 
sentada. Na posição em pé, o participante permaneceu em postura ereta, 
descalço e com os pés afastados sobre duas plataformas de força (AMTI OR6-
7). A posição dos pés adotada na primeira tentativa foi marcada e reproduzida 
durante o estudo. Na posição sentada, ele foi instruído a sentar em uma cadeira 
com encosto mantendo os joelhos e quadril em 90° de flexão e os pés em 
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contato com o chão. Em todas as tentativas, eles mantiveram o cotovelo a 90° 
de flexão e tocaram a ponta do dedo indicador numa barra rígida (ATI, Nano 17 
mm) e fixa de contato inicial. Partindo dessa posição inicial, eles realizaram o 
movimento de alcance e tocaram o dedo indicador em um alvo (circulo verde 
de 2 cm de diâmetro em um fundo cinza) apresentado na tela de um monitor 
sensível ao toque. Os participantes foram orientados para, quando o alvo 
mudasse da cor verde escuro para a cor verde claro, alcançar o alvo o mais 
rápido possível, sem perder o equilíbrio ou tirar o pé em contato com solo na 
postura ereta.
Os participantes realizaram os movimentos de alcance para três posições de 
alvos apresentados a) no centro da tela de um monitor à frente, b) 10 cm 
acima ou c) 10 cm abaixo da posição central. O alvo central foi alinhado à 
articulação do ombro que realizou o movimento e posicionado na altura dos 
olhos do participante a uma distância de 105% do valor do comprimento do 
membro superior definido entre o acrômio e a ponta do dedo indicador. O alvo 
central foi ajustado para postura sentada e em pé. Cada participante realizou 
5 tentativas válidas para cada posição de alvo totalizando 15 na postura em 
pé e 15 na postura sentada. A ordem entre as posturas e a altura dos alvos foi 
aleatorizada para cada participante. 
Foram analisadas as variáveis neuromotoras TIM, TM e ER de cada tentativa 
e então a média entre as tentativas para cada variável foi calculada e utilizada 
nas análises estatísticas. O TIM foi definido como o intervalo entre o momento 
que o alvo mudou de cor e o instante que o participante retirou o dedo da barra 
de toque. O TM foi definido como o intervalo de tempo entre o instante que o 
indivíduo retirou o dedo da barra e o instante que ele tocou o monitor. O ER 
foi calculado como a resultante das diferenças entre as posições horizontal 
e vertical do toque do dedo indicador no monitor das tentativas e posições 
do alvo. Análises de Variância (ANOVA) de medidas repetidas foram usadas 
para comparações entre posturas e alturas. O valor de significância foi mantido 
menor que 0,05.

RESULTADOS

Todos os participantes foram capazes de realizar as tarefas de alcance, em 
pé e sentado. ANOVA não revelou efeito de postura ou altura do alvo para o 
TIM [p>0,1] ou ER [p>0,2]. Também não foi observada interação entre postura 
e altura do alvo para o TIM [p>0,1] ou ER [p>0,5]. O TM também foi similar 
entre as posturas assumidas para realizar os movimentos de alcance [p=0,5] 
e não houve interação [p>0,7]. ANOVA indicou apenas um efeito de altura 
do alvo [F(2,18)=4,7; p=0,02] para a variável TM, sendo que os participantes 
gastaram mais tempo para alcançar o alvo superior do que o alvo inferior 
(aproximadamente 180 ms). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados demonstraram que não houve diferença significativa entre as 
variáveis neuromotoras analisadas na postura em pé e sentada. Apenas o TM
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foi maior para o alvo superior comparado ao do alvo inferior. Juntos esses 
achados sugerem que a altura do alvo, mas não a postura adotada pelo indivíduo 
influencia o desempenho dos movimentos de alcance. Esse resultado não era 
esperado visto que durante o movimento de alcance ao alvo na postura em pé, 
o indivíduo deve manter um adequado controle postural para realizar a tarefa 
de alcance com sucesso (Aruin, 2002). Além disso, indivíduos que sofreram 
um AVE apresentam oscilação postural maior (Cunha et al., 2012) e uma 
distribuição assimétrica do peso corporal entre os membros inferiores (Geurts 
et al., 2005) do que indivíduos sadios devido a hemiplegia e hemiparesia, que 
poderiam influenciar o movimento de alcance. Por outro lado, os resultados 
corroboram com os achados de Hua e colaboradores (Hua et al., 2013), que 
também não encontraram diferenças nos movimentos de alcance realizados 
em pé e sentado de indivíduos sadios. Mesmo colocando os alvos em três 
alturas diferentes para tornar a tarefa mais desafiadora, o desempenho entre 
as posturas foi similar. Uma das hipóteses do presente estudo é que diferenças 
nas variáveis neuromotoras seriam mais evidentes para os movimentos dirigidos 
para o alvo mais alto. Embora o TM tenha sido maior para essa condição de 
alvo, esse aumento foi independente da postura adotada.
Apesar do desempenho dos participantes tenha sido similar entre as posturas 
adotadas, é possível que eles tenham utilizado diferentes estratégias motoras, 
bem como ter realizado ajustes posturais antecipatórios na postura em pé 
que contribuíram para o movimento de alcance e outros estudos deveriam 
investigar essa questão. Os resultados encontrados contribuem para um melhor 
entendimento sobre o desempenho nos movimentos de alcance de pacientes 
que sofreram um AVE, e poderão auxiliar a traçar objetivos e propostas de 
tratamento com relação às posturas adotadas durante movimentos do membro 
superior.
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RESUMO  

Estudos mostram que um dos acometimentos incapacitantes mais comuns 
em todo o mundo é a dor lombar. Pode estar associada  por questões 
específicas ou por fatores sociodemográficos, estilo de vida, estado de saúde 
ou comportamento. A consequência disso são atividades limitantes e alto 
número de absenteísmo. O objetivo deste estudo será mensurar a prevalência 
de dor lombar no bairro de Itaquera, situado na região metropolitana da cidade 
de São Paulo, utilizando o contingente amostral (n=300), seguindo todas as 
diretrizes existentes sobre a condução de estudos de prevalência específicos 
para dor lombar. A importância de obter dados que dimensione a causa dessa 
afecção serve de direcionamento para estudos globais de politicas públicas 
promovendo a prevenção e o tratamento adequado, diminuindo a incidência de 
novos casos e os sintomas daqueles já existentes.

PALAVRAS-CHAVE: dor lombar, estudo transversal, fatores sociodemográficos

INTRODUÇÃO

A dor lombar representa um dos fatores mais comuns no mundo, estimando-
se que 39% das pessoas terá, no mínimo, uma ocorrência deste. A dor lombar 
é uma das causas mais comuns de incapacidade em todo o mundo(1). Está 
diretamente relacionada a limitações em atividades e absenteísmo. Estima-se 
que 39% da população mundial terá pelo menos um episódio de dor nas costas 
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ao longo da vida(1). É classificada como dor lombar qualquer condição de 
dor, com ou sem rigidez, localizadas na região inferior do dorso, em uma área 
situada entre o último arco costal e a prega glútea inferior(2).
Um diagnóstico específico sobre possíveis causas da dor lombar não é 
determinado entre 90-95% dos casos, uma vez que apresenta caráter 
multifatorial. Além disso, outros fatores podem estar associados a ocorrência 
da dor lombar como: fatores sociodemográficos, estado de saúde, estilo de 
vida ou comportamento. Destacam-se também as doenças inflamatórias, 
degenerativas, neoplasias, defeitos congênitos, debilidade muscular, e 
predisposição reumática (2).
No Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas ficam incapacitadas em decorrência 
da dor lombar(3). Dessa forma, para que haja a criação de politicas públicas 
em saúde bem estruturas, é necessária a condução de estudos de prevalência. 
Os estudos de prevalência são amplamente utilizados em epidemiologia por 
fornecerem indicadores globais de saúde para o grupo investigado(4). Esse 
tipo de estudo é responsável por mensurar a relevância de um determinado 
problema, em uma dada população por um período de tempo(4). A mais recente 
diretriz de recomendações para estudos de prevalência em dor lombar sugere 
que pelo menos três períodos de tempo sejam investigados: 1) prevalência no 
momento da entrevista (prevalência pontual), 2) prevalência nos últimos doze 
meses e 3) prevalência durante toda a vida(1).
Levando em consideração que a maior parte dos estudos que abordaram a 
prevalência de Dor Lombar no Brasil foram realizados em extratos específicos da 
população como professores e caminhoneiros, é preciso conhecer o panorama 
nacional dessa afecção. Para tanto, faz-se necessária a condução de um 
estudo com grande contingente amostral. Dados do Senso 2010 aproximam 
as características da população da cidade de São Paulo com a população 
Nacional. Sendo assim, a mesma foi selecionada para a realização deste estudo. 
A região metropolitana de São Paulo divide-se em 97 setores censitários, e 
para este estudo foi estabelecido, aleatoriamente, 1 setor censitário. Sendo 
assim, os objetivos desse estudo é mensurar a prevalência de dor lombar no 
setor censitário de Itaquera, zona Leste da região metropolitana da cidade de 
São Paulo, utilizando um grande contingente amostral (n=300).

MÉTODOS 
Tipo de estudo: observacional transversal. Este estudo de iniciação científica 
está associado a um projeto de Doutorado. O projeto de Doutorado tem como 
objetivo mensurar a prevalência de dor lombar na região metropolitana da 
cidade de São Paulo, utilizando um grande contingente amostral (n=3.000) que 
se aproxime das características sociodemográficas da população brasileira, 
seguindo todas as diretrizes existentes sobre a condução de estudos de 
prevalência específicos para dor lombar(10). Dessa forma, este estudo de 
Doutorado irá mensurar, pela primeira vez, a prevalência nacional de dor 
lombar (aguda, subaguda e crônica). O estudo foi submetido e aprovado pelo 
Comitê de Ética e Pesquisa – CEP, da Universidade Cidade de São Paulo 
(CAAE 44662415.0.0000.0064). 

Participantes e calculo amostral: Participarão deste estudo, sujeitos acima de 
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18 anos residentes na cidade de São Paulo no setor censitário do Aricanduva. 
O cálculo amostral foi baseado numa precisão de 1,5%,uma estimativa de 
prevalência pontual estimada de 23%, numa população de 11 milhões de 
habitantes e um intervalo de confiança de 95%. Para a realização do cálculo 
amostral foi utilizado uma calculadora para cálculos amostrais de estudos 
de prevalência que pode ser acessada no seguinte site: http://sampsize.
sourceforge.net/iface/index.html. 

Procedimentos: Os participantes serão devidamente informados sobre 
os procedimentos e objetivos deste estudo, e assinarão um termo de 
consentimento livre e esclarecido (TCLE). A coleta de dados será composta 
por uma entrevista em que serão coletadas informações sobre dor lombar 
referida no exato momento da entrevista, no último ano e em algum momento 
da vida. Aplicaremos questionários individuais de avaliação da dor lombar, 
recomendados por um painel internacional de especialistas em dor lombar. 
Para esse projeto foi selecionado, aleatoriamente, um desses setores para a 
realização da coleta de dados (Aricanduva – Zona Sudeste), no qual a coleta 
de dados será feita em locais de pontos de fluxo de pessoas e locais por onde 
as pessoas costumam passar diariamente. Portanto, serão coletados os dados 
de 150 participantes do gênero feminino e 150 do gênero masculino. Será 
aplicado um questionário contendo dados pessoais dos participantes, fatores 
prognósticos associados à dor lombar, variáveis demográficas, comportamentais, 
ocupacionais, antropométricas e emocionais, que serão utilizadas apenas 
como caracterização da amostra. O grau de escolaridade será estratificado 
em baixo (até segundo grau incompleto) e alto (nível universitário); já a classe 
econômica será classificada de acordo com os Critérios de Classificação 
Econômica do Brasil, que posteriormente serão condensados em três grupos: 
alta (A1+A2+B1), média (B2+C) e baixa (D+E). Nas variáveis comportamentais, 
será abordado o nível de atividade física do participante com base no International 
Physical Activity Questionnaire (IPAQ) versão curta. Também será abordado o 
tabagismo, nas categorias: não fumantes, ex-fumantes e fumantes atuais. As 
variáveis ocupacionais coletadas foram indicadas por um painel internacional 
de especialistas em dor lombar8 referem-se à situação de trabalho, sim ou não 
para quem está ou não empregado e também ao tempo da ocupação, em anos, 
frequência de exposição e satisfação no trabalho. Serão obtidas informações 
sobre as variáveis antropométricas representadas pelo peso, estatura, cálculo 
do índice de massa corporal (IMC), e por fim, o estresse, a ansiedade e a 
depressão. 

A prevalência da dor lombar pode ser: pontual, nos últimos 365 dias e em algum 
momento da vida, além da frequência, intensidade, duração e irradiação da dor 
lombar, segundo o consenso para padronização de dor lombar em estudos de 
prevalência. Será considerado um episódio de dor lombar “qualquer dor entre 
a última costela e a parte inferior das nádegas com duração superior a 24 
horas, precedido de 30 dias sem dor”. Utilizaremos a Pain Numerical Rating 
Scale (Pain NRS) para quantificar a dor do participante na data da coleta, Será 
questionado sobre a presença de dor lombar e posteriormente identificará por 
meio de uma escala numérica correspondente à intensidade da dor. Quem 
apresentar dor lombar pontual, será orientado a responder o questionário 
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Roland Morris de Incapacidade. 

Analises estatística: A prevalência atual, nos últimos 12 meses e em algum 
momento na vida será calculada através de percentuais e seus respectivos 
intervalos de confiança a 95%. As variáveis demográficas também serão 
calculadas através de estatística descritiva.

RESULTADOS ESPERADOS 

Os resultados preliminares deste estudo dependem do desenvolvimento das 
etapas do projeto. Com a instrução e acompanhamento do orientador, estamos 
atendendo as fases do cronograma, no qual efetuamos o treinamento dos 
pesquisadores e a realização do estudo piloto. Dentro de alguns dias daremos 
inicio à coleta de dados oficial no bairro de Itaquera.
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RESUMO

Apesar do método Pilates ser indicado para o tratamento de dor lombar 
crônica, ainda não há estudos que mensurem o efeito imediato do método 
Pilates na intensidade da dor após cada sessão e que avaliem se a frequência 
semanal pode acelerar a melhora dos sintomas desses pacientes. O objetivo 
deste estudo foi analisar os efeitos imediatos do método Pilates com diferentes 
frequências semanais (1, 2 ou 3 vezes por semana) na intensidade da dor e o 
número de semanas necessárias para diminuir a intensidade da dor em 50%. 
Foram avaliados 222 pacientes com dor lombar crônica não específica, e para 
a avaliação da dor diária foi utilizada a Escala Numérica de Dor antes e após 
cada sessão de tratamento. Para interpretação dos dados, foi realizada uma 
análise descritiva da intensidade da dor antes e após cada sessão, bem como 
da redução da intensidade da dor após cada sessão de tratamento. Além disso, 
foi realizada uma análise de sobrevivência pelo método Kaplan-Meier para 
quantificar o número de semanas necessárias para diminuir a intensidade da 
dor em 50%, e as diferentes frequências semanais foram comparadas usando 
o long-rank test. Houve uma melhora da dor imediatamente após as sessões 
em todos os grupos de tratamento. A maioria dos pacientes apresentou uma 
redução da intensidade da dor em 50% após a primeira semana de tratamento 
em todos os grupos, sendo 71,6% dos pacientes no grupo Pilates 1, e 
64,9% dos pacientes nos grupos Pilates 2 e 3. Porém, não houve diferença 
estatisticamente significante entre os grupos (p>0,05). Assim, as diferentes 
frequências semanais do método Pilates parecem não influenciar na velocidade 
de melhora dos sintomas de pacientes com dor lombar crônica não específica. 
Estes resultados podem auxiliar na decisão clínica, já que uma frequência 
semanal menor pode acarretar em baixo custo com relação ao tratamento para 
esta condição de saúde.

PALAVRAS-CHAVE: dor lombar, efeito imediato, Pilates. 
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INTRODUÇÃO

A dor lombar é descrita como dor ou desconforto localizado entre as margens 
costais das últimas costelas e as pregas glúteas, com ou sem dor irradiada 
para membros inferiores. Pode ser classificada de acordo com a duração dos 
sintomas, sendo dor lombar aguda (os sintomas persistem por seis semanas), 
subaguda (de seis a 12 semanas) e crônica (por mais de 12 semanas)1.

Alguns estudos2-5 analisaram os efeitos imediatos de intervenções após uma 
sessão de tratamento em pacientes com dor lombar crônica. Nos estudos de 
exercícios de estabilização ocorre uma mudança no tempo de resposta do 
músculo em pacientes com dor lombar não específica após o treinamento3. 
Outros estudos que analisaram a dor imediata após a sessão, utilizando 
como recurso a terapia manual, observaram melhora da dor imediatamente4. 
A utilização de recursos eletrofísicos, como a estimulação elétrica nervosa 
transcutânea e a corrente interferencial, diminui a dor imediata do paciente com 
dor lombar crônica não específica, sem que haja diferença estatisticamente 
importante entre as correntes5. Atualmente, o método Pilates tem sido 
considerado eficaz para o tratamento de pacientes com dor lombar crônica 
(DLC) não específica em curto prazo, sendo que os efeitos podem se manter 
a médio prazo6. Porém, ainda não existem estudos que avaliem os efeitos 
imediatos de tratamentos baseados em exercícios. 

OBJETIVOS

Avaliar os efeitos imediatos do método Pilates na intensidade da dor de 
pacientes com dor lombar crônica não específica após cada sessão de 
tratamento e identificar o número de semanas necessárias para diminuir em 
50% a intensidade da dor, comparando diferentes frequências semanais.

MÉTODOS

Participaram do estudo 222 pacientes com DLC não específica, com no 
mínimo três meses de duração dos sintomas e idade entre 18 e 80 anos de 
ambos os gêneros, que foram incluídos em um estudo controlado aleatorizado 
que investigou a efetividade do método Pilates com diferentes frequências 
semanais no tratamento da DLC não específica (nesse estudo foram incluídos 
298 pacientes). Para a avaliação diária da dor, foi utilizada a Escala Numérica 
de Dor7 antes e após cada sessão da intervenção. Para a análise dos dados, foi 
realizada uma análise descritiva com média e desvio-padrão da intensidade da 
dor de cada grupo a cada sessão e entre as diferentes frequências semanais de 
tratamento, com o objetivo de verificar qual dos três grupos apresentou menos 
dor após o tratamento de seis semanas. Além disso, foi realizada uma análise 
de sobrevivência para avaliar o número de semanas necessárias para reduzir 
em 50% a intensidade da dor pelo método de Kaplan-Meier, e a comparação 
entre os grupos foi realizada pelo teste de Log-Rank. Para isso, optou-se em 
calcular a média das sessões oferecidas em cada semana, já que o número 
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de sessões não foi homogêneo entre os grupos, sendo seis sessões no grupo 
Pilates 1, 12 sessões no grupo Pilates 2 e 18 sessões no grupo Pilates 3.

RESULTADOS
Dentre os 296 participantes desse estudo, 72 (24,3) eram do sexo masculino 
e 224 (75,7) do sexo feminino, com idade de 47,8 (14,8) anos, apresentando 
intensidade de dor no momento da avaliação de 6,2 (1,9) pontos na Escala 
Numérica de Dor. Somente 222 pacientes foram analisados nesse estudo. No 
Grupo Pilates 1, a intensidade da dor diminuiu de 3,9 (2,5) pontos na primeira 
sessão para 1,2 (1,5) pontos na sexta sessão. No Grupo Pilates 2, a intensidade 
da dor reduziu de 4,5 (2,4) pontos para 0,6 (1,1) pontos na décima segunda 
sessão. Por fim, no Grupo Pilates 3 a intensidade da dor diminuiu de 4,8 (2,2) 
pontos para 0,5 (0,8) pontos na décima oitava sessão. Com relação à velocidade 
de melhora dos sintomas, pode-se interpretar que houve uma redução da 
intensidade da dor em 50% já na primeira semana de tratamento em todos os 
grupos, sendo 71,6% dos pacientes do grupo Pilates 1, e 64,9% dos pacientes 
dos grupos Pilates 2 e 3 (Figura 1).

Figura 1. Análise de sobrevivência pelo método Kaplan-Meier considerando a 
redução da dor em 50% dos grupos Pilates 1, 2 e 3.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nossos resultados mostraram que o método Pilates diminuiu a dor imediatamente 
após as sessões em todos os grupos de tratamento, e que já na primeira semana 
de tratamento, a dor inicial foi reduzida em 50% em todos os grupos, não havendo 
diferença estatisticamente significante. Essa redução ocorreu independente de 
quantas sessões foram realizadas por semana e da frequência semanal. Estes 
resultados podem auxiliar na decisão clínica, já que uma frequência semanal 
menor pode acarretar em baixo custo com relação ao tratamento para esta 
condição de saúde.
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RESUMO

A osteoartrite (OA) é uma das doenças articulares mais comuns no mundo, 
sendo o joelho a articulação de descarga de peso mais frequentemente afetada. 
É caracterizada por inflamação e degeneração articular que resulta em perda 
progressiva da cartilagem, envolvendo alterações biomecânicas, bioquímicas 
e frequentemente é acompanhada por esclerose subcondral e em muitos 
casos pela formação de osteófitos marginais. Este estudo verificou o efeito da 
laserterapia de baixa intensidade e da corrente interferencial na melhora da 
capacidade funcional através da intensidade da dor, rigidez articular e atividade 
física em pacientes com osteoartrite de joelho(s). Ensaio clínico aleatorizado 
envolvendo 83 pacientes com diagnóstico de OA de joelho(s) de acordo com 
os critérios do American College of Rheumatology (ACR) foram divididos 
em 4 grupos de intervenção experimental sendo o grupo 1 que receberam o 
tratamento de corrente interferencial ativa e laser placebo, grupo 2, tratamento 
de corrente interferencial placebo e laser ativo, grupo 3, corrente interferencial 
e laser ativos e grupo 4 que receberam corrente interferencial e laser placebos. 
Todos os pacientes realizaram 12 sessões de tratamento, responderam a ficha 
de avaliação, ao questionário de capacidade funcional WOMAC (Western Ontario 
and McMaster Universities Ostearthritis Index), escala visual analógica de dor 
(EVA), realizaram testes como o Time and Go Test (TUG) e sentar e levantar 
(SeL). Todos foram avaliados em dois tempos: antes e após as 12 sessões. 
Os dados foram analisados através de uma análise descritiva entre os grupos 
estudados. 
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PALAVRAS-CHAVE: Osteoartrite, laserterapia, corrente interferencial.

INTRODUÇÃO

A osteoartrite (OA) é uma das doenças articulares mais comuns no mundo com 
ênfase na articulação do joelho a mais afetada. As dores, rigidez, deformidades 
e perda funcional são as principais queixas dos pacientes, mas nem sempre 
os sintomas se correlacionam com achados radiológicos. A sintomatologia é 
insidiosa e progridem para incapacidade mínima ou grave, com particularidades 
para cada articulação. Tal dor piora com o movimento, ao carregar peso e andar, 
e de início alivia com repouso, porém mais tardiamente mesmo ao repouso pode 
ser intensa. A OA está associada a fatores mecânicos de sobrecarga articular que 
leva à lesão cartilaginosa, mas com atividades físicas ponderadas e regulares há 
melhora de algumas das alterações secundárias (Silva et al., 2007).
O tratamento da OA tem por objetivo o alívio dos sintomas; a recuperação 
funcional e o retardo da evolução da doença e regeneração dos tecidos lesados, 
(Fuller et al, 2000). O tratamento farmacológico consiste principalmente no uso 
de analgésicos e anti-inflamatórios não hormonais (AINH), porém há muitos 
efeitos colaterais, limitando seu uso (Tascioglu et al., 2004; Burch et al., 2007). 
Injeções intra-articulares podem atingir, a curto prazo, o alívio da dor (Burch et 
al., 2007). Estudos demonstram a ação isolada da terapia através de recursos 
eletrotermofototerápicos tais como corrente interferencial, laser e TENS melhora 
a dor em pacientes com OA de joelho(s) (Gundog et al, 2012, Defrin et al, 2005, 
Aryol et al, 2010; Fukuda et al, 2008 e 2011; Alfredo et al, 2012; Vance et al, 
2012).  
A laserterapia de baixa intensidade é um recurso muito utilizado para controle 
de dor musculoesquelética, promovendo o aumento da microvascularização 
local e efeito analgésico (Hegedüs et al., 2009), além da de mediadores anti-
inflamatórios endógenos (Alfredo et al., 2011). A corrente interferencial tem por 
objetivo reduzir resistência da pele ao mesmo tempo produzindo efeitos de baixa 
frequência nos tecidos. É uma corrente usada para tratar dor principalmente 
crônica (Low e Reed, 2000). 

OBJETIVOS 

Avaliar a melhora da capacidade funcional através da intensidade da dor, rigidez 
articular e atividade física dos pacientes com OA de joelho(s) através dos efeitos 
da laserterapia de baixa intensidade e corrente interferencial.

MÉTODOS

Ensaio clínico aleatorizado, aprovado pelo comitê de ética em pesquisa para estudo 
com seres humanos e animais sob o número CAAE: 18316113.5.0000.0064, 
envolvendo 83 pacientes com diagnóstico de OA de joelho(s) de acordo com os 
critérios do ACR (American College of Rheumatology), alocados em 4 grupos 
experimentais, 3 vezes na semana, com duração de 50 minutos cada sessão. 
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Todos os indivíduos foram solicitados a marcar a EVA (Escala Visual Analógica 
de Dor), para avaliar a intensidade de dor dos pacientes em repouso. Essa escala 
possui 11 pontos, variando de 0 a 10, onde 0 corresponde a “sem dor” e 10 “pior dor 
que se pode imaginar. Todos responderam ao questionário de WOMAC (Western 
Ontario and McMaster Universities Ostearthritis Index), que avalia a capacidade 
funcional, incluindo dor, rigidez articular e atividade física que o paciente sentiu 
nas últimas 72 horas. Este teste é dividido em 3 sessões, sendo a primeira 5 
perguntas referente a capacidade que ele tem em caminhar no plano, subir 
ou descer as escadas, sentado ou deitando, ficando em pé e, a noite, deitado 
na cama; a segunda composta por 2 perguntas que refere-se à intensidade 
de rigidez articular. A terceira e última sessão refere-se a sua atividade física 
(habilidade para locomover-se e para cuidar-se) totalizando 17 perguntas. Todas 
as perguntas são classificadas em  “Nenhuma (0)- Leve (1)- Moderada (2)- Forte 
(3)- Muito forte (4)” se seu score é feito pela somatória de todos os itens variando 
de 0 a 96, (quanto maior a nota pior), sendo 0 nenhuma dor e 4 muito forte. Todos 
os pacientes foram submetidos a dois testes, sendo o Teste Timed Up & Go (TUG 
) avaliando mobilidade, consiste no indivíduo levantar-se de uma cadeira com 
encosto, sem apoio dos braços, e após o avaliador dar o comando verbal “VAI”, 
o indivíduo caminha em velocidade normal, uma distância de 3 metros, até um 
sinalizador no solo, faz a volta e retorna, sentando-se novamente na cadeira. Ao 
caminhar, não é permitido que o paciente faz uso de qualquer dispositivo auxiliar 
de deambulação como bengala. O Teste de Sentar e Levantar para mensurar a 
intensidade de dor (EVA) durante o movimento. Consisti  no paciente sentar e 
levanta 5 vezes quando dado o comando pelo terapeuta que com o cronômetro. 
Caso o paciente não conseguisse realizar ambos os testes, o mesmo será 
anulado. Dos 83 pacientes alocados em 4 diferentes grupos experimentais, os 
pacientes do G1 (n=16) receberam o tratamento de corrente interferencial ativo 
e laser placebo; no G2 (n=26) os pacientes receberam tratamento de corrente 
interferencial placebo e laser ativo; no G3 (n=20) os pacientes receberam 
tratamento de corrente interferencial e laser ativos e por fim, no G4 (n=21) 
os pacientes receberam corrente interferencial e laser placebos. Todos os 
pacientes receberam uma carta de informação contendo dados explicativos 
sobre a pesquisa, responderam a uma ficha de avaliação, e assinaram o termo 
de consentimento livre e esclarecido. Foram incluídos os pacientes com OA de 
joelho(s) com escala visual analógica de dor no joelho (VAS) acima de 3 em 10 
cm; Índice Algo Funcional de Joelho (Lequesne) variando de 5 a 12, e Índice de 
Kellgren & Lawrence sem distúrbios neurológicos e cognitivos, que não tinham 
perda de sensibilidade em MMI, que não tinham realizado cirurgias em joelho(s) 
nos últimos 6 meses, que não tinham feito uso de infiltrações em joelho(s) nas 
últimas 4 semanas e sem uso prévio de terapia eletrotermofototerápica. Todos 
os pacientes foram orientados a não fazer uso de medicação analgésica 4 horas 
antes do tratamento, e o joelho submetido ao tratamento com a eletroterapia 
foi o de maior sintomatologia de dor relatado pelo paciente (Alfredo et al, 2011 
e 2012; Gundog et al, 2012). Foram excluídos indivíduos menores de 18 anos 
e maiores de 80 anos, que apresentaram quaisquer outras doenças de MMII, 
prótese de joelho e/ou quadril, instabilidades articulares e/ou cirurgias em 
MMII, cardiopatas, hipertensos e diabéticos não controlados, coagulopatas em 
terapia anticoagulante, gestantes, fibromiálgicos e indivíduos que apresentaram 
alteração de sensibilidade para a algometria. A randomização foi realizada 
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através de envelopes de alocação que foram lacrados, utilizados e mantidos em 
local separado ao local da avaliação inicial.

RESULTADOS

As tabelas 1, 2 e 3 abaixo mostram a média encontrada dos resultados do EVA, 
WOMAC, EVA do TUG e do Teste de Sentar e Levantar (SeL) antes e após as 12 
sessões de tratamento. De acordo com os resultados encontrados, observa-se 
que os pacientes que chegaram com dor e diminuição de mobilidade articular, 
após as 12 sessões tiveram uma melhora das variáveis analisadas tanto de dor 
quanto de mobilidade articular mais evidente no G2 quando comparado aos 
demais grupos. Resultados significantes na intensidade dor em repouso e em 
movimento e na capacidade funcional do joelho.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente estudo foi observado que os pacientes do G2 apresentara melhora 
mais evidente no limiar dor, capacidade funcional e da hiperalgesia secundária 
quando comparados com os demais grupos. Estes resultados possivelmente 
são efeitos analgésicos, antiedematoso e cicatrizantes da laserterapia, como a 
ativação da teoria de comportas que inibi a transmissão de substâncias geradoras 
da dor.
Pode-se concluir que houve a diminuição da dor e melhora da função e qualidade 
de vida em pacientes de OA, podendo ser uma alternativa de terapia analgésica, 
diminuindo o uso de anti-inflamatórios.
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RESUMO 

Introdução: Sabe-se que a dor sugere uma limitação ao corpo devido a algum 
dano tecidual. Entre os diversos tipos de dor, existe a dor crônica caracterizada 
pela presença dos sintomas em períodos acima de 12 semanas. Para que o clinico 
consiga chegar a um tratamento ideal, que favoreça sua prática clínica e a melhora 
real do seu paciente, é necessário se embasar em critérios de avaliação, como 
sensibilização central. Atualmente tem se usado o teste de somação temporal, 
um teste que tem riscos por ser um teste que demanda utilizar a crioterapia 
podendo causar queimaduras, porém em 2012 foi criado o Central Sensitization 
Inventory (CSI), questionário que avalia a presença de sensibilização, contendo 
atualmente uma versão em inglês e outra em espanhol. Objetivo: O objetivo 
do estudo foi traduzir e adaptar transculturalmente essa ferramenta para o 
português-brasileiro. Método: Este estudo foi realizado a tradução e adaptação 
transcultural do instrumento CSI para o português-brasileiro, seguindo o 
processo de adaptação transcultural das etapas de tradução, síntese, retro-
tradução, revisão por um comitê de especialistas e pré-teste. O questionário 
final foi pré-testado em 30 pacientes com dor crônica (dor lombar, osteartrose 
de joelho e fibromialgia). Resultado: Todas as versões resultantes do processo 
de tradução e retro-tradução apresentaram boa concordância. Durante o pré-
teste foi apresentada um problema na questão 24, onde foi preciso modificar 
a expressão contida na afirmativa. Conclusão: A versão traduzida e adaptada 
para o português brasileiro do CSI se mostrou de fácil compreensão e prático, 
necessitando de atenção para aplicação.
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INTRODUÇÃO

Na década de 1960, a dor foi caracterizada como uma resposta a uma lesão 
tecidual específica. Posteriormente, ao se estudar mais sobre os mecanismos 
envolvidos na dor, Melzack e Wall enunciaram a teoria das comportas, mostrando 
sua ligação direta com o sistema nervoso central[7], porém, sem se ater a 
detalhes do que acontecia em longo prazo nessa situação. Na dor aguda, os 
mediadores responsáveis pelo aparecimento da dor desaparecem assim que 
o agente causador é retirado[4]. O mesmo não é observado na dor crônica, em 
que os neurônios aferentes específicos da medula ficam sensibilizados devido a 
uma ativação excessiva dos nociceptores, associado com a morte dos neurônios 
inibitórios da medula[10]. Essa desregulação favorece que qualquer estímulo, 
seja ele nocivo ou não, culmine em dor[9], e no sistema nervoso central é dado o 
nome de sensibilização central[11]. Além dos componentes orgânicos, os fatores 
psicológicos e comportamentais também desempenham um papel importante na 
sensibilização central[2]. 
A sensibilidade central aumentada pode ter um papel fundamental em casos 
de pacientes com dores crônicas, que tem como característica a alodínea ou 
hiperalgesia[8]. Com isso, o aumento da sensibilização central pode gerar a 
síndrome da sensibilidade central[11], que é tida como referência na etiologia de 
dores com causas não-orgânicas, como a fibromialgia, fadiga crônica, síndrome 
do cólon irritável, entre outras doenças[5, 6].
Em 2012, foi desenvolvido um questionário de auto-relato, Central Sensitization 
Inventory (CSI), cujo objetivo é identificar os principais sintomas e comorbidades 
associados à sensibilização central e síndrome da sensibilização central e 
quantificar o grau desses sintomas[6].
A maioria dos questionários da área da saúde são desenvolvidos em inglês, e 
a solução para conseguir utilizar essas ferramentas em outro idioma é realizar 
a tradução e adaptação cultural para a língua desejada[1]. Atualmente, o CSI 
possui duas versões, uma em inglês e outra em espanhol[6]. A tradução dessa 
ferramenta para o português-brasileiro auxiliará o clínico e o pesquisador na 
abordagem, tratamento e o prognóstico para pacientes com dor crônica[6].

OBJETIVOS

O objetivo desse estudo foi traduzir e adaptar transculturalmente o Central 
Sensitization Inventory para o português-brasileiro em uma amostra de pacientes 
com dores crônicas.

METODOS

O presente estudo teve embasamento ético nas recomendações do Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade Cidade de São Paulo onde foi aprovado 
(CAAE: 39591214.0.0000.0064) e autorização do autor original do instrumento, 
por meio de correio eletrônico. A amostra para validar a adaptação transcultural 
foi composta por 30 voluntários de ambos os sexos com dor crônica. Os pacientes 
foram avaliados na Clínica de Fisioterapia da Universidade Cidade de São Paulo, 
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onde foram incluídos paciente que tinham entendimento da escrita e da leitura 
da língua portuguesa, ter alguma o diagnóstico médico de doença reumatológica 
de característica crônica. Todos os pacientes aceitaram participar assinando os 
termos de consentimento livre e esclarecido para poder participar do estudo.
Para tradução e validação dessa ferramenta para o português-brasileiro foi seguido 
a recomendação do Guidelines for the Process of Cross-Cultural Adaptation of 
Self-Report Measures[11], com as seguintes fases: tradução inicial, síntese da 
tradução, retro-tradução, comitê de experts e pré-teste da versão final.
Os dados foram analisados de forma descritiva (frequência, médias e desvio 
padrão), através do software SSP (versão 19).

RESULTADOS

As versões resultantes da tradução (T1, T2) e retro-tradução (RT1, RT2) 
mostraram uma boa concordância entre as versões, exigindo pequenas 
mudanças gramaticais, como a substituição de certos termos para sinônimos 
com o intuito de facilitar a compreensão e aplicabilidade do questionário.
Durante as coletas, 30 pacientes com dor crônica (osteoartrose de joelho, dor 
lombar e fibromialgia) foram submetidos a aplicação do questionário, sendo 64% 
da amostra composta por mulheres com média de idade de, aproximadamente, 
48 anos, com 6,3 no nível de dor, em média. O escore do questionário traduzido, 
em média foi de 46 pontos na parte A e 2 pontos na parte B.
Esse resultado demonstra o que foi visto em outro estudo, que obteve valores 
acima de 40 pontos, caracterizando sim a presença de sensibilização central. 
Além disso, ao correlacionar a parte A com a parte B, mostra uma relação direta, 
onde quanto maior o valor na parte B maior o nível de sensibilização central, 
visto pela parte A[8].

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com isso, a avaliação da sensibilização central ficará mais fácil e mais precisa, 
podendo assim, influenciar na terapêutica bem como na abordagem mais 
voltada a questões relacionadas a características biopsicossociais, favorecendo 
um tratamento mais direcionado e preciso. A versão traduzida e adaptada 
para o português brasileiro do CSI se mostrou de fácil compreensão e prático, 
necessitando de atenção para aplicação afim de minimizar entendimentos 
ambíguos.
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RESUMO

A Doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenerativa e progressiva 
que desencadeia déficits motores, cognitivos e emocionais que podem ser 
amenizados pelo exercício físico. Entretanto, pouco se sabe sobre os efeitos 
do exercício acrobático, que envolve tarefas motoras complexas durante a 
locomoção em modelos de doença de Parkinson em ratos. Desta forma, o objetivo 
do nosso trabalho foi avaliar a expressão do Gene Egr1 (gene de resposta 
precoce ao crescimento 1) que sinaliza os neurônios ativos e o comportamento 
motor de ratos submetidos ao modelo de lesão unilateral com 6-OHDA frente ao 
treinamento no circuito acrobático. Para este estudo foram utilizados 20 ratos, 
divididos em 2 grupos Parkinson e Controle (SAL), e cada um deles subdivididos 
em acrobata (AC+DP e AC+SAL) e sedentário (SED+DP e SED+SAL). Todos 
os animais realizaram o teste comportamental da trave elevada pré-treinamento 
e após o último treinamento. O treinamento acrobático foi realizado 3 vezes 
por semana, no período de 4 semanas, passando pelo circuito 5 vezes. A 
expressão de Egr1 foi avaliada pela técnica de imuno-histoquímica. Os dados 
foram analisados pelo GraphPad Prisma 6, utilizando ANOVA two-way e pós-
teste de Tukey quando apropriado. O nível de significância foi de p<0,05. Os 
nossos dados revelaram que o treinamento acrobático foi capaz de induzir uma 
melhora do comportamento motor dos animais do grupo AC+DP nas tarefas 
que exigem coordenação, equilíbrio e planejamento, as quais se apresentaram 
comprometida em animais no modelo da doença de Parkinson. Além disso, o AC 
juntamente com a lesão 6-OHDA foi capaz de induzir mudanças significativas na 
densidade de células ativadas nas diferentes áreas estudadas, sugerindo uma 
importante contribuição do AC para a reorganização neural do encéfalo de ratos 
com modelo de doença de Parkinson.
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PALAVRAS-CHAVE: Doença de Parkinson, neuroplasticidade e treinamento 
acrobático.

INTRODUÇÃO

Tipos de exercícios e suas complexidades podem gerar resultados importantes 
e distintos para a reabilitação de pacientes com doença de Parkinson. Animais 
submetidos ao modelo de Parkinson que praticaram exercício físico em esteira 
e em roda revelaram um efeito neuroprotetor ao sistema nervoso central 
(Kronenberg et al.,2006; Real et al., 2013) e plasticidade neural (Lambert et al., 
2005), diminuindo a morte de neurônios e facilitando a reorganização desse 
sistema. A realização de tarefas motoras complexas sequenciais com os dedos 
da mão em indivíduos com doença de Parkinson revelaram um decréscimo 
na ativação da área motora suplementar e do córtex pré-frontal dorsolateral, 
juntamente com a atividade aumentada do córtex parietal, córtex pré-motor 
lateral e cerebelo quando comparado a indivíduos controle revelados por 
estudos com ressonância magnética funcional (Sabatini et al., 2000) e tomografia 
por emissão de pósitron (Rosenberg-Katz et al., 2012). Essa diminuição de 
ativação da área motora suplementar parece ser decorrente da diminuição da 
retroalimentação positiva originada do circuito núcleos da base-tálamo-cortical 
devido à depleção dopaminérgica estriatal (DeLong, 1990). Estudos recentes 
do nosso grupo revelaram que diferentes tipos de exercícios induzem respostas 
plásticas em circuitos motores distintos de ratos jovens. O exercício acrobático 
(AC) promoveu aumento significativo da sinaptogênese e eficiência sináptica no 
córtex motor primário e secundário e na porção dorsomedial do estriado (Garcia 
et al., 2012). Um grande desafio na reabilitação de disfunções neurológicas tem 
sido demonstrar os efeitos neuroplásticos em áreas encefálicas gerados pelos 
diferentes tipos de exercício físico, e mais, se estas envolvem uma restauração 
da função do circuito comprometido ou se envolve o recrutamento de outros 
circuitos, gerando uma compensação, e mudanças no comportamento motor. 

OBJETIVO

Avaliar o comportamento motor e a expressão do Egr1 no córtex pré-frontal, 
córtex motor e estriado de ratos submetidos ao modelo de lesão unilateral 
6-OHDA frente ao treinamento no circuito acrobático.

MÉTODOS

Utilizamos vinte ratos machos, adultos da linhagem Wistar, fornecidos pelo 
Biotério Central do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Os animais foram 
adaptados ao ciclo claro/escuro invertido (escuro das 8 às 20 hs e claro das 
20 às 8hs), onde permaneceram por todo tempo do experimento. Este estudo 
foi conduzido de acordo com os Princípios Éticos de Experimentação Animal 
adotado pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) e aprovado 
pela COMISSÃO ÉTICA EM EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL DA UNICID (nº03/15). 
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Os animais foram divididos em dois grupos: Parkinson (DP) e Controle – Salina 
(SAL) e subdivididos em: (1) Parkinson acrobata (AC+DP - animais que receberam 
a injeção intraestriatal de 6-OHDA e submetidos ao treinamento acrobático), (2) 
Parkinson sedentário (SED+DP - animais que receberam a injeção intraestriatal 
de 6-OHDA e não foram submetidos ao treinamento acrobático), (3) Controle 
acrobata (AC+SAL - animais que receberam a injeção intraestriatal de salina e 
submetidos ao treinamento acrobático) e (4) Controle sedentário (SED+SAL - 
animais que receberam a injeção intraestriatal de salina e não forma submetidos 
ao treinamento acrobático). O treinamento acrobático foi realizado três vezes 
por semana em dias intercalados, durante quatro semanas, no período ativo do 
animal e consiste em atravessar um circuito (Garcia et al., 2012). Cada animal 
passou pelo circuito 5 vezes o tempo gasto em cada passagem foi cronometrado 
e registrado em segundos. A análise do comportamento motor foi realizada pelo 
teste da trave elevada e desempenho motor durante o treinamento. O teste da 
trave elevada é realizado em dois momentos: antes do início do treinamento e 
no dia anterior ao último treinamento.

Procedimento de Imuno-histoquímica
Os cortes das áreas de interesse foram processados com anticorpos contra Egr1 
e revelados pelo método de imunoperoxidase (Real et al., 2013; Garcia et al., 
2013). A imunorreatividade foi analisada ao microscópio de luz inicialmente para 
verificar se o processamento imuno-histoquímico estava adequado.

RESULTADOS

Os nossos dados de desempenho motor revelaram que independente do grupo 
experimental, AC+SAL ou AC+DP, os animais apresentaram uma diminuição 
significativa do tempo ao longo do período treinamento (Fig. 1). Entretanto, 
na primeira semana de treinamento o grupo AC+DP apresentou um tempo 
significativamente maior do que o grupo AC+SAL (Média+EPM, 256,6+2,6s e 
112,4+1,7s, respectivamente) para realizar o exercício acrobático. Na 2ª semana 
os animais do grupo AC+DP demonstraram uma diminuição do tempo ao realizar 
o exercício acrobático em relação a 1º semana (185+1,4s), assim como na 3ª 
(126+3,6s) e 4ª semana (115,3+2,3s) (Fig. 3). E mais, os ratos do grupo AC+DP 
mostraram que os tempos da 3ª e 4ª semanas foram significativamente menores 
que o da 2ª (Fig. 1).  Já os animais AC+SAL apresentaram à diminuição após 
a terceira (82,4+2,7s) e quarta semanas (72+1,3s) comparado a primeira e 
segunda semanas (102,1+2,8s).
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O desempenho motor na trave elevada avaliado pela distância percorrida revelou 
que os animais dos grupos AC melhoraram em relação aos SED após 4 semanas 
de treinamento acrobático (Fig. 2). No momento inicial da avaliação, uma grande 
maioria dos animais de todos os grupos avaliados revelaram um pior desempenho 
motor demonstrado pela alta frequência de animais na categoria ruim (SED+SAL, 
ca. 71%; SED+DP, ca. 86%; AC+SAL, ca. 80%; AC+DP, ca. 92%). Entretanto, o 
treinamento acrobático induziu uma melhora do desempenho motor em 60% dos 
ratos do grupo AC+SAL e em 58% dos animais do grupo AC+DP (categoria 4). E 
por fim, quando comparamos os dados de distância percorrida inicial e final dos 
animais dos grupos SED+SAL e SED+DP não observamos mudanças no padrão 
do desempenho motor (Fig. 2). 

Córtex Pré-frontal
Os nossos dados de córtex pré-frontal cingulado anterior (CxPF CA) revelaram 
que houve interação entre os grupos lesão e exercício [F(1,16)=10,10; p=0,0058]. 
O exercício acrobático no grupo AC+SAL induziu uma diminuição significativa de 
células ativadas comparado ao grupo SED+SAL (ca.18%; p<0,001). Entretanto, 
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o exercício acrobático mobilizou mais células no córtex cingulado anterior dos 
animais DP em relação aos SAL (ca.13%, p<0,05).
Os nossos dados de CxPF pré-limbico (CxPF PL) e infralimbico (CxPF IL) 
revelaram que não houve mudanças significativas entre os grupos lesão e 
exercício.

Córtex Motor Primário (MP) e Secundário (MS)
Nossos dados de CxMP revelaram que houve interação entre lesão e exercício 
[F(1,16)=77,92; p< 0,0001]. A lesão com 6-OHDA induziu maior mobilização neural 
no córtex motor primário dos animais SED+DP comparado ao grupo SED+SAL 
(ca.20%; p< 0,05). O exercício acrobático produziu aumento de células Egr1+ no 
grupo AC+SAL comparado ao SED+SAL (ca.44%; p< 0,0001). Porém o exercício 
acrobático produziu diminuição de células Egr1+ no grupo AC+DP comparado ao 
grupo SED+DP (ca. 26%; p< 0,005). O AC induziu maior mobilização neural no 
córtex motor primário dos animais grupo SAL comparado ao grupo DP (ca.50%; 
p< 0,0001). Entretanto, os nossos dados de CxMS revelaram que não houve 
mudanças significativas entre os grupos lesão e exercício.

Estriado dorsomedial (CPu DM)
Os nossos dados mostraram que a lesão com 6-OHDA promoveu mudança 
significativa [F(1,12)=10,07; p< 0,008], levando a um aumento de mobilização 
neural no estriado dorsomedial dos animais SED+DP em relação aos SED+SAL 
(ca.28%; p< 0,05). 

Estriado dorsolateral (CPu DL) 
Os nossos dados mostraram que houve interação entre lesão e exercício no 
estriado dorsolateral [F(1,12)=8,591; p=0,0126), proporcionando aumento de 
mobilização neural dos animais SED+DP em relação aos SED+SAL (ca.26%; 
p< 0,05).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os nossos dados revelaram que o treinamento acrobático foi capaz de induzir 
uma melhora do comportamento motor dos animais do grupo AC+DP nas tarefas 
que exigem coordenação, equilíbrio e planejamento, as quais se apresentam 
comprometida nos animais modelo da doença de Parkinson. Os nossos dados 
revelaram que a injeção de 6-OHDA induziu um aumento significativo de Egr1+ 
no estriado do grupo DP comparado ao grupo SAL, apesar de significativamente 
afetados na DP.
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RESUMO

A compreensão das alterações que ocorrem na função manual com o avanço da 
idade é de grande importância para oferecer o apropriado e efetivo cuidado com 
o avançar da idade além de auxiliar profissionais da saúde na elaboração de 
programas de atividade física e reabilitação. Participarão do estudo 10 adultos 
jovens com idade entre 18 e 40 anos e 10 adultos idosos com idade entre 60 e 
75 anos, de ambos os sexos, funcionalmente independentes. Serão aplicados os 
testes de função manual na seguinte ordem: o teste dos nove pinos no buraco 
(9PnB), o desenho da espiral de Arquimedes (DEA), o teste de função manual 
Jebsen-Taylor (TFMJT) e os teste de força de preensão máxima (FPRmax) e de 
pinça máxima (FPImax). O melhor escore de cada teste será analisado. Para 
análise estatística serão utilizadas ANOVAs (2x2) com medidas repetidas no 
último fator para testar os efeitos de grupo (idosos vs. jovens) e mão (dominante 
vs. não dominante) no desempenho dos testes clínicos de função manual. O 
valor de significância será mantido em 0,05.

PALAVRAS-CHAVE: envelhecimento, função manual, testes funcionais.

INTRODUÇÃO 

A função manual pode ser avaliada de diversas formas abrangendo testes 
funcionais simples (e.g., 9PnB) bem como avaliações mais sofisticadas envolvendo 
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equipamentos mais precisos tais como dinamômetros com transdutores de força 
para mensurar a capacidade de gerar FPRmax e FPImax (De Freitas et al., 
2008). A escolha do teste depende das características da função manual que 
se pretende avaliar. A destreza avalia a capacidade para realizar movimentos 
voluntários finos (Yancosek e Howell, 2009). A acurácia em realizar uma tarefa 
manual avalia quão suave e pouco variável os movimentos são realizados em 
função de um alvo, avaliada a partir do desenho de uma espiral, por exemplo 
(Feys et al., 2003; Longstaff et al., 2003; Ondo et al., 2005). 
Vários estudos têm sido feitos na tentativa de identificar relação entre estas 
características da função manual (Lima et al., 2011; Lima et al., 2012). De acordo 
com Lima e colaboradores (2011) os homens possuem uma maior FPRmax 
comparada a das mulheres, porém a destreza manual medida pela 9PnB foi 
similar entre eles. Estes resultados somados a ausência de correlação entre a 
FPRmax e os valores obtidos no 9PnB sugerem que o FPRmax deve ser usado 
com cautela como indicativo de função manual. Apesar disso, a medida da 
FPRmax é muito utilizada na avaliação da função manual de indivíduos adultos 
jovens e em indivíduos idosos (Shiffman, 1992; Marmon et al., 2011). As relações 
entre os diferentes testes funcionais ainda não foram bem estabelecidas para 
indivíduos idosos e será objetivo do presente estudo. Os resultados deste estudo 
contribuirão no entendimento da função manual de indivíduos idosos e poderão 
auxiliar profissionais da saúde na avaliação da função manual e no direcionamento 
para as estratégias de intervenção para indivíduos com alterações na função 
manual.

OBJETIVOS

O presente estudo tem como objetivo avaliar diferentes características da 
função manual de indivíduos jovens e idosos e identificar a relação entre estas 
características. 

MÉTODOS

Participarão 20 indivíduos, sendo 10 com idade entre 18 e 40 anos e 10 com 
idade entre 60 e 75 anos, de ambos os sexos, funcionalmente independentes. 
Todos os participantes deverão assinar o termo de consentimento livre e 
esclarecido já aprovado pelo comitê de ética em pesquisa local. Os critérios 
de inclusão são: ser destro, apresentar visão sem alterações ou corrigida no 
momento da realização dos testes, não apresentar alteração da sensibilidade e 
não apresentar comprometimento musculoesquelético nos membros superiores, 
problemas cardiovasculares ou comprometimento neurológico. Os participantes 
serão avaliados pelo inventário de Edinburgh traduzido para a língua portuguesa, 
para verificar a dominância manual dos participantes (Oldfield, 1971), o Mini 
Exame do Estado Mental (MEEM) para avaliar os aspectos cognitivos e o Teste 
de sensibilidade cutânea das mãos com uso do estesiômetro (Semmes-Weinstein 
da marca Sorri - Bauru-SP). 
Em seguida, os participantes serão submetidos às seguintes avaliações: 9Pnb, 
DEA, TFMJT, FPRmax e FPImax. Para o 9Pnb, que avalia a destreza manual, 
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o equipamento será colocado numa mesa à frente do participante que terá 
que encaixar nove pinos em nove buracos e retirá-los o mais rápido possível 
imediatamente após. O tempo gasto será cronometrado para cada mão. Para 
o DEA, que avalia a acurácia e o tremor, será utilizada uma mesa digitalizadora 
(GENIUS 8X6 USB) conectada a um computador pessoal. Os indivíduos irão 
traçar esperais de Arquimedes pré-desenhadas em linha preta num papel com 
fundo branco, iniciando pela extremidade e finalizando no centro usando uma 
ponteira sensível ao toque. O desenho da espiral é específico para cada mão, 
i.e., com rotação horária para mão direita e anti-horária para mão esquerda. 
Os participantes irão segurar a ponteira em pé e realizar o desenho, com maior 
acurácia sobre as linhas traçadas e o mais rápido possível. O TFMJT, que avalia 
a função manual global, é composto por 7 subtestes de tarefas manipulativas 
semelhantes às realizadas no cotidiano tais como escrever frases, levantar 
objetos de diferentes tamanhos e pesos, empilhar blocos, usar uma colher e 
virar cartas. Cada subteste será executado uma vez o mais rápido possível. 
Será repetido caso algum evento inesperado ocorra (e.g., um dos objetos cair no 
chão durante o teste ou se o avaliador perceber que o participante não entendeu 
as instruções). O desempenho será avaliado por meio da soma dos tempos 
em cada uma das tarefas. Para os testes de FPRmax e FPImax serão usados 
dinamômetros hidráulicos da marca Saehan Corp® específicos para cada 
teste. Para o teste da FPRmax, os participantes irão segurar a haste móvel do 
dinamômetro e realizar a maior força possível apertando as hastes uma contra a 
outra durante aproximadamente 4 segundos. O membro superior posicionado em 
adução e rotação de ombro neutra (braço ao lado do corpo), cotovelo fletido a 90 
graus, antebraço pronado a 90 graus e punho em posição neutra (braço ao lado 
do corpo), cotovelo fletido a 90 graus, antebraço pronado a 90 graus e punho em 
posição neutra. Para o teste da FPImax, o participante permanecerá na mesma 
posição descrita anteriormente, porém o dinamômetro será posicionado entre 
as polpas dos dedos indicador e polegar. Para os dois testes de força serão 
realizadas 3 tentativas, realizadas com intervalos de dois minutos entre elas. O 
maior valor obtido entre as tentativas será analisado. Para todos os testes os 
participantes permanecerão sentados confortavelmente em uma cadeira com 
encosto e pés paralelos em contato com chão ou suporte rígido, se necessário. 
Os testes serão realizados com mão dominante e não dominante, e, para evitar 
efeito de ordem, metade dos participantes iniciará com a mão dominante e a 
outra metade com a mão não dominante.
O melhor escore de cada teste será analisado. Para análise estatística serão 
utilizadas ANOVAs (2x2) com medidas repetidas no último fator para testar os 
efeitos de grupo (adultos jovens vs. adultos idosos) e mão (dominante vs. não 
dominante) no desempenho dos testes clínicos de função manual. O valor de 
significância será mantido em 0,05.

RESULTADOS

O estudo ainda está em andamento.
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RESUMO 

Contextualização: A dor lombar é um importante problema de saúde pública 
altamente prevalente a nível mundial e está associada a enormes custos diretos e 
indiretos para a sociedade. Alguns estudos apontam que a dor lombar associada 
à presença de dor nos membros inferiores (MMII) com ou sem dor irradiada 
(presença de sinais neurológicos positivos) está relacionada a um prognóstico 
desfavorável. Objetivos: Analisar, em um estudo de coorte longitudinal com 
acompanhamento de 6 meses, o prognóstico de pacientes que apresentarem 
dor nos membros inferiores (MMII) associada a dor lombar aguda, com ou 
sem irradiação da dor para os MMII e que procuram atendimento médico para 
cuidados primários em diversos hospitais de São Paulo. Métodos: Este estudo é 
um coorte longitudinal prospectivo com tempo de seguimento de 6 meses. Os 200 
pacientes classificados com um quadro de dor lombar aguda inespecífica, que 
relataram dores em membros inferiores e que procuraram atendimento médico 
para cuidados primários em hospitais de São Paulo. Os pacientes recrutados 
completaram uma série de questionários relacionados à dor lombar na linha de 
base e foram acompanhados por 6 meses Para analisar as características da 
amostra foram realizadas analises descritivas sendo que dados categóricos foram 
descritos em frequências e percentuais e as variáveis continuas foram calculadas 
através de média e desvio padrão. Para descrever os pacientes que apresentam 
ou não dor irradiada para membros inferiores que são variáveis categóricas usou 
frequência e percentuais. Resultados: Neste estudo podemos notar que dos 
pacientes que relataram dores nos membros inferiores associada a uma dor 
lombar geralmente tendem a progredir para um pior prognóstico, em relação aos 
pacientes que não relatam dor, o mesmo acontece com a funcionalidade, onde 
pacientes que apresentam dores em MMII associada a dor lombar, apresentam 
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maiores médias de incapacidade. Resultados esses que contribuem para um 
melhor entendimento do prognóstico dos pacientes que apresentam dor lombar, 
associada a dores em MMII 

PALAVRAS-CHAVE: Dor lombar, Dor irradiada, Prognóstico.

INTRODUÇÃO 

A dor lombar pode ser definida como dor ou desconforto entre as margens 
costais e pregas glúteas inferiores, com ou sem irradiação para os membros 
inferiores(1). Cerca de 32% da população sofrerá com dores lombares em algum 
momento da vida(5). No Brasil, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD, 2010) apontou a dor nas costas como a segunda condição de saúde 
crônica mais prevalente, ficando atrás apenas da hipertensão arterial sistêmica. 
Esta alta prevalência justifica o alto custo empregado no tratamento de pacientes 
que apresentam essa condição.
Alguns estudos apontam que a dor lombar associada à presença de dor nos 
membros inferiores (MMII) com ou sem dor irradiada (presença de sinais 
neurológicos positivos) está relacionada a um prognóstico desfavorável. Esses 
pacientes sofrem mais de dor e incapacidades e levam mais tempo para se 
recuperarem, além disso perdem mais tempo de trabalho(4). Radiculopatia lombar 
ou dor associada a compressão de raiz nervosa é geralmente caracterizado por 
dor irradiada abaixo do joelho, com presença de sinais neurológicos positivos 
(reflexo, dermátomo e miótomo alterados). Embora a prevalência da dor na raiz 
nervosa seja muito menor do que a dor lombar sozinha, o estado é considerado 
responsável pela maior parte dos custos indireto e dias de trabalho perdidos 
associados com dor nas costas(2). Além disso, muito pacientes apresentam dor 
nos membros inferiores devido à dor lombar, porém sem a presença de uma 
compressão de uma raiz nervosa, sendo este também um fator prognóstico para 
predizer a melhora clínica dos pacientes com dor lombar aguda. Sendo assim, 
torna-se importante investigar qual o pronóstico de pacientes que procuram 
atendimento emergencial para dor lombar que apresenta este sintoma. O objetivo 
do estudo foi analisar, em um estudo de coorte, o prognóstico dos pacientes 
com dor lombar aguda que apresentarem dor nos membros inferiores (MMII) 
associada à dor lombar aguda, com ou sem irradiação da dor para os MMII e 
que procuram atendimento médico para cuidados primários em Hospitais de São 
Paulo.

METODOS

Este projeto de iniciação científica investigou apenas o prognóstico, em relação 
aos desfechos dor e incapacidade funcional, dos primeiros 200 pacientes com 
dor lombar aguda que apresentaram dores nos MMII, com ou sem a presença 
de uma dor irradiada que procuram atendimento emergencial em hospitais de 
São Paulo. 
Este estudo possui aprovação do Comitê de Ética e foi conduzido no Hospital 
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Santa Isabel – Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Hospital 
Municipal Dr. Carmino Caricchio no Tatuapé, Hospital Municipal de Santo André 
e o Hospital do Servidor Publico Municipal.
Foram recrutados 200 pacientes com o quadro de dor lombar aguda inespecífica 
que procuram atendimento médico para cuidados primários em Hospitais de 
São Paulo. O paciente deveria ter idade entre 18 e 80 anos e estar procurando 
tratamento para dor lombar aguda. Pacientes portadores de doenças severas 
de coluna (fraturas, tumores e patologias inflamatórias como espondilite 
anquilosante, por exemplo) não foram incluídos no estudo;
Os potenciais pacientes do estudo foram encaminhados pelos seus respectivos 
médicos ortopedistas, reumatologistas e/ou fisiatras que fazem todas as 
avaliações e exames de rotina, como por exemplo, exames de imagem, prescrição 
de medicamentos, encaminhamento ao setor de fisioterapia, dentre outros. Os 
pacientes com o quadro de dor lombar aguda de duração inferior a 4 semanas 
foram recepcionados pelo avaliador responsável que determinou se estes fariam 
ou não parte do estudo, de acordo com os critérios de elegibilidade descritos 
anteriormente. Esses receberam informações sobre os objetivos da pesquisa, 
cronograma e critérios de elegibilidade do estudo, sendo em seguida orientados a 
assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), se estivessem 
de acordo com as informações recebidas e interessados em participar do estudo. 
Os pacientes foram reavaliados por telefone após 6 semanas, 3 e 6 meses após 
a avalição inicial.
Caso o participante fosse considerado elegível, o avaliador coletaria os dados 
referentes à linha de base. Para a avaliação dos participantes, foram utilizados 
os seguintes instrumentos: 1) Ficha de avaliação com dados demográficos e 
antropométricos; 2) Escala numérica verbal de Dor (NRS) que avalia a intensidade 
da dor; 3) Questionário de Incapacidade de Roland Morris (RMDQ) que avalia a 
incapacidade funcional. 3) Avaliação de presença de dor nos membros inferiores 
(MMII). Além disso, dados referentes a recuperação do pacientes foram 
recrutados.
Para analisar as características da amostra foram realizadas analises descritivas 
sendo que dados categóricos foram descritos em frequências e percentuais e as 
variáveis continuas foram calculadas através de média e desvio padrão. 

RESULTADOS
As características dos pacientes do estudo estão descritas e divididas em três 
blocos principais. A tabela 1 apresenta dados sobre as características clinicas e 
sociodemograficas de todos os pacientes incluídos no estudo, além de apresentar 
também características dos pacientes que apresentaram dor lombar associada 
de dores nos MMII e daqueles pacientes que apresentaram apenas dor lombar. 
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Podemos observar que os pacientes que foram coletados e acompanhados e 
que apresentam dores nas pernas associada a dor lombar iniciaram o estudo 
com uma média de dor maior do que o outro grupo “sem dor” e essa diferença 
de média mesmo diminuindo, ainda se manteve mais alta durante as avaliações 
subsequentes. Podemos notar também que além da dor a capacidade funcional, 
também foi diferenciada entre os grupos com e sem dor nas pernas. As 
distribuições dos valores serão descritas nos gráficos a seguir.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dos 200 (100%) pacientes foram realizados 185 (92,5) seguimentos de 6 
semanas, 178 (89%) seguimento de 3 meses e 175 (87,5%) seguimentos de 
6 meses. Esta perda amostral pode ser considerada baixa a moderada, uma 
vez que se espera em estudos de coorte longitudinais, para que tenha uma alta 
qualidade metodológica, uma perda amostral de até 15% da amostra inicial.
Neste estudo podemos notar que dos pacientes que relataram dores nos 
membros inferiores associada a uma dor lombar geralmente tendem a progredir 
para um pior prognóstico, em relação aos pacientes que não relatam dor, o 
mesmo acontece com a funcionalidade, onde pacientes que apresentam dores 
em MMII associada a dor lombar, apresentam maiores médias de incapacidade. 
Resultados esses que contribuem para um melhor entendimento do prognóstico 
dos pacientes que apresentam dor lombar, associada a dores em MMII 
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RESUMO

A dor lombar é um dos problemas mais comuns nos países desenvolvidos, 
sendo uma das principais causas de incapacidade, desta forma, torna-se 
necessária a condução de um estudo mais abrangente, que meça pela primeira 
vez a prevalência de dor lombar (aguda, subaguda e crônica) em um grande 
contingente amostral. Serão selecionados 300 indivíduos, de ambos os gêneros, 
acima de 18 anos. Serão incluídos no estudo todos os indivíduos que aceitarem 
o convite de participar, respondendo aos questionários de prevalência de dor 
lombar. As coletas de dados do projeto serão, em locais de fluxo contínuo de 
pessoas, por meio da aplicação individual dos questionários de avaliação da dor 
lombar, de forma simples e objetiva. Esperamos ao final deste estudo identificar 
prevalência da dor lombar (aguda,subaguda e crônica) no setor censitário do 
Aricanduva da cidade de São Paulo

PALAVRAS-CHAVE: dor lombar, prevalência, Brasil. 

INTRODUÇÃO

A dor lombar é um dos problemas mais comuns nos países desenvolvidos1, 
sendo uma das principais causas de incapacidade2. Pode ser definida como 
dor ou desconforto entre as margens costais e pregas glúteas inferiores, com 
ou sem irradiação para os membros inferiores3. Estima-se que mais de 70% 
da população adulta terá pelo menos um episódio de dor lombar durante sua 
vida4. A dor lombar pode ser classificada em três categorias: dor lombar não 
específica, patologias graves de coluna e dor lombar com comprometimento 
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de raiz nervosa5. O restante dos casos é classificado como dor lombar 
não específica, sendo que a maior parte dos casos (cerca de 95%) são de 
característica não específica6. A dor lombar não específica é classificada em 
três estágios: aguda, subaguda e crônica2. A primeira é um episódio de dor que 
permanece por menos de seis semanas, episódios com duração entre 6 a 12 
semanas são classificados como subagudos e episódios com duração superior 
a 12 semanas são classificados como crônicas6. Estudos de prevalência são 
frequentemente usados para planejamentos em Saúde Pública7. As diretrizes 
mais recentes para estudos de prevalência em dor lombar sugerem que três 
períodos de tempo sejam investigados: pontual, último ano e durante a vida8. 
A maioria dos estudos foram conduzidos em parcelas específicas da população 
Brasileira (caminhoneiros9 e professores10). É importante a condução de 
um estudo que tenha um grande contingente amostral, pois a cidade de São 
Paulo se aproxima das características sócio-demográficas do país, por isso foi 
selecionada para a realização deste estudo. Portanto o objetivo deste estudo é  
mensurar, pela primeira vez, a prevalência de dor lombar (aguda, subaguda e 
crônica) na população do bairro do Aricanduva.

MÉTODOS

Este é um estudo observacional transversal de iniciação científica, unicêntrico, que 
segue todas as diretrizes existentes sobre a condução de estudos de prevalência 
específicos para dor lombar8. Dessa forma, este estudo irá mensurar, pela 
primeira vez, a prevalência nacional de dor lombar (aguda,subaguda e crônica). 
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa – CEP, da Universidade 
Cidade de São Paulo (CAAE 44662415.0.0000.0064).  Participantes e calculo 
amostral: Participarão deste estudo, sujeitos acima de 18 anos residentes na 
cidade de São Paulo no setor censitário do Aricanduva. O cálculo amostral 
foi baseado numa precisão de 1,5%,uma estimativa de prevalência pontual 
estimada de 23%, numa população de 11 milhões de habitantes e um intervalo 
de confiança de 95%. Para a realização do cálculo amostral foi utilizado uma 
calculadora para cálculos amostrais de estudos de prevalência que pode ser 
acessada no seguinte site: http://sampsize.sourceforge.net/iface/index.html. 
Procedimentos: Os participantes serão devidamente informados sobre os 
procedimentos e objetivos deste estudo, e assinarão um termo de consentimento 
livre e esclarecido (TCLE). A coleta de dados será composta por uma entrevista 
em que serão coletadas informações sobre dor lombar referida no exato 
momento da entrevista, no último ano e em algum momento da vida. Aplicaremos 
questionários individuais de avaliação da dor lombar, recomendados por um 
painel internacional de especialistas em dor lombar8. Para esse projeto foi 
selecionado, aleatoriamente, um desses setores para a realização da coleta de 
dados (Aricanduva – Zona Sudeste), no qual a coleta de dados será feita em locais 
de pontos de fluxo de pessoas e locais por onde as pessoas costumam passar 
diariamente. Portanto, serão coletados os dados de 150 participantes do gênero 
feminino e 150 do gênero masculino.  Será aplicado um questionário contendo 
dados pessoais dos participantes, fatores prognósticos associados à dor lombar, 
variáveis demográficas, comportamentais, ocupacionais, antropométricas e 
emocionais, que serão utilizadas apenas como caracterização da amostra. O 
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grau de escolaridade será estratificado em baixo (até segundo grau incompleto) 
e alto (nível universitário); já a classe econômica será classificada de acordo 
com os Critérios de Classificação Econômica do Brasil, que posteriormente 
serão condensados em três grupos: alta (A1+A2+B1), média (B2+C) e baixa 
(D+E). Nas variáveis comportamentais, será abordado o nível de atividade física 
do participante com base no International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) 
versão curta. Também será abordado o tabagismo, nas categorias: não fumantes, 
ex-fumantes e fumantes atuais. As variáveis ocupacionais coletadas foram 
indicadas por um painel internacional de especialistas em dor lombar8 referem-
se à situação de trabalho, sim ou não para quem está ou não empregado e 
também ao tempo da ocupação, em anos, frequência de exposição e satisfação 
no trabalho. Serão obtidas informações sobre as variáveis antropométricas 
representadas pelo peso, estatura, cálculo do índice de massa corporal (IMC), e 
por fim, o estresse, a ansiedade e a depressão14. 
 A prevalência da dor lombar pode ser: pontual, nos últimos 365 dias e em algum 
momento da vida, além da frequência, intensidade, duração e irradiação da 
dor lombar, segundo o consenso para padronização de dor lombar em estudos 
de prevalência8. Será considerado um episódio de dor lombar “qualquer dor 
entre a última costela e a parte inferior das nádegas com duração superior a 24 
horas, precedido de 30 dias sem dor”14. Utilizaremos a Pain Numerical Rating 
Scale (Pain NRS)8,13 para quantificar a dor do participante na data da coleta, 
Será questionado sobre a presença de dor lombar e posteriormente identificará 
por meio de uma escala numérica correspondente à intensidade da dor. Quem 
apresentar dor lombar pontual, será orientado a responder o questionário Roland 
Morris de Incapacidade. 
Analises estatística: A prevalência atual, nos últimos 12 meses e em algum 
momento na vida será calculada através de percentuais e seus respectivos 
intervalos de confiança a 95%. As variáveis demográficas também serão 
calculadas através de estatística descritiva.

RESULTADOS ESPERADOS

Esperamos ao final deste estudo identificar prevalência da dor lombar 
(aguda,subaguda e crônica) no setor censitário do Aricanduva da cidade de São 
Paulo.
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RESUMO

Este estudo analisou a correlação entre a mobilidade articular e a intensidade 
da dor inicial e sua correlação com a intensidade de dor durante o teste Time Up 
and Go em pacientes com OA de joelho. Ensaio clínico aleatorizado, envolvendo 
83 pacientes com diagnóstico de OA de joelho(s) de acordo com os critérios do 
American College of Rheumatology (ACR), constituindo 4 grupos de intervenção, 
totalizando: 16 pacientes do G1 com tratamento de corrente interferencial ativa 
e laser placebo; 26 pacientes do G2  com tratamento de laser ativo e corrente 
interferencial placebo; 20 pacientes do G3 com tratamento de laser e corrente 
interferencial ativo; e 21 pacientes do G4  com tratamento de laser e corrente 
interferencial placebo. Realizadas 12 sessões de tratamento, 3 vezes por 
semana, responderam a uma ficha de avaliação, escala visual analógica de dor 
(EVA), WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Ostearthritis Index) 
e testes como Time Up and Go Test (TUG), e Sentar e Levantar (SeL). Todos 
foram avaliados em 2 tempos antes das sessões (T0), e após as 12 sessões (T1). 
Durante o TUG foi perguntado aos pacientes sobre a dor, comparando antes e 
pós tratamento, qualificando a melhora apresentada na mobilidade articular do 
joelho em tratamento e quantificando a alteração do grau durante o teste. Para 
análise dos dados, foi realizada a análise descritiva dos achados entre os grupos.

PALAVRAS-CHAVE: Osteoartrite, OA de joelhos, laserterapia.

INTRODUÇÃO

A osteoartrite (OA) é uma das doenças articulares mais comuns no mundo, 
sendo o joelho a articulação de descarga de peso mais frequentemente afetada. 
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É caracterizada por inflamação e degeneração articular que resulta em perda 
progressiva da cartilagem, envolvendo alterações biomecânicas, bioquímicas 
e celulares, e frequentemente é acompanhada por esclerose subcondral e em 
muitos casos pela formação de cistos e osteófitos marginais (Klippel & Dieppe, 
2000; Miyaguchi et al, 2003; Fukuda et al, 2011).  
Dentre os sinais e sintomas da OA, os pacientes queixam-se de dor, rigidez, 
deformidade e perda funcional, mas nem sempre os sintomas se correlacionam 
com achados radiológicos. A sintomatologia se instala de maneira insidiosa 
e progride para incapacidade mínima ou grave, com variações próprias para 
cada articulação. Os sinais e sintomas podem ser subjetivos e objetivos, sendo 
que a dor é o principal motivo que leva o paciente à consulta médica. A OA 
está associada a fatores mecânicos de sobrecarga articular que leva à lesão 
cartilaginosa, mas com atividades físicas ponderadas e regulares há melhora de 
algumas das alterações secundárias (Silva et al., 2007). 
O tratamento da OA tem por objetivo o alívio dos sintomas; a recuperação 
funcional; o retardo da evolução da doença e regeneração dos tecidos lesados, 
devendo ter abordagem multidisciplinar (Fuller et al, 2000). O tratamento 
farmacológico consiste principalmente no uso de analgésicos e anti-inflamatórios 
não hormonais (AINH), porém há muitos efeitos colaterais, motivo pelo qual 
tem limitado seu uso (Tascioglu et al., 2004; Burch et al., 2007). Com o objetivo 
de diminuir tais efeitos colaterais, são associados com AINEs um tratamento 
alternativo com agentes eletrofísicos.  Dentre os principais recursos elétricos 
utilizados na fisioterapia, temos o TENS (Transcutaneous Electrical Nerve 
Stimulation) e IFC (Interfenrential Current), que vêm sendo usados para alívio da 
dor por muitos anos, e sua função como tratamento conservador foi bem aceita 
(Burch et al., 2007), e a laserterapia de baixa intensidade (Tascioglu et al., 2004; 
Gur et al, 2003; Alfredo et al., 2011; Yurtkuran et al., 2007; Hegedüs, 2009). 
A laserterapia de baixa intensidade é um recurso muito utilizado para controle de 
dor musculoesquelética, promovendo o aumento da microvascularização local 
e também o efeito analgésico (Hegedüs et al., 2009). A corrente interferencial é 
uma forma de estimulação elétrica nervosa transcutânea que reduz a resistência 
da pele, e assim o desconforto normalmente incorrido pelas correntes tradicionais 
de baixa frequência, ao mesmo tempo produzindo efeitos de baixa frequência 
nos tecidos. É uma corrente usada para tratar dor principalmente crônica (Low e 
Reed, 2000).

OBJETIVOS  

Avaliar os efeitos da laserterapia de baixa intensidade e da corrente interferencial 
na melhora da mobilidade articular e intensidade da dor no início da primeira 
avaliação em pacientes com OA de joelho, e sua correlação com a dor do TUG.

MÉTODOS

Ensaio clínico aleatorizado, aprovado pelo comitê de ética em pesquisa para estudo 
com seres humanos e animais sob o número CAAE: 18316113.5.0000.0064, 
envolvendo 83 pacientes com diagnóstico de OA de joelho(s) de acordo com 



XII ENIC – Encontro de Iniciação Científica e III ENID - Encontro de Iniciação à Docência 355

Universidade Cidade de São Paulo

os critérios do ACR, provenientes da fila de espera da clínica de fisioterapia da 
UNICID, constituindo 4 grupos de intervenção, sendo o G1 (n =16) pacientes que  
receberam tratamento de corrente interferencial ativa e laser placebo; G2 (n= 26) 
pacientes que receberam o  tratamento de laser ativo e corrente interferencial 
placebo; G3 (n= 20) os que receberam tratamento de laser e corrente interferencial 
ativo; e o G4 (n= 21) aqueles que receberam tratamento de laser e corrente 
interferencial placebo. Todos os pacientes realizaram 12 sessões de tratamentos, 
3 vezes por semana, com duração de 40 a 50 minutos aproximadamente cada 
sessão, todos indivíduos responderam a uma ficha de avaliação, EVA e TUG. 
O teste EVA foi utilizado para avaliar a intensidade da dor dos participantes em 
repouso. Essa escala possui 11 pontos, variando de 0 a 10, onde 0 corresponde 
“sem dor” e 10 “pior dor que se pode imaginar”. A intensidade da dor foi mensurada 
no pré e pós tratamento. Durante o teste Teste Timed Up & Go (TUG), que é 
um teste que avalia mobilidade, o indivíduo levantou-se de uma cadeira com 
encosto, sem apoio dos braços, e após o avaliador dar o comando verbal “VAI”, 
o indivíduo caminhou em velocidade normal, uma distância de 3 metros, até um 
sinalizador no solo, fez a volta e retornou, sentando-se novamente na cadeira 
sem a ajuda dos braços. Ao caminhar, não era permitido que o paciente fizesse 
uso de qualquer dispositivo auxiliar de deambulação como bengala e andador. 
Caso o paciente não conseguisse realizar o teste sem o uso de dispositivo 
auxiliar de deambulação, o mesmo não seria realizado. O teste foi realizado uma 
vez para o entendimento do paciente quanto sua realização. Foi mensurado no 
pré e pós tratamento. O paciente realizou o teste de forma segura, de acordo 
com a sua capacidade física, e o terapeuta estava próximo do paciente para que 
ele não caísse e tivesse algum tipo de apoio se necessário. O tratamento usou-
se o Laser e a Corrente Interferencial como uma forma de diminuição da dor do 
paciente, ajudando-o na mobilidade e rigidez.

RESULTADOS

As informações dos resultados obtidos foram coletadas de 83 pacientes. Os 
resultados encontrados através dessa análise estatística descritiva mostram que 
o G3 teve melhora da dor do TUG tanto no T0 quanto no T1, apresentando uma 
melhora mais evidente quando comparado com os demais grupos. Não houve 
muita diferença nos resultados intergrupos, pois na EVA do TUG no T0, o grupo 
G2, G3 e G4 tiveram uma EVA elevada, porém no T1 a dor na EVA do TUG em 
geral foi menor. O G1 foi o único com a diferença menor entre os resultados do 
T0 e T1, talvez pelo fato de ser um grupo que não tinha a mesma quantidade 
de pacientes quando comparado com os demais grupos, já que os grupos não 
foram homogêneos em relação ao n, pois este estudo faz parte de uma tese de 
doutorado da universidade que ainda está em andamento.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo verificar os efeitos da associação do laser 
de baixa potência e da corrente interferencial na dor no início da avaliação e 
da dor durante o TUG pré e pós tratamento do joelho acometido pela OA e 
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tratado, e não foram observadas muitas diferenças intergrupos em todos os 
desfechos analisados. Porém, quando realizada a análise intragrupos, houve 
diferença em todas as variáveis quando avaliada a intensidade da dor durante 
o teste TUG. Quando avaliada a função do joelho em relação ao teste TUG, foi 
observado melhora intragrupos apenas no G2. Com relação a intensidade da 
dor em repouso, desfecho primário do presente estudo não houve diferença dos 
resultados intergrupos, porém intragrupos observou-se melhora mais evidente 
no G3, talvez pelo fato dos pacientes desse grupo receberem a intervenção ativa 
dos 2 aparelhos. 
Pacientes do G2 apresentaram melhora da dor, pois a laserterapia de baixa 
intensidade é um recurso muito utilizado para controle de dor musculoesquelética, 
promovendo o aumento da microvascularização local e também o efeito 
analgésico (Hegedüs et al., 2009). De acordo com Alfredo et al (2012), o uso 
do laser trouxe melhores benefícios aos pacientes com OA de joelhos quando 
comparado com o tratamento placebo e quando associado a cinesioterapia, e 
Fukuda et al (2011), demonstraram melhora da dor e função na OA de joelho 
através do uso do laser. Este estudo por mais que não utilizou nenhum tipo de 
intervenção cinesioterapêutica, vai de encontro aos achados de Alfredo et al 
(2012) quando se relata a melhora da dor e função na OA. 
Foi realizada uma análise estatística descritiva, pois este estudo faz parte de 
um projeto maior (Laserterapia de baixa intensidade e corrente interferencial 
em pacientes com osteoartrite de joelho: Ensaio clínico aleatorizado) feito na 
Universidade Cidade de São Paulo (UNICID) e os resultados analisados de uma 
forma mais específica podem influenciar nas avaliações projeto. 
Houve melhora mais evidente da dor relatada pelo paciente no início da primeira 
avaliação, e sua correlação com a dor e a mobilidade articular do joelho durante 
o TUG dos pacientes do G2 e G3 quando comparados com os demais. 
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RESUMO

O número de praticantes de corrida vem aumentando no mundo todo. Junto com o 
aumento de praticantes também vem crescendo  número de lesões relacionadas 
à pratica de corrida, entre essas lesões se destacam com mais frequência a 
Síndrome da Banda Iliotibial, canelite, Faceite Plantar e a Dor Anterior do Joelho, 
também conhecida como Síndrome da Dor Patelofemoral, afecções essas que 
levam a uma disfunção de membro inferior.
Acredita-se que corredores com a dor anterior do joelho apresente um nível 
considerável de disfunção de membros inferiores, Disfunção essa que pode 
ser observada durante atividades do dia-dia como se deslocar-se dentro 
de casa, caminhar por aproximadamente 1km, ultrapassar obstáculos com 
aproximadamente 50cm de altura, entre outras atividades. Este estudo poderá 
contribuir para a escolha de instrumentos em futuros estudos e ajudará a entender 
melhor o impacto que a dor anterior do joelho causa no cotidiano de praticantes 
de corrida.
O objetivo deste estudo é avaliar o nível de disfunção de extremidade inferior em 
corredores recreacionais com dor anterior do joelho.
Serão avaliados 112 corredores recreacionais maiores de 18 anos de idade, 
praticantes de corrida com experiência mínima de 6 meses, 2 vezes por semana 
com duração mínima de 30 minutos por treino, praticantes de corrida em parques 
e provas amadoras realizadas na cidade de São Paulo. Ao abordar o corredor, e 
o mesmo aceitar participar do estudo, será solicitado que o indivíduo preencha 
um questionário usado para identificar as características de treinamento de cada 
indivíduo (DME).

PALAVRAS-CHAVE: dor, corrida, fisioterapia



XII ENIC – Encontro de Iniciação Científica e III ENID - Encontro de Iniciação à Docência 358

INTRODUÇÃO

A corrida é um esporte que vem crescendo no mundo todo inclusive no Brasil, 
isso se dá pela facilidade de se praticar a corrida em diversos ambientes como 
parques ruas e até mesmo em academias(1, 2). As lesões que acometem 
os membros inferiores são comuns entre os praticantes de corrida. Entre as 
principais lesões que afetam essa população, as lesões em joelho se apresentam 
em um número significativo. As lesões que se destacam são principalmente: a 
Síndrome da Banda Iliotibial, canelite, faceite plantar e a dor anterior do joelho, 
também conhecida como Síndrome da Dor Patelofemoral(3).
A dor anterior do joelho é causada pelo estresse da patela sobre o sulco 
intercondilar durante os movimentos repetidos de extensão e flexão do joelho, 
movimentos esses que são utilizados durante a corrida(3, 4). O relato frequente 
dessa afecção refere-se a dor difusa na região anterior da articulação do joelho e 
desconforto durante as atividades de subir e descer escadas, ficar por um curto 
período de tempo em posição de cócoras, longos períodos sentados com o joelho 
fletido e ao saltar(5, 6). As mulheres são mais suscetíveis ao desenvolvimento 
de dor anterior do joelho que os homens(5).O estudo do nível de disfunção de 
membro inferior em corredores com dor anterior do joelho é importante pois 
diversos estudos nos mostram que entre corredores recreacionais a maioria 
das lesões são identificadas em extremidade inferior(5, 6). Neste estudo usando 
duas escalas Escala para Dor Anterior do Joelho (EDAJ) e a Escala Funcional 
de Extremidade inferior (LEFS) para entendermos qual a melhor ferramenta de 
avaliação para pacientes com essa afecção e consequentemente direcionar um 
tratamento mais preciso e eficaz (7-9).

OBJETIVO

O objetivo deste estudo foi avaliar o nível de disfunção de extremidade inferior em 
corredores recreacionais com dor anterior do joelho utilizando a Escala para Dor 
Anterior do Joelho (EDAJ) e a Escala Funcional de Extremidade inferior (LEFS)

MÉTODOS 

Foram avaliados 112 corredores recreacionais maiores de 18 anos de idade, 
praticantes de corrida com experiência mínima de 6 meses, 2 vezes por semana 
com duração mínima de 30 minutos por treino, praticantes de corrida em parques 
e provas amadoras realizadas na cidade de São Paulo.
Caso o indivíduo relatasse ter dor anterior do joelho no questionário preenchido, 
eram aplicados mais dois questionários: a Escala para Dor Anterior do Joelho 
(EDAJ) e a Escala Funcional de Extremidade Inferior (LEFS) (8, 9). Código 
comitê de ética: 36863414.6.0000.0064

RESULTADOS

Foram entrevistados 112 corredores, 56 com dor anterior do joelho e 56 sem dor 
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anterior do joelho, sendo do total 77 (68,7%) homens e 35 (31,2%) mulheres, 
com média de idade de 37,2 (10) anos, peso 74,6 (12,4) quilos, 173,6 (9,6) 
centímetros e IMC 24,6 (2,6).A média de tempo de experiência encontrada entre 
os corredores com dor foi de 62,0 (64,2) meses e sem dor 69,8 (72,1). A média 
de quilometragem de treino entre os corredores com dor foi de 19,2 (16,1) km 
e sem dor foi de 26,3 (23,4). A média de frequência de treinos semanal entre 
os corredores sem dor foi de 2,9 (1,2) treinos enquanto os que tinham dor era 
de 3,2(1,3) treinos por semana. Entre os diferentes tipos de piso usados para 
treinamento de corrida, o mais frequente entre o todos os corredores o asfalto foi 
indicado como o piso predominante sendo usado por 96 (85,7%) dos corredores 
seguido da esteira com 8 (7,1%). Dos participantes que tinham dor anterior do 
joelho, a média de tempo em meses que apresentavam dor foi de 27,5 (32,6)
meses, 48,2 (27) apresentavam dor anterior do joelho bilateralmente e 51,8 (29) 
unilateralmente, 14 (25%) estavam em tratamento 42 (75%) não estavam em 
tratamento no momento da entrevista. Dos atletas que estavam com dor anterior 
do joelho, 53 (94,6%) conseguiam indicar o local da dor; Entre os corredores 
com dor anterior do joelho, 18 (32,1%) acreditam que a dor foi causada pela 
prática da corrida e 38 (67,9) não acreditam que a dor foi causada pela prática 
da corrida. A média de pontuação obtida no questionário LEFS foi de 69,7 (7,1) 
e do AKPS foi de 78,5 (10,9) e a média da intensidade da dor obtida a partir da 
EVA (escala (Escala Visual Analógica) foi de 5,3 (1,6).

DISCUSSÃO

Os corredores entrevistados apresentaram em média pouco mais de 5 anos de 
experiência de corrida, por tanto podemos dizer que são corredores experientes; 
Em média os corredores entrevistados treinavam 3 vezes por semana e a 
quilometragem semanal em média era de 22km, tendo um volume de treino de 
7,5km por treino, em um estudo concluíram que treinos acima de 60km semanais 
existe um aumento do risco de lesão(10, 11). Neste estudo houve uma diferença 
de volume de treino entre os corredores que apresentavam dor anterior do 
joelho19,2km semanais e os que não apresentavam dor 26,3km semanais. Em 
relação ao piso predominante, neste estudo verificamos que o asfalto foi o piso 
mais comum usado para treinos de corrida entre os corredores entrevistados, o 
que está de acordo com outros achados onde foi encontrado o asfalto como piso 
predominante entre os corredores(11, 12). 
Quanto aos corredores que apresentavam dor anterior do joelho, neste estudo 
foi encontrado que a média de tempo em que os corredores tinham dor era 
de 2,2 anos, o que caracteriza como uma dor crônica. A média da pontuação 
do nível de dor que os corredores apresentavam foi de 5,3 na Escala Visual 
Analógica. O escore encontrado na  Escala Funcional de extremidade Inferior 
(LEFS) foi em média 69,7 de 80 pontos possíveis, o que nos mostra um nível 
de disfunção de extremidade inferior leve a moderado, e o escore da Escala 
Para Dor anterior do Joelho (AKPS) foi em média 78,5 de 100 pontos possíveis, 
lembrando que quanto menor o escore de ambas as escalas utilizadas maior o 
nível de disfunção.
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CONCLUSÃO

De acordo com os scores obtidos pelos corredores nas escalas LEFS e AKPS, 
podemos concluir que os corredores praticam corrida com um nível considerável 
de disfunção de membros inferiores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A hipótese levantada na introdução de que os corredores recreacionais assumem 
um forte vínculo com a corrida a ponto de correrem mesmo na presença de lesão 
ou dor foi confirmada com os resultados da pesquisa onde foi possível verificar 
que por meio da avaliação usando Escala para Dor Anterior do Joelho (EDAJ), 
e a Escala Funcional de Extremidade Inferior (LEFS) um nível de disfunção 
moderado entre os participantes do estudo.
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RESUMO 

Introdução: A maioria dos estudos existentes na literatura suportam o fato que 
o construto satisfação com o atendimento recebido é uma medida que possui 
efeito teto, dificultando, portanto, detectar diferenças e aspectos importantes 
que poderiam influenciar ou distinguir os diferentes níveis de satisfação dos 
cuidados recebidos. Objetivos: Testar as propriedades relacionadas com a 
reprodutibilidade da versão adaptada do instrumento MedRisk. Participantes: 
Duzentos pacientes com diferentes condições musculoesqueléticas, que 
receberão cuidados em clínicas de fisioterapia no Brasil serão recrutados para 
este estudo. Métodos: Inicialmente será realizada a adaptação do sistema 
de escore do instrumento Medrisk, transformando respostas categóricas em 
respostas continuas utilizando uma escala Likert de 11-pontos. Posteriormente 
serão realizados os testes de reprodutibilidade e efeito teto e piso. Todos os 
pacientes responderão o Medrisk e a Escala de Percepção de Efeito Global em 
dois momentos distintos, na avaliação inicial (após ter experimentado no mínimo 
3 sessões de fisioterapia) e após 24-48 horas. Resultados esperados: Espera-
se que esta pesquisa produza uma escala confiável para avaliar a satisfação do 
paciente em relação aos cuidados fisioterápicos sem que apresente um efeito 
teto como observado na versão anterior. 

PALAVRAS-CHAVE: fisioterapia, satisfação, efeito teto. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente, devido à globalização e competitividade dos mercados, as prestações 
de serviços exercem um papel fundamental no desenvolvimento de nosso país. 
O paciente, muitas vezes, somente conscientiza que é um consumidor quando se 
torna um usuário do serviço1. Serviços de alta qualidade tem maior probabilidade 
de atrair clientes, todavia, para conquistar consumidores não basta prestar um 
serviço de qualidade devido ao fato do mercado ser muito competitivo. Dessa 
forma, várias empresas surgem com uma visão mais avançada de fidelizar e 
avaliar a satisfação dos seus clientes1.
O questionário Medrisk foi desenvolvido especificamente para mensurar a 
satisfação dos pacientes que estão sob cuidados de fisioterapeutas2,3. O 
instrumento Medrisk pode ser aplicado em clínicas de fisioterapia, unidades de 
atendimento primário e secundário, além de hospitais2. Após a aplicação de 
um questionário de satisfação é possível mapear os níveis de satisfação dos 
pacientes com o serviço para posteriormente planejar novas estratégias de 
gestão e marketing, inovação tecnológica, projetar uma possível reestruturação 
física do local de atendimento e aprimorar o atendimento do terapeuta-paciente2.
Sumarizando os estudos, que apresentam em comum o desfecho satisfação, 
independentemente do setor de saúde avaliado, da população ou do instrumento 
utilizado4, os entrevistados apresentam elevada satisfação aos cuidados 
recebidos. Tal resultado é suportado pela literatura pelo fato que satisfação é 
uma medida que possui efeito teto, dificultando, portanto, detectar diferenças e 
aspectos importantes que poderiam influenciar ou distinguir os diferentes níveis 
de satisfação4,5. A possível razão para o efeito teto em medir satisfação é a 
distribuição dos questionários, em que, quanto mais ampla a pergunta, menor 
a capacidade de especificar o nível de satisfação4,5. Outra possível razão 
para este efeito teto observado é como este construto é avaliado. A maioria 
dos instrumentos apresentam respostas dicotômicas ou categóricas usando 
as palavras completamente ou parcialmente satisfeito ou insatisfeitos podendo 
influenciar a resposta dos pacientes. 
Sendo assim, acreditamos que se a literatura obtivesse instrumentos que 
mensurassem vários fatores relacionados com a satisfação dos pacientes, 
porém com opções de respostas de caráter continuo poderia investigar se este 
efeito teto dos instrumentos seria devido ao construto avaliado ou se estaria 
relacionado com a forma de coleta de dados. Desta maneira, os objetivos desse 
estudo são de adaptar a existente versão em português-brasileiro do instrumento 
Medrisk e testar novamente as suas propriedades de medida em uma amostra 
de pacientes brasileiros que recebem tratamento fisioterapêutico. 

OBJETIVOS

1. Adaptar a forma de resposta da versão em português do instrumento MedRisk 
para respostas continuas.
2. Testar novamente a reprodutibilidade e efeito teto e piso do MedRisk em uma 
amostra de pacientes brasileiros.
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MÉTODOS

Inicialmente a versão adaptada da versão em português instrumento Medrisk será 
adaptada. Posteriormente serão realizados os testes de reprodutibilidade e efeito 
teto e piso. Esta etapa do estudo utilizará uma amostra de 200 pacientes com 
diferentes condições musculoesqueléticas, agudas ou crônicas, em tratamento 
fisioterapêutico no estado de São Paulo. 
O Medrisk (Adaptação da versão em português-brasileiro do instrumento 
Medrisk) é um instrumento utilizado para avaliar a satisfação de pacientes que 
recebem cuidados fisioterapêuticos. É um questionário que durante sua fase de 
desenvolvimento era composto por 20 itens, sendo 10 itens relacionados com a 
interação terapeuta-paciente, como por exemplo, “Meu fisioterapeuta respondeu 
a todas as minhas questões” (item 14); 8 itens não relacionados com a interação 
terapeuta-paciente como, por exemplo, a cortesia da recepcionista (item 1). E, 
finalmente, 2 itens que são considerados como itens globais, como por exemplo, 
“Eu retornaria a essa clínica para futuros serviços” (item 20) 2,3. 
O paciente elege seu nível de satisfação em cada item selecionando uma 
escala do tipo Likert que varia de 1 “discordo completamente” a 5 “concordo 
completamente” ou através de uma opção “não se aplica”, sendo que escores 
altos representam uma alta satisfação. Este instrumento também contém itens 
relacionados às características demográficas dos indivíduos como: idade, 
gênero, localização da área que esta recebendo tratamento e outros dados3.
A adaptação que será realizada refere-se a forma de resposta de cada um dos 
20 itens do instrumento. Para este estudo os pacientes irão eleger seu nível de 
satisfação em cada item selecionando uma escala do tipo Likert de 11-pontos 
que varia de 0 “nada satisfeito” a 10 “completamente satisfeito”. 
Após a etapa de tradução e adaptação transcultural, as seguintes propriedades 
de medidas5 serão testadas para o instrumento Medrisk: Reprodutibilidade é o 
grau de similaridade dos escores de um instrumento através de medidas repetidas 
em participantes em condições estáveis (delineamento de teste-reteste). A 
reprodutibilidade é um termo guarda-chuva que engloba:  confiabilidade (erro 
relativo da medida) avalia o quanto os sujeitos da amostra podem ser distinguidos 
entre si, levando em consideração o erro da medida. Concordância (erro absoluto 
da medida) afere o quão próximo duas ou mais medidas repetidas estão uma 
das outras. 
Efeitos de teto e piso que analisa a porcentagem de indivíduos da amostra que 
atingiram o máximo ou mínimo dos escores.
A amostra será de duzentos pacientes com diferentes condições 
musculoesqueléticas serão recrutados na clínica de fisioterapia da UNICID. 
Serão incluídos no estudo pacientes com a presença de qualquer lesão 
musculoesquelética, em qualquer estágio da mesma (aguda, subaguda ou 
crônica); alfabetizados em português brasileiro; possuir o 4º ano do ensino 
fundamental I; idade entre 18 a 80 anos; os voluntários deveriam estar em 
tratamento fisioterapêutico relacionado a lesões musculoesqueléticas; e os 
voluntários, ao responderem o questionário, teriam que ter realizado pelo menos 
3 sessões de tratamento.
Serão coletadas características sociodemográficas, o instrumento medrisk 
adaptado e a escala de percepção de efeito global.
Os pacientes, após explicação dos objetivos e procedimentos do estudo, 
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assinarão o termo de consentimento e em seguida responderão o Medrisk e 
a escala de percepção global na linha de base e entre 24 a 48 horas após a 
primeira aplicação (para averiguar a reprodutibilidade). O intervalo de 24 a 48 
horas foi escolhido devido ao fato que mudanças clinicamente importantes não 
serão prováveis de ocorrer em um período curto de tempo.
Todos os pacientes responderão os questionários duas vezes: uma na linha de 
base (baseline) e outra entre 24-48 horas (pós-baseline). Os pacientes demorarão 
entre 5 a 8 minutos para o preenchimento dos questionários em cada ocasião. 
 

RESULTADO ESPERADOS

Espera-se que esta pesquisa produza uma escala confiável e válida para 
avaliar a satisfação do paciente em relação aos cuidados fisioterápicos sem que 
apresente um efeito teto como observado na versão anterior. 
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RESUMO

Introdução: Há uma relação incerta entre o nível de atividade física (AF) e o 
risco de queda em pessoas idosas que vivem na comunidade.  Estudos iniciais 
sugerem que tanto idosos mais frágeis com baixos níveis de AF, quanto idosos com 
altos níveis de AF apresentariam risco aumentado de cair. No entanto, estudos 
recentes não confirmaram esta relação em forma de “U”. Apesar de haver, uma 
plausibilidade fisiológica que explicaria um menor risco de cair entre os idosos 
com maior nível de AF, poucos estudos exploraram esta relação.  Objetivo: 
Investigar se existe associação entre o nível de AF e o risco fisiológico de quedas 
em idosos. Métodos: Foram incluídos, homens e mulheres com 60 anos e mais 
que vivem na comunidade. Participantes com escore inferior a 18 pontos no 
Mini Exame de Estado Mental e que não eram capazes de deambular de forma 
independente foram excluídos. Para mensurar o risco fisiológico de quedas 
foi utilizado o PPA - Physiological Profile Approach to Falls Risk Assessment 
and Prevention e para avaliar o nível de AF o IPEQW - Incidental and Planned 
Exercise Questionnaire. Resultados: Foram incluídos 146 participantes, dos 
quais 75,7% eram mulheres, com idade média de 71,0 (6,3 DP) anos. A média 
de horas totais de AF por semana foi de 45,6 (13,6 DP). Em relação ao risco de 
cair, 24,7% foram considerados de baixo risco, 54,1% risco moderado e 21,2% 
de alto risco. Não foi observada associação entre o risco de cair e o nível de AF.
 

PALAVRAS-CHAVE: idosos; acidentes por quedas; atividade física; avaliação 
de risco
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INTRODUÇÃO

Cerca de 30% das pessoas com 60 anos e mais caem ao menos uma vez ao ano, 
e esta prevalência aumenta com a idade e entre as mulheres. 1 O aumento da 
ocorrência de quedas nessa população pode ser decorrente do envelhecimento 
fisiológico em múltiplos sistemas e em virtude da maior prevalência de 
multimorbidades. A atividade física (AF) tem sido reconhecida como uma 
ferramenta na prevenção de doenças crônicas e na melhora da funcionalidade 
em pessoas idosas. 2
Há evidencia forte de que o exercício físico estruturado reduz o risco de cair em 
torno de 30% em idosos que vivem na comunidade. 3 No entanto, a recomendação 
para o aumento do nível de AF global, que inclui atividades físicas planejadas e 
não planejadas, ainda carece de comprovação científica. Tanto os idosos pouco 
ativos, quanto os muito ativos podem cair. 4 Esta relação entre o nível de AF e o 
risco de queda, ainda tem sido pouco estudado e os resultados até o momento 
são contraditórios. 5
Este estudo teve como objetivo principal explorar o risco fisiológico de quedas 
em idosos com diferentes níveis de atividade física, que vivem na comunidade. 
A hipótese deste estudo é a de há uma associação entre o nível de AF e o risco 
fisiológico de cair em pessoas idosas que vivem na comunidade

MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal exploratório, com pessoas idosas, de ambos 
os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos, que residem na comunidade. 
Foram excluídos os participantes que apresentaram: declínio cognitivo grave 
avaliado pelo Mini-Exame do Estado Mental6, 7, ajustado pela escolaridade, 
qualquer problema que os impedisse de ficar de pé e andar mesmo com uso de 
dispositivo de auxilio a marcha e com alterações graves na comunicação, tais 
como limitações visuais, auditivas ou afasias. Os participantes foram captados 
no Parque da Maturidade de Barueri e nos centros de convivência para Terceira 
Idade em São Caetano do Sul. 

Instrumentos e Medidas: 
O nível de AF foi mensurado pelo IPEQ_W (Incidental and Planned Exercise 
Questionnaire, na sua versão da última semana). 8 O IPEQW é um questionário 
de AF que avalia a frequência e a duração de uma série de atividades planejadas 
ou incidentais em pessoas idosas, composto por 10 perguntas. O escore total 
é derivado da multiplicação das categorias de frequência pelas categorias de 
duração da atividade, expresso em horas/semana. O CCI para o escore total 
do IPEQ_W foi de 0,81 e o Alfa de Chronbach para o IPEQ_W foi de 0,60. O 
risco fisiológico para quedas foi avaliado por meio do PPA (Physiological Profile 
Approach to Falls Risk Assessment and Prevention) 9, que envolve uma série de 
testes simples de visão, sensação periférica, força muscular, tempo de reação 
e oscilação postural. Os dados do PPA foram inseridos em um programa de 
computador e o risco de cair foi determinado a partir da comparação com uma 
base de dados normativa. (https://apps.neura.edu.au/fallscreen)
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RESULTADOS

A amostra foi composta por 146 idosos, sendo 77,4% do sexo feminino, com 
média de idade de 71,0 (6,3 DP) anos. Os participantes tinham em média 2,0 
(1,96 DP) doenças e faziam uso de 2,23 (4,0 DP) medicamentos em média.
Foi realizada uma comparação entre as categorias de risco fisiológico de cair 
fornecidas pelo PPA (baixo e muito baixo; médio e moderado, alto e muito alto) 
e a quantidade de horas de AF por semana total (figura 1). Não foi observada 
diferença do total de horas por semana de atividade física nos grupos de baixo, 
moderado e alto risco de cair (p= 0,647).  Figura 1 – Risco fisiológico de cair e 
número total de horas por semana de atividade física

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Este estudo teve como objetivo identificar se há associação entre o risco fisiológico 
de cair e o nível de AF, no entanto nas análises preliminares realizadas não foi 
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observado nenhuma associação significativa, embora haja uma tendência de 
um número maior de horas por semana de AF entre os idosos de baixo risco. Os 
idosos deste estudo são em geral muito ativos fisicamente. Foram captados entre 
os participantes de vôlei, basquete, natação, academia e dança.  No entanto, 
observou-se um comportamento ativo também em atividades não planejadas, tais 
como caminhar para fazer compras e ficar de pé dentro de casa para atividades 
domésticas. Outras análises serão necessárias para comprovar ou não esta 
associação, utilizando-se medidas mais objetivas derivadas da acelerômetria.
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RESUMO

Os movimentos de alcance a um alvo de indivíduos que sofreram um acidente 
vascular encefálico (AVE) são mais lentos, menos suaves e possuem alterações 
na coordenação entre as articulações do membro superior. Estas características 
foram observadas quando a posição do alvo era bem conhecida ou quando 
havia incerteza se o alvo poderia se deslocar para direita ou esquerda. O 
objetivo do presente estudo é verificar o efeito da incerteza da altura do alvo 
sobre o desempenho (variáveis neuromotoras) nos movimentos de alcance do 
membro superior ipsilesional de adultos que sofreram um AVE. Para tanto, foram 
avaliados, até então, 10 indivíduos que sofreram AVE. Eles permaneceram 
sentados e tocaram um monitor posicionado à frente quando o alvo acendia. O 
alvo era apresentado no centro do monitor ou 10 cm para cima ou 10 cm para 
baixo dessa posição. Foram realizadas cinco tentativas para cada posição de 
alvo em duas condições experimentais: a de certeza, onde a posição de alvo era 
conhecida e a de incerteza, o alvo central era aceso, e após o inicio do movimento 
o mesmo poderia em 66% das tentativas mudar de posição (10 cm para cima ou 
10 cm para baixo do alvo central). Os valores do tempo de início do movimento, 
tempo de movimento total e erro radial foram comparados entre as alturas de 
alvo e entre as condições experimentais. O estudo ainda está em andamento. 
Os resultados preliminares sugeriram um efeito de incerteza somente para o 
tempo de início do movimento.

PALAVRAS-CHAVE: membro superior, derrame cerebral, variável neuromotora
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INTRODUÇÃO

Ao longo do nosso dia a dia realizamos diversas tarefas com o membro superior 
na postura sentada. Indivíduos que sofreram um Acidente Vascular Encefálico 
(AVE) apresentam dificuldades em controlar adequadamente os movimentos 
realizados pelo membro superior tanto contralateral como ipsilateral à lesão 
cerebral (Freitas et al., 2011). Estudos sobre os movimentos de alcance definidos 
como os movimentos que envolvem uma mudança na trajetória da mão de uma 
posição para outra (Gottlieb et al., 1997) realizados com o membro ipsilateral 
à lesão na posição sentada revelaram que, em geral, os movimentos são mais 
lentos, menos suaves e com alterações na coordenação entre as articulações 
do membro superior (Schaefer et al., 2009; Ribeiro Coqueiro et al., 2014). 
Nestes estudos, a posição do alvo a ser alcançado era previamente conhecida 
e, portanto, indivíduos poderiam planejar os movimentos antecipadamente para 
garantir a acurácia no alvo. 
A incerteza na posição do alvo a ser alcançado (i.e., quando há possibilidade do 
alvo mudar de posição inesperadamente) pode influenciar tanto o planejamento 
do movimento de alcance com o membro superior, pois neste caso os movimentos 
para várias possíveis posições de alvo poderiam ser considerados, como sua 
execução pela necessidade de possíveis ajustes na posição da mão durante o 
movimento (Freitas et al., 2007; Freitas e Scholz, 2009). Freitas e colaboradores 
(2011) compararam os movimentos de alcance realizados com o membro superior 
parético e não parético de indivíduos que sofreram AVE direito e esquerdo nas 
condições de certeza e incerteza com os movimentos de indivíduos sadios. Os 
autores observaram que o tempo de movimento foi maior e a acurácia menor 
após o AVE comparado aos indivíduos sadios, independente da condição de 
alvo e do membro utilizado para realizar os movimentos. Assim, é possível 
concluir que os movimentos do membro ipsilesional também são alterados se 
comparados aos de indivíduos sadios.
Os estudos mencionados acima foram realizados com mudança da posição do 
alvo no plano horizontal. Nenhum dos estudos avaliou, até o presente momento, 
o desempenho na execução dos movimentos de alcance a alvos dispostos em 
diferentes alturas no plano sagital. Dessa forma, será que o desempenho dos 
movimentos de alcance de indivíduos que sofreram um AVE avaliados pelas 
variáveis neuromotoras (tempo de reação, tempo de movimento e acurácia) é 
mais influenciado que o de indivíduos sadios pela incerteza na altura do alvo?

OBJETIVO

O objetivo do presente estudo é verificar o efeito da incerteza da altura do alvo 
sobre o desempenho (variáveis neuromotoras) nos movimentos do membro 
superior de adultos que sofreram um AVE (usando o membro ipsilesional) durante 
as tarefas de alcance. 

MÉTODOS

Dez indivíduos com histórico de episódio único de AVE ocorrido há mais de 6 
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meses (sendo 5 com AVE à direita e 5 com AVE à esquerda), destros e de ambos 
os sexos, participaram do estudo após assinarem o termo de consentimento 
que foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNICID. A dominância 
manual foi verificada pelas respostas ao questionário de dominância manual 
denominado inventário de Edinburgh (Oldfield, 1971). 
Os participantes permaneceram sentados em uma cadeira preparada 
especialmente para o estudo e com os pés apoiados no chão ou em uma 
superfície rígida. Um monitor de computador sensível ao toque foi posicionado a 
105% do comprimento do membro superior. 
Uma barra rígida composta por um sensor de força (ATI, Nano 17 mm) foi 
posicionada ao lado do voluntário de forma que o cotovelo permanecesse em 
flexão de 90º e o dedo indicador em contato com a barra de toque. Partindo desta 
posição inicial e após um comando sonoro, os participantes, em três blocos de 
5 tentativas cada (15 total), alcançaram um alvo demonstrado na tela do monitor 
(condição de certeza). Nessa condição, a posição do alvo era conhecida antes 
do início da tentativa e poderia ser apresentado no centro da tela do monitor 
ou a 10 cm superior ou inferior a posição central. Em seguida, os participantes 
executaram mais 3 blocos de 5 tentativas cada (15 total) da mesma tarefa de 
alcançar ao alvo porém na condição de incerteza. Nestas tentativas o alvo era 
inicialmente apresentado no centro da tela do monitor e poderia se deslocar, 
em 66% das tentativas, 10 cm para cima ou para baixo imediatamente após a 
retirada do dedo indicador em contato com a barra de toque. A ordem das alturas 
dos alvos foi randomizada para cada participante. Cada tentativa teve duração 
de 6 segundos.
A apresentação das tarefas e aquisição dos dados foram feitas usando uma 
rotina escrita em LabView 2010 especificamente para o estudo. As variáveis 
neuromotoras analisadas foram tempo de início de movimento (TIMO, definido 
como o tempo entre o início da tentativa e o início do movimento, momento 
em que o participante removeu a ponta do dedo indicador em contato com a 
barra de toque), tempo de movimento (TM, intervalo entre o início e o término 
do movimento) e erro variável (EV, definido pela resultante das diferenças entre 
as posições horizontal e vertical do toque do dedo indicador no monitor em cada 
tentativa e as posições do alvo). 
Para análise estatística, a média entre as tentativas destas variáveis neuromotoras 
foi calculada para cada participante, altura de alvo e condição e utilizada nas 
análises estatísticas. Comparações entre as alturas do alvo, condições de 
certeza e grupos foram feitas usando análises de variância (ANOVA) no programa 
estatístico SPSS. O valor de alfa foi mantido em 0,05.

RESULTADOS PRELIMINARES

Todos os participantes foram capazes de realizar as tarefas. Anova não revelou 
efeito de altura para o TIMO, TM e EV (p>0,05). O efeito de condição foi observado 
apenas para o TIMO, principalmente para os alvos central e inferior. O TIMO para 
o alvo central foi 131 ms e para o alvo inferior cerca de 90 ms maior na condição 
de incerteza em comparação a condição de certeza. Não houve diferença entre 
as condições experimentais para o alvo superior (diferença de 50ms entre elas). 
O estudo ainda está em andamento e os resultados serão comparados aos de 
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indivíduos sadios.
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RESUMO

Este estudo tem por objetivo o mapeamento da utilização dos diversos recursos 
audiovisuais nas escolas públicas da cidade de São Paulo no intuito de analisar 
estes problemas (infraestrutura, corpo docente e coordenação) e apresentar 
alternativas para melhorar a utilização destes recursos, contribuindo assim para 
a melhoria da aprendizagem. Esta análise levou a construção de um blog que 
possibilitou a interatividade entre alunos e professores no uso dos recursos 
audiovisuais (cinema, imagens, charges, obras de artes, e outros) como 
metodologia no ensino de História, valorizando a pluralidade e o multiculturalismo 
no intuito de construir novas referências pedagógicas.

PALAVRAS-CHAVE: Recursos audiovisuais, ensino-aprendizagem, Ensino de 
História

INTRODUÇÃO

Sabemos que o conhecimento vai muito além de disciplinas isoladas e que para 
tornar o ensino mais significativo é importante termos ciência desta realidade. 
Diante dessa análise, o papel da utilização do cinema e outros recursos áudio 
visuais como metodologia no ensino de História nos traz novas perspectivas e 
oportunidades ao professor e ao aluno ampliando o espaço da sala de aula.

OBJETIVOS

Este projeto pretende analisar como os diferentes recursos audiovisuais (cinema, 
imagens, charges, obras de arte, e outros) são utilizados como metodologia no 
ensino de História levando a uma ação que possibilite ajudar na sua melhoria.
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METODOLOGIA

A partir da fundamentação teórica, esta pesquisa pretende estudar, como os 
diferentes meios audiovisuais estão sendo utilizados na realidade escolar. Para 
tanto vamos investigar a realidade com os seguintes instrumentos:

1-Observação do espaço escolar e sua infra estrutura;
2-Conversas com os professores da escola;
3-Conversas com a coordenação da escola;

RESULTADOS 

O trabalho de pesquisa e observação foi realizado na Escola Estadual Capitão 
Sérgio Paulo Muniz Pimenta, presente na região de periferia da Grande São 
Paulo, na Zona Leste. 
A coordenação tem ciência da importância do uso das novas linguagens e 
tecnologias, mas, aponta como principais questões a serem enfrentadas:

A - Problemas relacionados a quantidade e manutenção dos equipamentos 
audiovisuais, pois há um ano, os computadores precisam de manutenção;
B -   A própria coordenadora confessa que de fato a burocracia impede que haja 
celeridade na solução desses problemas;
C - Resistência por parte de alguns professores, pelos seguintes motivos: 
(dificuldade, em operar os equipamentos e por não acreditarem na eficácia das 
aulas utilizando os recursos  de multimídia)

Continuando a nossa pesquisa conversamos com dois professores de História da 
referida escola e as principais conclusões foram: Usam a internet principalmente 
para pesquisa; Utilizam eventualmente jornais, revistas ou fotos para ajudar a 
complementar os conteúdos trabalhados em sala de aula e  os principais objetivos 
são assimilação dos conteúdos, reflexão e interpretação.
Em relação a filmes seu uso é eventual em parceria com outros professores (mas 
não especificou como). Quanto o apontado foi que em média seu uso é de uma 
vez ao mês. Os principais problemas apontados se referem a disponibilidade 
da sala de vídeo e a parceria dos colegas, já que para passar o filme precisa 
ultrapassar o seu período de aula. O agendamento, por conta da falta de mais 
aparelhos também é um problema apesar de reconhecerem que a coordenação 
tenta ajudar mas, há vários limite.
Quando o projeto estava na fase inicial, a ideia de uma videoteca física para a 
escola era algo que estava nos planos, no entanto, ao observar por meio dos 
diagnósticos realizados na fase anterior, percebíamos os desafios do ponto de 
vista do ambiente físico, havia uma minúscula sala de leitura e simplesmente um 
contêiner pequeno de cd’s com filmes e documentários, muito deles avariados 
e sem suas respectivas capas e mal condicionados. Diante das dificuldades 
apresentadas, o projeto buscou uma alternativa, porém, mantendo os seus 
princípios que norteavam a necessidade de se ter uma videoteca como resultado 
importante para a escola.
Foram discutidas diferentes propostas para levar a escola como instrumento 
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pedagógico. Houve resistência no início por duas razões: por conta das limitações 
de recursos financeiros e materiais e a própria resistência de alguns professores 
em trabalhar com novas linguagens por receio de não saber lidar ou mesmo 
porque não acreditavam na sua eficácia. 
Ao refletir sobre o papel das mídias sociais, presentes em todos os setores da vida 
cotidiana, enxergamos possibilidades de costurar uma ideia de videoteca virtual 
dentro de uma das plataformas das redes sociais e, a partir dessa perspectiva foi 
adotada a ideia de um blog por ser um instrumento de fácil acesso e operação 
simples o que de uma maneira ajuda na interatividade entre os alunos.
A construção de um blog com interfaces comunicativas facilitam o trabalho 
do professor, não tem custo e também não tem necessidade de espaço físico 
podendo ser constantemente atualizado pelos próprios professores.  A própria 
coordenação apoiou a idéia por ser uma plataforma de fácil operação analisando 
positivamente a possibilidade de seu impacto na perspectiva de construção de 
uma metodologia inovadora.
O blog passa a ser o espaço para a construção de novas referências pedagógicas 
no intuito de valorizar a pluralidade de ideias e o multiculturalismo sintetizando 
no seu uso o que de fato foi objeto de discussões teóricas de como deveriam ser 
os rumos do ensino de História em pleno século XXI. A sua construção é fruto de 
uma realidade no qual a geração jovem de hoje vivencia o “boom” dos avanços 
tecnológicos quando boa parte de seus relacionamentos são virtuais, pois a 
partir dessa constatação iniciou-se na Escola Estadual Capitão Sérgio Paulo 
Pimenta Muniz uma experiência rica de oportunidades tanto para professores 
quanto para os alunos no intuito de construir junto o conhecimento voltado para 
a atualidade.
O blog cujo endereço é: http://dialogandocomhistoria.blogspot.com.br/p/objetivo.
html tem o objetivo de marcar uma nova etapa no ambiente escolar, possibilitando 
a adoção de uma dinâmica de novas linguagens em prol do desenvolvimento de 
um novo olhar no processo de ensino-aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluindo pretendemos com esta ação vivenciar os problemas presentes 
nas escolas procurando ações que ajudem na sua melhoria. Acreditamos que 
quando se consegue ter uma visão diferente sobre o papel da tecnologia em sala 
de aula, o processo de ensino-aprendizagem passa a ter novas perspectivas 
metodológicas, estabelecendo a democratização do acesso e construção do 
conhecimento entre os alunos e professores.
A atual geração está conectada com o mundo virtual, assistimos cada vez mais, 
os avanços da nanotecnologia, com os celulares cada vez mais sofisticados, 
tornando-se premente o entendimento por parte dos professores de que, diante 
da Sociedade do Conhecimento, é fundamental analisar o papel da multiplicidade 
de linguagens no qual os alunos estão acostumados a lidar, basta observarmos 
que em apenas um celular, temos variedades de aplicativos que possibilitam 
executar atividades, desde gravação de vídeos até pesquisas em internet e 
outros.
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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo propor uma forma mais lúdica para o ensino 
da gramática da língua portuguesa através das composições do grupo Teatro 
Mágico. A trupe, em suas músicas, realizam vários jogos linguísticos  contém 
abordagens sobre vários elementos gramaticais os quais podem ser abordados 
nas salas de aula. Atualmente, grande parte dos alunos enxerga a gramática 
como algo maçante, “chato” e desprovido de qualquer valor real para eles. 
Tal concepção e rejeição por este estudo estão diretamente relacionados à 
permanência da metodologia tradicional nas aulas de língua materna. A pesquisa 
pretende analisar como essas músicas podem ajudar no ensino da gramática de 
uma forma lúdica. 

PALAVRAS CHAVE: Gramática, Teatro Mágico e Lúdica. 

INTRODUÇÃO

Quando falamos em aulas de língua portuguesa, já nos vem à mente aquelas 
imagens de aulas chatas, cansativas e inacabáveis e de um professor enchendo 
a lousa de regras e classificações.  
As aulas de língua portuguesa – ou, para muitos alunos, as temidas aulas de 
português – fazem parte de nossa vida escolar desde as séries iniciais. Devido a 
sua carga horária, língua portuguesa é a matéria da qual temos aulas praticamente 
todos os dias e, frequentemente, em “dobradinha”, tornando a aula mais cumprida 
ainda. Em consenso entre os alunos, essa é a matéria em que mais escreve, 
em que sempre se acaba o caderno primeiro, e em que somos obrigados a 
ler livros paradidáticos para fins avaliativos. Este panorama descreve o que, 
ainda hoje, se entende por “aula de língua portuguesa”: a prática de concepção 
conservadora ou estruturalista da linguagem, valendo-se do entendimento de 
língua somente como um sistema gramatical abstrato, tal como proposto por 
Ferdinand Saussure. 
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Há alguns anos, alguns autores como Celso Pedro Luft, Irandé Antunes, Marcos 
Bagno e Luiz Antonio Marcuschi tentam romper com essa concepção tradicional 
e conservadora das aulas, em específico as aulas de português, na Educação 
Básica brasileira. Apesar dos esforços, Luft (2011, p. 30) declara: 

O que há são professores isolados lutando por introduzir 
nas escolas uma visão nova, dinâmica, realista e vital da 
língua e do seu ensino. Em geral, consomem-se nessa 
batalha, contra programas, currículos, pressão de colegas, 
e até de pais que esperam ver seus filhos decorando muita 
regra, trazendo pra casa cadernos vermelhos de correções.

Tendo em vista, portanto, que se trata de um processo longo de adaptação tanto 
para professores, que terão de remontar suas aulas já engessadas há anos por 
uma determinada concepção de ensino, quanto para os pais que terão de aceitar 
que seus filhos não voltarão das aulas de língua portuguesa com cadernos cheios 
de regras e com vistos em caneta vermelha. Todo esse repensar do ensino não 
é uma tarefa fácil, pois engloba e depende dos diferentes sujeitos envolvidos no 
processo de ensino e aprendizagem. 
Temos várias formas de ensinar a nossa língua materna sem que afastemos 
nossos alunos dela. Formas divertidas, longe do giz e da lousa, com dinâmicas, 
que fazem com que o aluno vivencie a gramática em suas práticas discursivas. 
É, neste viés de possibilidades lúdicas que consideramos as músicas do Teatro 
Mágico como ferramenta para minimizar a distância entre o ensino da língua e a 
realidade, em nível de Ensino Médio. 
Vemos nas músicas do Teatro Mágico, um rico instrumento para mudar a prática 
do ensino de língua portuguesa posto que a banda que tem um perfil circense e 
todas as suas composições musicais fazem jogos com as palavras e convidam o 
leitor/ouvinte a uma reflexão que  extrapola os limites impostos pela concepção 
estruturalista da língua comumente ensinada em sala de aula: 

Todo sujeito é livre para conjugar o verbo que quiser
todo verbo é livre para ser direto ou indireto
nenhum predicado será prejudicado
nem tampouco a frase, nem a crase nem a vírgula e ponto 
final!
afinal, a má gramática da vida nos põe entre pausas, entre 
vírgulas
e estar entre vírgulas é aposto
e eu aposto o oposto que vou cativar a todos
sendo apenas um sujeito simples
um sujeito e sua oração
sua pressa e sua prece (“Sintaxe à Vontade)

Essa proposta de ensino da língua portuguesa por meio das composições 
musicais do Teatro Mágico tenta conciliar o que os PCNs afirmam com a realidade 
em sala de aula: “ampliar a visão de conteúdo para além de conceitos, inserindo 
procedimentos, atitudes e valores como conhecimento tão relevantes quanto os 
conceitos tradicionalmente abordados.” (BRASIL, 1998, p. 11 ).
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A decisão, portanto, de realizar esse projeto nasce do desejo de mostrar como 
há diversas formas de se ensinar a língua portuguesa em sala de aula, em 
nível do Ensino Médio, mudando a visão negativa e distanciada de práticas 
discursivas efetivas que todos os alunos carregam a respeito Gramática e de 
suas especificidades. 

OBJETIVOS

O presente projeto tem como objetivo central refletir a respeito do ensino da 
gramática da língua portuguesa de maneira a contribuir para uma formação 
crítica dos alunos, fazendo com que os mesmos venham a ter um amor pela 
língua materna. Para tanto, nos valeremos de dois gêneros textuais: 

- Músicas do grupo O Teatro Mágico.
- Contos criados a partir de músicas do Teatro Mágico. 
Pretendemos com o desenvolvimento deste projeto de ensino de língua 
materna atingir algumas metas: assimilação e incorporação de alguns tópicos 
gramaticais previamente estabelecidos; aplicação dos conceitos adquiridos em 
diferentes contextos discursivos a fim de tornar os alunos sujeitos competentes 
linguisticamente. Por fim, almejamos, ainda, que percebam a importância do 
domínio dos diferentes registros da língua materna como forma de emancipação 
e constituição enquanto sujeito/ator social.

METODOLOGIA

Iniciaremos nossa pesquisa com as releituras das composições musicais do 
grupo O Teatro Mágico, destacando trechos em que podemos analisar e trabalhar 
estruturas gramaticais da língua portuguesa, respeitando o conteúdo curricular 
pertinente ao Ensino Médio. 
Realizaremos também a leitura e o fichamento de obras de cunho teórico que 
forneçam um amparo às nossas reflexões no que tange à concepção de língua, 
gramática e metodologias de ensino de língua materna. Dentre os volumes, 
destacamos: Língua e Liberdade, de Celso Luft, Gramática Contextualizada, de 
Irandé Antunes, Linguagem & Diálogo, de Carlos Alberto Faraco, todas estas 
propondo uma abordagem da língua/linguagem em seu contexto social.
Também serão realizados a leituras e o fichamentos dos PCNs - Parâmetros 
Nacionais Curriculares do Ensino Médio e Ensino Médio+, enquanto documentos 
oficiais que denotam o conceito de língua e de ensino e aprendizagem de língua 
materna teoricamente propostos pelo Governo, via Ministério da Educação e da 
Cultura e Secretarias de Ensino. 
Por fim, passaremos à elaboração das questões colocadas em nossos objetivos 
e à execução prática do projeto em paralelo à nossa prática de estágio curricular 
supervisionado. Os resultados obtidos com a pesquisa irão compor a redação de 
uma monografia e a apresentação do relatório de pesquisa. Também divulgaremos 
os resultados da pesquisa por meio de participações em Congressos de Iniciação 
Científica e em outros eventos relacionados à área. 
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RESULTADOS PRELIMINARES

Nesta primeira etapa de nossa pesquisa, temos nos dedicado ao levantamento 
bibliográfico relacionado à obra em estudo, as canções do grupo O Teatro Mágico, 
ao contexto histórico e a proposta ideológica do grupo e às metodologias de 
ensino de língua materna para o embasamento de nossas análises. 
Já realizamos a releitura das composições musicais do grupo O Teatro Mágico, 
destacando os trechos em que são possíveis o trabalho de estruturas/aspectos 
gramaticais da língua portuguesa em sala de aula, bem como sistematizamos 
em fichamentos de leitura as seguintes obras: Gramática Contextualizada, de 
Irandé Antunes, Língua e Liberdade, de Celso Pedro Luft, O Teatro Mágico em 
Palavras I – Inspirações, de Maíra Viana e O Teatro Mágico em Palavras II – 
Diálogos, de Maíra Viana.
Em andamento, estão as leituras de Linguagem & Diálogo: As ideias linguísticas 
do Círculo de Bakhtin, de Carlos Alberto Farco e dos Parâmetros Nacionais do 
Ensino Médio e Ensino Médio+.
Com o desenvolvimento desta etapa de pesquisa bibliográfica, pudemos 
constatar que, ainda que as diretrizes oferecidas pelo Ministério da Educação 
e pelas Secretarias de Ensino apontem para o ensino de uma língua materna 
em contexto e próxima à realidade do aluno, a prática educacional vigente em 
nosso país baseia-se em metodologias ou percepções de língua/linguagem 
conservadoras, pautadas em regras e memorização de nomenclaturas. 
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RESUMO

O presente projeto tem por objetivo analisar a representatividade dos 
acontecimentos históricos da Primavera de Praga e da posterior invasão na 
Tchecoslováquia pelo exército soviético na construção e na vida das personagens 
da obra A insustentável leveza do ser (1984), de Milan Kundera (1929-). 
Considerando que os eventos históricos são empregados pelo narrador como 
elementos catalisadores para questionamentos mais profundos e complexos 
acerca de temas existenciais, verificamos que essa estratégia discursiva faz 
com que o sentido coletivo da historicidade seja ultrapassado e permeado pela 
individualidade das personagens. A partir de tal análise, pretendemos, ainda, 
refletir sobre a concepção de romance e o fazer literário de Milan Kundera.

PALAVRAS-CHAVE: Milan Kundera, História, caracterização das personagens.

INTRODUÇÃO

Exilado na França desde 1975, Milan Kundera foi banido da vida pública de 
sua terra natal – Tchecoslováquia – após opor-se à repressão da Primavera de 
Praga e a invasão do exército soviético, em 1968, propondo uma resistência ao 
totalitarismo comunista.
É neste contexto de exílio que, em 1984, o romancista tcheco publica a obra 
A insustentável leveza do ser (L'Insoutenable Légèreté de l'Etre) pela editora 
Gallimard, em Paris. A primeira edição em tcheco veio à luz no ano seguinte, em 
1985, na cidade de Toronto, pela Sixty-Eight Publishers, editora fundada por um 
casal de escritores tchecos emigrados. 
O romance conferiu ao escritor reconhecimento mundial e, em 1987, A 
insustentável leveza do ser recebeu uma versão adaptada para o cinema, com 
duas indicações para Oscar. Mas, apesar do êxito mundial, dada à proibição da 
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circulação dos livros de Kundera na República Tcheca, A insustentável leveza do 
ser foi publicada em sua terra natal apenas em outubro de 2006. 
Escrito em sete partes, o romance trata da vida de quatro personagens: Tomás, 
Tereza, Sabina e Franz. Com um enredo não-linear e repleto de interferências e 
digressões do narrador, as angústias existenciais dessas quatro personagens são 
apresentadas em um contexto historicamente ambientado de muita opressão: a 
repressão à Primavera de Praga e a invasão do exército soviético. 
Em Kundera, entretanto, a opressão extrapola seu sentido histórico estrito e 
adquire um significado existencial, tal como analisa Ítalo Calvino: “O peso da vida, 
para Kundera, está em toda forma de opressão; a intrincada rede de constrições 
públicas e privadas acaba por aprisionar cada existência em suas malhas cada 
vez mais cerradas.” (CALVINO, 1990, p. 19).
A arquitetura narrativa de A insustentável leveza do ser – que encontra alicerce 
na História, porém, vista como elemento catalisador de questionamentos 
para grandes temas – expressa a própria concepção de Milan Kundera sobre 
o romance, revelado pelo escritor em A arte do romance (1986). Segundo 
Kundera, este gênero é “a grande forma de prosa em que o autor, através dos 
egos experimentais (personagens), examina até o fim alguns grandes temas da 
existência” (KUNDERA, 1988, p. 128). 
Conforme ressalta Biziak (2014, p. 76), apesar de ser um romance historicamente 
ambientado, A insustentável leveza do ser não deve ser visto como fonte de 
conhecimento histórico. É, antes disso, uma reflexão profunda e universal, não 
limitada a tratar do contexto sócio-histórico e político da Primavera de Praga. O 
significado coletivo dos eventos históricos é ultrapassado por questionamentos 
complexos, que lidam com angústias e liberdades individuais, interferindo no 
percurso de cada uma das personagens.
Considerando, portanto, essa forma de diálogo estabelecido entre ficção e 
história, e as proposições teóricas de Umberto Eco – “O verdadeiro conteúdo 
da obra torna-se seu modo de ver o mundo e de julgá-lo, traduzido em modo 
de formar, pois é nesse nível que deverá ser conduzido o discurso sobre as 
relações entre a arte e o mundo” (ECO, 1971, p. 258) –, propomos analisar como 
os acontecimentos e a ambientação histórica afetam a vida das personagens e 
levantam questionamentos de ordem existencial, tornando o romance um livro 
de verve filosófica, além de historicamente contextualizado. 
Desde essa perspectiva teórica, pretendemos, ainda, refletir acerca da prática 
literária do escritor Milan Kundera e de sua concepção do romance.

OBJETIVOS

O presente projeto de Iniciação de Pesquisa objetiva analisar a caracterização 
das personagens da obra por meio das questões existenciais levantadas a partir 
do seu contexto histórico e a influência deste meio ambiente em suas vidas. Para 
tanto, pretendemos desenvolver as seguintes etapas:

a) contextualizar a obra a partir dos eventos históricos ligados ao desenvolvimento 
do Partido Comunista, na Tchecoslováquia, após o golpe de 1948 até a eclosão 
da Primavera de Praga e a posterior invasão do território tcheco pelo exército 
soviético.
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b) demonstrar o imbricamento existente entre as áreas de Literatura e História, de 
modo que a ficção e os acontecimentos históricos se desenvolvem conjuntamente 
em uma obra literária;
c) analisar a historicidade presente no romance como meio propiciador para 
questionamentos mais profundos sobre a individualidade, ultrapassando o 
significado coletivo dos eventos históricos.
d) investigar os conceitos de Milan Kundera acerca da prática literária e sua 
concepção de romance.
Dessa maneira, almejamos apresentar a construção das personagens da obra 
como uma formalização literária de uma percepção particular do mundo, sendo, 
portanto, A insustentável leveza do ser uma obra literária que extrapola os limites 
classificatórios de ficção historicamente ambientada.

METODOLOGIA

Iniciaremos nossa pesquisa com a leitura da obra A insustentável leveza do ser, 
da autoria de Milan Kundera, e o levantamento dos trechos em que as passagens 
com acontecimentos históricos, explícitas ou implícitas, ocorrem. 
Realizaremos a leitura e o fichamento de obras, artigos e uma Dissertação de 
Mestrado que tratam sobre obra em estudo. Dentre os títulos a serem lidos, 
realizaremos uma leitura atenta de A Primavera de Praga, de Pavel Tigrid, para 
a contextualização histórica da pesquisa. 
Também serão realizadas as leituras e os fichamentos das obras de Milan Kundera 
em que o escritor tcheco disserta sobre a arte do fazer literário, conjuntamente 
com textos teóricos que versam sobre o imbricamento de Literatura e História.
Partindo dessa etapa, passaremos à elaboração das questões colocadas em 
nossos objetivos e, ao final, os resultados obtidos com a pesquisa irão compor 
a redação de uma monografia e a apresentação do relatório de pesquisa. 
Também divulgaremos os resultados da pesquisa por meio de participações em 
Congressos de Iniciação Científica e em outros eventos relacionados à área do 
trabalho.

RESULTADOS PRELIMINARES

Nesta primeira etapa de nossa pesquisa, temos nos dedicado ao levantamento 
bibliográfico relacionado à obra em estudo, ao contexto histórico em que 
o romance é ambientado e à teoria literária para o embasamento de nossas 
análises. 
Já realizamos a releitura da obra, destacando os trechos em que os fatos históricos 
são enunciados de forma direta ou indireta, bem como sistematizamos em 
fichamentos de leitura do artigo científico, de Biziak; da Dissertação de Mestrado, 
de Almeida e Silva; do livro A Primavera de Praga, de Tigrid; do livro A arte do 
romance, de Kundera; e do artigo de “Leveza”, de Ítalo Calvino. 
Em andamento, estão as leituras de A cortina, de Kundera (obra em que o autor 
também disserta sobre o fazer literário) e de Literatura e Sociedade, de Antonio 
Candido (sociólogo e crítico literário). 
Com o desenvolvimento desta etapa de pesquisa bibliográfica, pudemos constatar 
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que, apesar do poder simbólico de Kundera no sistema literário brasileiro, há, 
ainda, poucos estudos que se debruçam sobre a produção literária deste escritor. 
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RESUMO

O presente projeto tem por objetivo analisar a relação intertextual entre o conto 
“Chapeuzinho Vermelho”, do francês Charles Perrault, presente na obra Histoires 
ou contes du temps passé – Contes de ma mère I’Oye (1697) e a obra A Garota 
da capa vermelha (Red Riding Hood, 2011), escrita pela inglesa Sarah Blakley-
Cartwright, baseado no roteiro do filme de David Leslie Johnson (2011), verificando 
as adaptações realizadas pela escritora ao construir a personagem em um novo 
universo ficcional. O presente projeto valida-se, também, pela possibilidade de 
refletir sobre as características e as especificidades a literatura voltada ao público 
juvenil, ou seja, de analisar as apropriações feitas pela escritora inglesa que 
transforma uma leitura, primeiramente, destinada ao público infantil, em obra 
voltada ao público juvenil. Desta forma, a proposta deste projeto, vincula-se com 
a possibilidade de refletir sobre o processo criativo de uma obra contemporânea 
que dialoga com uma narrativa dos contos de fadas. 

PALAVRAS-CHAVE: Sarah Blakley-Cartwright, Charles Perrault e literatura 
juvenil. 

INTRODUÇÃO

Cada vez que mencionamos os contos de fadas, de veras, remontamos às 
histórias que nossos pais, professores ou avôs nos contavam em nossa infância. 
Como esquecer aquelas histórias que sempre se instaurava com “Era uma 
vez...”, e finalizava-se com “e foram felizes para sempre”.
Originariamente, os contos de fadas não eram direcionados apenas às crianças, 
e sim, a qualquer público – independentemente da idade. Estas narrativas 
circulavam oralmente entre os camponeses e, através delas, eles expressavam 
as inconformidades com os valores feudais da época. 
É da tradição oral popular que o francês Charles Perrault (1628-1703) colhe 
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os motivos dos oito contos que compõem o seu livro Histoires ou contes du 
temps passé – Contes de ma mère I’Oye (Histórias ou contos do tempo passado 
– Contos da Mamãe Gansa), que foi publicado em 1697. Ao longo do tempo, 
estes contos imortalizaram-se e passaram a ser conhecidos como “clássicos” da 
literatura infantil.
Perrault, ao reunir e reescrever tais contos, adaptou-os ao universo infantil, tendo 
o cuidado de excluir, substituir e inserir alguns trechos e detalhes, reformulando 
essas histórias que, até então, eram consideradas vulgares e sem valor estético. 
Assim, ao criar ou contes du temps passé – Contes de ma mère I’Oye, Charles 
Perrault traz estes contos de origem popular para “uma cultura que buscava 
socializar e educar as crianças” (ANDRADE, 2015, p. 56). 
Nos contos de fadas, as crianças, representadas pelas personagens, adquirem 
voz e espaço para expressar suas emoções frente a situações e dilemas vividos 
nas histórias. A respeito dessa identidade com o ficcional e da construção de 
significados para a vida a partir do vivenciado nos contos de fadas, o psicanalista 
Bruno Bettelheim ressalta: 

Para encontrar um significado mais profundo, devemos ser 
capazes de transcender os limites estreitos de uma existência 
autocentrada e acreditar que daremos uma contribuição 
significativa para a vida – senão mediatamente agora, pelo 
menos em algum tempo futuro. Este sentimento é necessário 
para uma pessoa estar satisfeita consigo mesma e com o 
que está fazendo. (BETTELHEIM, 1992, p. 12)

Desta maneira, considerando a validade literária dos contos de fadas, o presente 
projeto propõe analisar a releitura feita do conto “Chapeuzinho Vermelho”, de 
Charles Perrault (Histoires ou contes du temps passé – Contes de ma mère 
I’Oye, 1697), na obra “A garota da capa vermelha” (Red Riding Hood, 2011), 
escrita por Sarah Blakley-Cartwright, verificando as adaptações realizadas ao 
construir a personagem em um novo universo ficcional.
A realização do presente projeto valida-se, também, pela possibilidade de refletir 
sobre as características e as especificidades a literatura voltada ao público juvenil, 
ou seja, de analisar como a narrativa destinada ao público infantil se transforma 
em uma leitura para jovens. Qual o novo significado que esta nova narrativa – 
juvenil – traz para a literatura? Como se dá a caracterização da personagem 
principal no novo universo ficcional? O que motivou a autora, Sarah Blakley, a 
adaptar o conto em um romance? Seria uma estratégia para adequar a leitura 
ao público juvenil? 

OBJETIVOS

O presente projeto tem por objetivo central averiguar a intertextualidade entre a 
obra de Sarah Blakley-Cartwright, A Garota da Capa Vermelha e um dos contos 
do francês Charles Perrault “O Chapeuzinho Vermelho”. 
Para tanto, com o desenvolver desta pesquisa, pretendemos cumprir as seguintes 
etapas:
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a) verificar o processo de construção da personagem Chapeuzinho Vermelho no 
conto de Charles Perrault;
b) analisar as possíveis transformações e adaptações realizadas pela escritora 
inglesa Sarah Blakley ao transcontextualizar as personagens dos contos de 
fadas para um novo universo ficcional; 
c) averiguar elementos textuais e paratextuais que caracterizam ou particularizam 
a literatura juvenil. 

MÉTODOS 

Iniciaremos nossa pesquisa com a leitura do conto “Chapeuzinho Vermelho”, 
de Charles Perrault e da obra A Garota da Capa Vermelha, de Sarah Blakley-
Cartwright, salientando o modo como as personagens são apresentadas em seu 
respectivo universo ficcional. 
Subsequentemente, realizaremos leituras e fichamentos de obras teóricas que 
fundamentam os contos de fadas enquanto gênero literário, a literatura juvenil e a 
teoria literária com a intenção de nos instrumentalizarmos para o desenvolvimento 
das questões levantadas na etapa da leitura das obras em estudo.
Após o processo de levantamento e assimilação teórica, passaremos ao 
desenvolvimento das análises propostas como nosso objetivo. Finalmente, 
sucederemos à sistematização dos resultados obtidos com a pesquisa por meio 
da redação de uma monografia e a apresentação do relatório de pesquisa.  
Divulgaremos, também, os resultados da pesquisa com a participação em 
Congressos de Iniciação Cientifica e em outros eventos relacionados com a área 
de trabalho, sob a coordenação do orientador. 

RESULTADOS PRELIMINARES

Nesta primeira etapa de nossa pesquisa, temos nos dedicado ao levantamento 
bibliográfico relacionado às obras em estudo e à teoria literária para o embasamento 
de nossas análises. 
Já realizamos a releitura do conto “Chapeuzinho Vermelho”, de Charles Perrault 
e da obra A garota da capa vermelha, de Sarah Blakley-Cartwright destacando os 
trechos em que se denota o processo de construção da personagem principal em 
ambos os universos ficcionais, bem como sistematizamos em fichamentos de leitura 
da Dissertação de Mestrado, de Geovana Gentili Santos; dos livros Literatura infantil 
brasileira: história & histórias, de Regina Zilberman e Marisa Lajolo; e Literatura 
infantil, de Gênese Andrade, do primeiro capítulo de E o príncipe dançou... o conto 
de fadas, da tradição oral à dança contemporânea, de Kátia Canton. 
Em andamento, estão as pesquisas sobre a escritora inglesa a fim de delinear a 
sua concepção de literatura e da obra em estudo. Somam-se ainda a esta tarefa 
a expansão das leituras bibliográficas a cerca da literatura infantil juvenil e do 
movimento de retorno aos contos de fadas. 
Com o desenvolvimento desta etapa inicial da pesquisa, pudemos constatar que, 
no sistema literário brasileiro, são poucos estudos que se debruçam sobre a obra 
de Sarah Blakley-Cartwright, apesar do seu alcance editorial e cinematográfico.  
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RESUMO

Atualmente, a modalidade de ensino a distância vem ocupando um lugar 
considerável no meio educacional, por possibilitar aos alunos flexibilidade de 
horário e de forma de estudo, independente disso, o domínio da leitura continua 
sendo um fator imprescindível para considerar um indivíduo alfabetizado como 
letrado, ou seja, o domínio da leitura era e continua sendo fator indispensável 
no processo de formação do conhecimento seja ele presencial ou a distância. 
Este artigo teve como objetivo realizar uma pesquisa bibliográfica na área de 
alfabetização e letramento dos educandos. Nesse contexto, demonstrar como a 
Literatura Popular ganha espaço, pois a web possibilita o surgimento de novos 
gêneros, mas também a manutenção de gêneros existentes, criando uma nova 
concepção de leitura, redefinindo estilos já consagrados e apontando para o uso 
da linguagem oral mediado, inclusive, pelos recursos tecnológicos dentro dos 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem.

PALAVRAS-CHAVE: educação; literatura popular; recursos tecnológicos; cultura 
popular.

INTRODUÇÃO

A tecnologia é determinante e fundamental na divulgação de qualquer forma de 
arte, com o Cordel não poderia ser diferente. A internet tornou-se muito mais do 
que um espaço de divulgação e passou a ser um espaço de expansão da literatura 
popular brasileira, demonstrar como a Literatura Popular se faz presente também 
na EaD e de que modo ela pode agregar valores no processo de construção e 
reconstrução do conhecimento a partir dos estudos de Lajolo e Freire.
No ensino EaD a Literatura Popular vem ganhando seu espaço, pois esta quando 
utilizada como instrumento de alfabetização, letramento e avaliação aprimora 
os conhecimentos já adquiridos, bem como abre espaço para a construção ou 
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reconstrução de novos conhecimentos, inclusive científicos por meio da escrita 
popular que, por sua vez, abre espaço a um ensino mais aprimorado.
Segundo Lajolo (2005) o processo de desenvolvimento e aquisição da leitura 
pode e deve começar na escola, mas não pode e não costuma encerrar-se 
nela, dessa forma, a leitura se transforma em prática circular e infinita, que não 
esgota seu poder no estreito espaço escolar. A internet abriu uma nova janela no 
processo de desenvolvimento e formação do leitor, demonstrando novas formas 
de representação da linguagem expandindo ainda mais o “estreito” espaço 
escolar, redefinindo formas de estudo e reconsiderando valores. 
Freire (1996) afirma não negar a tecnologia, não a diviniza nem diaboliza, mas 
a olha de uma maneira criticamente curiosa. Por essa razão, transformar a 
experiência educativa em puro treinamento técnico é desvalorizar o que há de 
fundamentalmente humano na tarefa docente, ou seja, ou seu caráter formador, 
ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, seja na educação presencial 
ou a distância; parafraseando Machado de Assis: cada qual ensina a seu modo, 
o modo pouco importa, o essencial é que se saiba ensinar.

OBJETIVO 

Evidenciar que o ensino a distância é uma revolução dos métodos educacionais

O art. 80 da Lei Federal 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional), integra a EaD como modalidade plenamente 
integrada ao sistema de ensino e reforça que o Poder Público incentivará o 
desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância em todos os 
níveis, bem como em todas as modalidades de ensino e de educação continuada.
É importante saber que essa é uma modalidade que atende o previsto na LDB, 
e que busca qualidade de ensino, é uma modalidade que ofereceu uma maior 
democratização no que diz respeito à educação, possibilitando a um público 
antes excluído dos meios acadêmicos o acesso aos cursos de graduação.
O ensino EaD vem ganhando cada vez mais adeptos. Uma das principais 
razões é a flexibilidade que essa forma de estudo dá ao estudante, ou seja, uma 
modalidade que atende às necessidades de um determinado público. A EaD fez 
com que houvesse um crescimento no número de adeptos do ensino superior, é 
uma alternativa que está ligada aos problemas socioeconômicos da população, 
essa alternativa trouxe uma democratização ao acesso à educação formal.

MÉTODO

Literatura Popular,Da Formação Oral À Formação EAD

Considerando que língua e cultura são fontes indispensáveis no processo de 
aprendizagem e de alfabetização e letramento dos indivíduos, a inserção de 
materiais adequados dentro dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem se torna 
indispensável para a formação de um leitor competente.
Para Lajolo (2005, p. 07) “ninguém nasce sabendo ler: aprende-se a ler à medida 
que se vive. Se ler livros geralmente se aprende nos bancos das escolas, outras 
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leituras se aprendem por aí, na chamada escola da vida”.
Barthes (1980) afirma que:

Se, por não sei que excesso de socialismo ou barbárie, todas 
as nossas disciplinas devessem ser expulsas do ensino, 
exceto uma, é a disciplina literária que devia ser salva, pois 
todas as ciências estão presentes no monumento literário. 
(BARTHES, 1980, p. 18)

Dada essa importância, vale lembrar que os recursos tecnológicos estão 
presentes na vida de todo e qualquer indivíduo e a interação por meio dos 
recursos tecnológicos se fazem, atualmente, se não antes mesmo da interação 
com mundo real e social, juntamente com essa interação.
A tecnologia interfere cada vez mais nas atividades humanas e o homem 
tem encontrado nos recursos tecnológicos maneiras de se expressarem pela 
linguagem, com isso as manifestações linguísticas acabam gerando uma 
variação do uso da linguagem o que a Literatura Popular conseguir superar, bem 
como se modernizar para conseguir atender aos diversos públicos, sendo eles 
reais ou virtuais.
Segundo Chartier (1999):

[...] Existe propriamente um objeto que é a tela sobre a qual o texto eletrônico é 
lido, mas este objeto não é mais manuseado diretamente, imediatamente, pelo 
leitor. A inscrição do texto na tela cria uma distribuição, uma organização, uma 
estruturação do texto que não é de modo algum a mesma qual se defrontava o leitor 
do livro em rolo da Antiguidade ou leitor medieval, moderno e contemporâneo do 
livro manuscrito ou impresso, onde o texto é organizado a partir de sua estrutura 
em cadernos, folhas e páginas. [...] todos esses traços indicam que a revolução 
do livro eletrônico é uma revolução nas estruturas do suporte material do escrito 
assim como nas maneiras de ler. (CHARTIER, 1999, p. 12)

Nota-se então que a revolução do livro se assemelha à revolução dos métodos 
de ensino. A educação a distância também é uma revolução nas estruturas 
do suporte, bem como na maneira de se fazer e de se entender educação. A 
Literatura Popular vem acompanhando todas essas transformações, tanto do 
livro como dos novos métodos de ensino propostos, esteve e está presente nos 
temas educacionais propostos.

RESULTADOS

Os desafios enfrentados pelo homem na educação atualmente, não são os 
mesmos enfrentados em tempos passados, o uso da linguagem se articula com 
as necessidades sociais em que o ser humano está inserido, o conhecimento 
linguístico cobrado de um indivíduo considerado letrado não é o mesmo que se 
esperava há alguns anos. 
Vemos então que a Literatura Popular é um tipo de manifestação cultural e 
educacional que não perdeu seu valor e seu papel, tanto cultural como educativo. 
O crescimento dos Espaços Virtuais de Aprendizagem gerou uma variação do 
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uso da linguagem, mas não fez com que a Literatura de Cordel perdesse sua

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem possuem uma função mediadora no 
processo educacional, característica esta que se assemelha à Literatura de Cordel 
auxiliando na apropriação de uma linguagem direta, moderna e facilitadora.
O presente trabalho apresenta uma proposta pedagógica que tende a humanizar 
as práticas de ensino, pois ensinar é uma prática que exige: respeito à identidade 
cultural, respeito aos saberes dos educandos, pesquisa, criticidade, aceitação 
do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação.
Chartier (1999) afirma que:

A grande questão, quando nos interessamos pela história 
da produção dos significados, é compreender como as 
limitações são sempre transgredidas pela invenção, ou 
pelo contrário, como as liberdades da interpretação são 
sempre limitadas. A partir de uma interrogação como essa 
será talvez menos inquietante pesar as oportunidades e os 
riscos da revolução eletrônica. (CHARTIER, 1999, p. 19)

A educação a distância deu a uma parcela da população acesso ao meio 
acadêmico, tal qual a revolução do livro garantiu que tivéssemos acesso a leituras 
antes voltadas apenas a uma determinada parcela da população. A educação a 
distância alavancou o número de pessoas de classe média que passaram a 
ocupar os bancos escolares e, principalmente, acadêmicos. 
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RESUMO

O presente projeto pretende analisar o dialogismo entre a obra Era uma vez um 
conto e fadas inclusivo (2016), do fisioterapeuta Cristiano Refosco e a tradição 
dos contos de fadas, mais especificamente, com o conto “O Chapeuzinho 
Vermelho”, de Charles Perrault (1628-1703). Cristiano Refosco faz uma 
readaptação na história e, em sua versão, Chapeuzinho Vermelho é paraplégica, 
fato que direciona, até mesmo, à alteração do nome da história que passa a ser 
“Chapeuzinho de cadeirinhas de rodas vermelha”. Cristiano Refosco vale-se de 
um gênero literário – o conto de fada –, bastante recorrente na formação leitora 
das crianças e, por meio da readaptação, propõe uma reflexão de cunho social; 
proporcionando, desta forma, para as crianças portadoras de alguma deficiência, 
uma identificação através dos problemas e conflitos vividos pelas personagens 
principais da obra.

PALAVRAS-CHAVE: literatura infantojuvenil, contos de fadas e Cristiano 
Resfosco.

INTRODUÇÃO

Ao relembrarmos as histórias de contos de fadas, logo, transportamo-nos para um 
mundo de seres encantados: reis, rainhas, príncipes, princesas, fadas, varinha 
de condão, madrastas, lobos, bruxas, gigantes, ogros, dentre outras figuras que 
representam este reino encantado.
Geralmente, o primeiro contato com a literatura acontece por meio dos contos de 
fadas, satisfazendo a necessidade intrínseca que o homem possui de fantasias. 
Este gênero literário é resultado do posicionamento de um grupo de escritores 
frente a uma determinada concepção de literatura, ou seja, é o “advento se uma 
forma literária que se apropria de elementos populares para apresentar valores e 
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comportamentos das classes aristocráticas e burguesas” (CANTON, 1994, p.30).
Essas narrativas converteram-se em clássico dentro da literatura e, como tal, 
num jogo dialético de aceitação e de recusa, o clássico incita o discurso sobre 
ele e, ao mesmo tempo, repele-o. Desde sua gênese, os contos de fadas sempre 
despertaram o olhar da crítica e foram alvos de constantes estudos, comprovando 
as palavras de Ítalo Calvino (2009) em relação aos clássicos e a crítica.
Sendo assim, a proposta deste projeto apresenta-se como uma possibilidade 
de refletir sobre o processo criativo da obra contemporânea em diálogo com a 
tradição dos contos de fadas.
 

OBJETIVOS

O presente trabalho tem por objetivo central analisar o diálogo intertextual entre a 
obra Era uma vez um conto de fadas inclusivo, de Cristiano Refosco e a tradição 
dos contos de fadas. Para tanto, prosseguiremos do seguinte modo:

a) analisar o processo de construção da personagem Chapeuzinho Vermelho e 
Pequeno Polegar no conto de Charles Perrault;
b) verificar as possíveis transformações, as adaptações e/ou transgressões 
realizadas por Cristiano Refosco;
c) averiguar como a moralidade e a função humanizadora da literatura estão 
presentes na readaptação de Cristiano Refosco.

METODOLOGIA

Iniciaremos nossa pesquisa com a leitura da obra Era uma vez um conto de 
fadas inclusivo, de Cristiano Refosco e do conto “O Chapeuzinho Vermelho”, de 
Charles Perrault, destacando as características da personagem em estudo em 
ambos os universos ficcionais. 
Realizaremos a leitura e o fichamento de um conjunto de obras teóricas 
relacionadas à literatura infantojuvenil brasileira, aos contos de fadas e à teoria 
literária para termos o embasamento necessário para respondermos a possíveis 
questionamentos sobre o processo criativo de Cristiano Refosco. 
Posteriormente, passaremos ao desenvolvimento das análises propostas em 
nossos objetivos, verificando o modo como se concebe a abordagem do tema 
de deficiência na literatura infantil. Os resultados obtidos com a pesquisa irão 
compor a redação de uma monografia e a apresentação do relatório de pesquisa. 
Também divulgaremos os resultados da pesquisa por meio de participações em 
Congressos de Iniciação Científica e em outros eventos relacionados à área do 
trabalho.

RESULTADOS PRELIMINARES

Nesta primeira etapa de nossa pesquisa, temos nos dedicado ao levantamento 
bibliográfico relacionado às obras em estudo e à teoria literária para o 
embasamento de nossas análises. 
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Já realizamos a releitura do conto “Chapeuzinho Vermelho”, de Charles Perrault e 
da obra Era um vez um conto de fadas inclusivo, de Cristiano Refosco, destacando 
os trechos em que se denota o processo de construção da personagem principal 
em ambos os universos ficcionais, bem como sistematizamos em fichamentos 
de leitura a Dissertação de Mestrado e a Tese de Doutorado, de Geovana Gentili 
Santos; os livros Literatura infantil brasileira: história & histórias, de Regina 
Zilberman e Marisa Lajolo; O que é Literatura Infantil, de Ligia Cademartori e 
Literatura Infantil, de José Nicolau Gregorin Filho.
Em andamento, estão as pesquisas sobre Cristiano Refosco, a fim de delinear a 
sua concepção de contos de fadas e a inclusão do tema das deficiências neste 
universo ficcional. Somam-se, ainda, a esta tarefa, a expansão das leituras 
bibliográficas a cerca da literatura infantojuvenil e do movimento de retorno aos 
contos de fadas. 
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RESUMO

 O Cloro é considerado um gás irritante para as vias aéreas. Um dos principais 
agentes responsáveis pela indução da asma ocupacional. Trabalhadores do 
setor de limpeza de hospitais, diversas instituições e donas de casa, que utilizam 
água sanitária como uns dos produtos de limpeza estão expostos aos níveis 
de cloro que ficam no ar.  A água sanitária mesmo sendo diluída, possui forte 
poder germicida. A água sanitária é uma solução que contém 2.5% de cloro 
ativo em água. Sendo adicionada a detergentes e outros produtos de limpeza, 
essa mistura geralmente libera gás Cl2. Deste modo, o objetivo deste estudo 
avaliou os níveis de cloro resultantes da utilização de saneantes domissanitários 
por funcionários de limpeza em sua rotina de trabalho. Foram convidados para 
o estudo 80 sujeitos. Sendo 30 funcionários do hospital, 30 da faculdade e 20 
controles. Foram aplicados questionários diagnósticos de doença ocupacional e 
de Sintomas Respiratórios além das medidas dos níveis de cloro.

INTRODUÇÃO

O cloro é altamente irritante quando inalado, e é um gás tóxico industrial causando 
danos aos tecidos das vias aéreas seguido por uma resposta inflamatória aguda. 
No presente estudo, foram pesquisados os níveis de cloro com aparelho de 
detector de gases micro digital que ficaram exposto no ar atmosferico após a 
limpeza, com produtos químicos, sendo um deles a agua sanitaria em banheiros, 
centro cirurgicos de hospital e faculdade. O detector identifica para o Cloro  (Cl2) 
de 0 a 50 ppm.

OBJETIVOS

Objetivo Geral         
Avaliou-se  trabalhadores de limpeza os níveis de cloro a que estão expostos a 
dois diferentes ambientes. 
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Objetivos Específicos
• Mediu-se os níveis de cloro a que estão expostos os trabalhadores de limpeza 
no ambiente hospitalar e nos banheiros de uma faculdade.
• Avaliou-se o perfil clínico e o ambiente ocupacional destes trabalhadores 
através dos questionários de triagem de doença ocupacional e de Sintomas 
Respiratórios.

METODOLOGIA

Este estudo é uma parte de um projeto de mestrado intitulado “Perfil dos 
trabalhadores do setor da limpeza e exposição aos níveis de cloro no 
ambiente ocupacional”(Plataforma Brasil,n15149013.3.0000.5463), aprovado 
pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa do Instituto de 
Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (CEP-Iamspe).

Casuística
Foram selecionados e convidados para o estudo 80 sujeitos homens ou mulheres 
com idade entre 18-50 anos. Sendo 30 funcionários do hospital, 30 da faculdade 
e 20 controles. Todos responderam os questionários de triagem de doença 
ocupacional e de Sintomas Respiratórios e permitindo a análise dos níveis de 
cloro em seu ambiente de trabalho. 

Análise Estatística
A análise estatística foi realizada utilizando o programa Sigma Stat (Sigma Stat 
for Windows). Análise descritiva: foi empregada para o estudo da média e desvio 
padrão das características dos sujeitos.
A análise de variância, com teste de Kruskal-Wallis foi utilizada para analisar 
o questionário, e dos níveis de cloro.  Foi considerada diferença significativa 
quando o valor de p foi menor que 0,05. 
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CONCLUSÕES

1. A presença de sintomas respiratórios foi presente nos funcionários de limpeza, 
independentemente do seu local de trabalho.
2. Todos os indivíduos que trabalham no setor de limpeza apresentam sintomas 
de rinite, diferentemente das pessoas que exercem outras funções. 

REFERÊNCIAS 

CETESB. Desinfecção de águas. BNH/ABES/CETESB, São Paulo, (1974). 
210pg.

Medina-Ramon M.,et al. Short-term respiratory effects of cleaning exposures 
in female domestic cleaners. Eur Respir J. 2006; 27(6):1196–203. PubMed; 
PMID: 16510456.

Rosenman KD., et al. Cleaning products and work-related asthma. J Occup 
Environ Med. 2003; 45(5):556-63. PubMed; PMID: 12762081

http://www.generalchemical.com.br/clorogas.htm (acesso dia 15/02/13 às 00:55 
hr)

Laciak J, Sipa K. The importance of testing the olfaction of workers in some 
branches of the chemical industry. Med Pr.1958;9:85–90.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. Saneantes. 
Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/saneantes/conceito.htm>. Acesso em: 
16 de Fev/ 2013.

HIPOCLORITO DE SÓDIO. Igarassu: Igarassu Agro Industrial LTDA, 2009. 
FISPQ.



XII ENIC – Encontro de Iniciação Científica e III ENID - Encontro de Iniciação à Docência 406

Universidade Cidade de São Paulo

UNIVERSIDADE CIDADE SÃO PAULO
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO

XII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E III ENCONTRO DE INICIAÇÃO 
A DOCÊNCIA

REFERENCIAIS ÓSSEOS E VÁSCULO-NERVOSOS PARA ESTUDO DA 
GLÂNDULA PARÓTIDA POR ULTRASSONOGRAFIA 

Aluno: Marília Martins de Moura1

Orientadora: Maria José Albuquerque Pereira de Sousa e Tucunduva1

1Universidade Cidade de São Paulo – UNICID
Curso de Medicina

ma.mmoura@hotmail.com

RESUMO

A glândula parótida destaca-se entre as glândulas salivares maiores, cuja função 
contribui para a secreção salivar. Localiza-se no espaço parotídeo, delimitado por 
um arcabouço ósseo e muscular, enquanto abriga um feixe vascular e nervoso 
em seu interior. 
A parótida pode ser acometida por diversas condições patológicas, destacando-
se as neoplasias. Estas necessitam de avaliação precisa para diagnóstico e 
tratamento, considerando que as massas que se manifestam no espaço parotídeo 
podem ou não ter origem na glândula. 
As manifestações clínicas contribuem com significativo direcionamento para o 
diagnóstico das afecções da glândula durante a avaliação por imagem. Uma vez 
que o conhecimento clínico e a experiência do radiologista são essenciais para 
avaliar as diferentes condições que a afetam.
Para identificar as diferentes doenças que acometem a glândula, é essencial 
o conhecimento da morfologia em condições normais. Entre os métodos por 
imagem utilizados para sua avaliação, destaca-se a ultrassonografia, um método 
não invasivo, de baixo custo e de fácil acesso, que é realizado em tempo real.
A ultrassonografia da glândula parótida é capaz de direcionar diagnósticos e 
tratamentos, orientar procedimentos cirúrgicos, além de ser útil ao guiar punções 
aspirativas.  

Palavras-chave: Espaço parotídeo, Glândula parótida, Ultrassonografia.

INTRODUÇÃO

A glândula parótida é um órgão situado no espaço parotídeo, e pode ser localizada 
a partir dos referenciais ósseos do arco zigomático e do feixe vásculo-nervoso. 
Um mapeamento detalhado de todas as estruturas contidas na glândula, assim 
como sua localização e delimitação, é essencial para a avaliação de alterações 
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que requerem procedimentos cirúrgicos. Para tanto, faz-se necessário o 
conhecimento de sua condição de normalidade para compará-la à de afecção. 
Para tal avaliação considera-se o uso de diversos métodos diagnósticos por 
imagem, sendo o método mais adequado para avaliar a glândula parótida, a 
ultrassonografia. De modo que para este estudo, utilizou-se a ultrassonografia 
para embasar e caracterizar a glândula em condições funcionais normais. 
Entre as glândulas salivares maiores, a glândula mais acometida por tumores 
é a parótida, em 64 a 80% dos casos. Segundo o INCA, entre as condições 
patológicas que a glândula parótida apresenta, 95% dos nódulos palpáveis têm 
origem neoplásica. Destaca-se entre os tumores benignos o adenoma pleomórfico 
e o tumor de Warthin. E entre os tumores malignos mais frequentes estão o 
carcinoma mucoepidermoide e carcinoma adenoide cístico. (KRUSCHEWSKY 
et al., 2011; MORAIS et al., 2011) 
As neoplasias de glândulas salivares correspondem a 3 a 5% dos tumores que 
acometem a cabeça e o pescoço. Sendo que os tumores benignos são mais 
frequentes e compõem 54 a 79% das neoplasias, enquanto os tumores malignos 
correspondem a 21 a 46%. (BARBOSA et al., 2005; KRUSCHEWSKY et al., 
2011).
Muitos autores referiram a necessidade de realizar mais estudos voltados para 
as glândulas salivares, visando orientar os profissionais a partir de medidas 
preventivas e terapêuticas das afecções que acometem a glândula. Apesar 
de ser uma glândula que apresenta 0,28 a 1% das patologias da topografia do 
organismo, quando estas se manifestam, os recursos disponíveis na literatura 
para diagnostico e tratamento são relativos e contraditórios. (BARBOSA et al., 
2005; KRUSCHEWSKY et al., 2011).

OBJETIVOS

Este trabalho objetivou estudar, por meio da ultrassonografia, a glândula 
parótida em relação ao arco zigomático e ao feixe vásculo-nervoso, avaliando a 
localização da glândula e a disposição do feixe vásculo-nervoso conforme idade 
e gênero. 

MÉTODOS

Foram avaliados 35 exames de ultrassonografia, coletados em voluntários, 
mediante autorização pelo TCLE. Os exames foram realizados dos lados 
direito e esquerdo dos pacientes, nos quais a imagem foi capturada utilizando-
se o transdutor linear, inicialmente em modo B e em seguida modo Doppler. Foi 
mensurada a distância do pólo superior da glândula parótida até a porção inferior 
do arco zigomático. Em seguida foi mensurada a distância da bifurcação da 
artéria Carótida Externa em artéria Maxilar e artéria Temporal Superficial ao arco 
zigomático. Foi investigada a posição do Nervo Facial em relação às estruturas 
vasculares e ao arco zigomático. 
Os exames foram realizados com a utilização de um equipamento de ultrassonografia 
Terason T3000, com sonda de 3,5 MHz para visualização da carótida externa e 
sonda de 7,5 MHz para visualização da glândula parótida. A regulagem da primeira 
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sonda foi para exames de abdome, que permite uma exploração mais profunda 
para atingir os vasos nessa região e a segunda sonda para exames superficiais 
como tireóide, que permite analisar a textura da glândula. A parótida foi insonada 
através de cortes longitudinais, ou seja, alinhados ao plano axial da cabeça e 
ao maior eixo da glândula. Os exames foram realizados por profissional médico 
especialista na área de ultrassonografia. As imagens foram salvas em arquivo 
JPEG para análise posterior, e os dados obtidos foram tabulados em planilha do 
Excel e avaliados por meio de análise estatística.

RESULTADOS

A pesquisa envolveu 35 voluntários, entre os quais, 68,57% (24) mulheres e 
31,42% (11) homens, com idade média entre ambos de 26 anos. Assim, as 
distâncias entre a parótida e o arco zigomático direito e esquerdo apresentaram 
os seguintes valores: 19mm e 17mm nas mulheres, enquanto nos homens, 16mm 
e 15mm, respectivamente. E as distâncias médias entre a bifurcação do feixe 
vásculo-nervoso em relação ao arco zigomático nos lados direito e esquerdo 
revelou: 58mm e 59mm nas mulheres, e 55mm e 53mm nos homens.
A avaliação por USG revelou que, diferente do que a maior parte da literatura 
indica, não é possível visualizar a porção nervosa do feixe vásculo-nervoso por 
meio da USG.  
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DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Tendo em vista que o desvio padrão de P<0,05 seja um valor considerado 
para estabelecer um padrão de reconhecimento clínico, os dados colhidos não 
apresentaram tais valores de maior significância, entretanto apesar dos dados 
encontrados serem similares, a média de alguns valores encontrados no gênero 
feminino foi maior em relação aos valores encontrados no gênero masculino. 
Portanto, pode-se dizer que a glândula parótida é mais afastada dos referenciais 
ósseos nas mulheres do que nos homens. Enquanto a bifurcação do feixe 
vascular e nervoso são mais próximas dos referenciais ósseos nas mulheres 
do que nos homens. Além disso, notou-se que os lados direito e esquerdo não 
são simétricos, e que o lado direito apresenta distâncias maiores que o lado 
esquerdo. Ou seja, a parótida direita assim como seu feixe vascular e nervoso, 
é mais afastada do arco zigomático do que os mesmos do lado esquerdo, em 
ambos os gêneros. 
Entre os referenciais literários há pouco conteúdo acerca do assunto, de modo que 
este estudo contribuirá para um melhor conhecimento anatômico e diagnóstico, 
estabelecendo referenciais na população e promovendo uma melhor discussão 
acerca dos variados meios diagnósticos, justificando uma avaliação inicial não 
invasiva e adequada para a glândula por meio da ultrassonografia.
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RESUMO

A elaboração de um modelo animal de psicopatologia deve apresentar similaridade 
com a neurobiologia do transtorno em questão. De forma complementar, a 
psiquiatria tem buscado endofenótipos que permitam identificar de forma mais 
precisa e precoce o aparecimento de psicopatologias. Trabalhos indicam que 
a alteração na neurogênese hipocampal seria um possível endofenótipo para 
depressão e transtorno de estresse pós traumático (TEPT). A neurogênese está 
envolvida, por exemplo, no processo de padrão de separação, no qual os novos 
neurônios recém-inseridos na camada granular do giro denteado melhorariam 
a resolução de novas memórias permitindo que elas sejam mais facilmente 
distinguíveis de estímulos semelhantes. Pacientes com o TEPT revivem o 
evento traumático quando se deparam com pistas que o relembrem do trauma, 
podendo ser relacionado com um déficit no padrão de separação. Desta maneira, 
a utilização de testes comportamentais que envolvam o estudo dos mecanismos 
neurais subjacentes ao condicionamento e extinção da memória de medo são 
importantes para investigar e inferir sobre os mecanismos neurais do TEPT. 
Estudos realizados com esse propósito apontam que a exposição ao predador é 
o estímulo que mais se assemelha ao evento desencadeador de uma patologia 
como o TEPT. 

INTRODUÇÃO

A validade de constructo mede a similaridade do modelo animal com os processos 
fisiológicos e etiologia da patologia em questão, pois levam em consideração as 
bases neurobiológicas do comportamento (Treit 1985). Esse tipo de validade 
parte do princípio que animais e humanos apresentam similaridades na estrutura 
cerebral e função (Homberg 2013).
Vários estudos têm apontado que alterações na plasticidade sináptica hipocampal 
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possam estar relacionadas com a gênese de transtornos psiquiátricos (McEwen 
1999; McEwen and Magarinos 2001; Lehmann et al. 2013; Schloesser et al. 
2010; Kheirbek et al. 2012). Além de ter papel fundamental em processos 
mnemônicos o hipocampo também participa da organização de comportamentos 
de defesa, contribuindo para a percepção da ameaça predatória haja vista que, 
principalmente a porção ventral, recebe projeções de setores da amigdala 
envolvidos com a interpretação de informação olfatória (Wang et al. 2013; 
Canteras and Swanson 1992; Kemppainen et al. 2002) e regiões envolvidas com 
a regulação da resposta de estresse, como o núcleo intersticial da estria terminal 
(Blanchard et al. 2005; Herman et al. 2005; Dong and Swanson 2006). Tais 
funções são passíveis de correlação com o fenômeno de padrão de separação 
e a gênese TEPT. De acordo com Kheirbek et al (2012) prejuízos nos processos 
de padrão de separação seria substrato neural para a supergeneralização 
frequentemente vista em transtornos de ansiedade. A fundamentação teórica 
do fenômeno de padrão de separação indica que a ablação da neurogênese 
no giro denteado pode prejudicar processos responsáveis pela codificação de 
uma memória que apresente características parcialmente semelhantes com um 
traço mnemônico apresentado anteriormente, prejudicando assim a resolução 
de tais memórias (Aimone et al. 2011). Tal prejuízo poderia favorecer respostas 
fisiológicas de estresse quando um dado estímulo outrora relacionado com o 
trauma vivido é apresentado num contexto diferente.
O comportamento é o produto final do funcionamento do SNC e a facilidade 
em observá-lo em modelos animais faz dos modelos de medo condicionado/
extinção um dos protocolos mais usados para o estudo do TEPT (Bouton 2002). 
É importante notar que vários trabalhos indicam que a resposta de defesa 
frente o odor do predador recruta as mesmas estruturas neurais observadas 
durante à exposição ao predador (do Monte et al. 2008; Kincheski et al. 2012), 
diferenciando, assim, do choque nas patas. Assim, é possível que a utilização da 
defesa predatória para elaboração de um modelo animal de TEPT tenha maior 
validade de constructo do que a utilização do choque nas patas, tendo maior 
probabilidade de que os resultados obtidos à partir deste modelo possibilite a 
validação de um endofenótipo (Matar et al. 2013).

OBJETIVOS

O objetivo geral deste projeto foi padronizar o protocolo de extinção da defesa 
condicionada de ablação da neurogênese hipocampal.

MÉTODOS

Animais: ratos albinos (Rattus norvegicus, linhagem Wistar), machos, adultos, 
com aproximadamente 90 dias de idade. Alojados em gaiolas de polipropileno 
(30X40X18cm), em salas com sistema de ventilação (23±2oC) e ciclo de luz de 
12h (06:00-18:00). Os mesmos foram expostos ao predador por 10 minutos e 
posteriormente reexpostos ao contexto por 5 dias consecutivos. Após a análise 
desses dados fizemos algumas alterações (reexposição ao contexto de 10 para 
5 minutos).
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No 2º experimento foram testados 3 grupos: experimental, controle 1 (CTL1) 
e controle 2 (CTL2). O grupo experimental foi inicialmente habituado, exposto 
ao gato por 10 minutos, e posteriormente à sucessivas exposições ao aparato 
até que os comportamentos de defesa fossem extintos. O grupo CTL1 (controle 
positivo) foi habituado, exposto ao predador e exposto ao contexto no dia seguinte, 
mas durante o período de extinção ficou alocado na caixa moradia dentro do 
biotério e foi reexposto ao aparato apenas no último dia de extinção do grupo 
experimental. O grupo CTL2 (controle negativo), foi submetido ao procedimento 
de habituação durante todo o período em que o grupo experimental foi testado. 
Aparato experimental. Possui 3 compartimentos: caixa-moradia, um corredor de 
acesso e a caixa 2, onde é colocada ração durante o procedimento de habituação 
e o gato no dia do experimento. 
Durante 10 dias, os animais passaram por um período de habituação a este 
aparato, sendo que todos os dias, 3 horas antes do início do período de escuro, 
os animais foram privados de ração. No início do período de escuro (período 
de maior atividade e primeiro pico alimentar do rato), a porta da caixa-moradia 
foi aberta e os animais exploraram o corredor e foram até a caixa 2 (ração ali 
depositada). 
Teste comportamental. No 11º dia, os animais do grupo experimental e do grupo 
CTL1 foram expostos ao gato, que foi colocado na caixa 2, onde a comida era 
oferecida durante o procedimento de habituação, e a resposta comportamental 
foi observada por 10 minutos, sendo que em nenhum momento houve contato 
físico entre eles. No estudo piloto, no 12º dia do procedimento experimental (1ª 
reexposição), os animais foram avaliados por 10 minutos durante a exposição ao 
aparato previamente associado à presença do predador (procedimento repetido 
nos 4 dias subsequentes).
Após o período de observação comportamental, os animais dos grupos controle 
e experimental foram anestesiados e perfundidos por via trans-aórtica. Os 
encéfalos foram retirados e processados para realização de imunohistoquímica 
para proteína deltaFosB, cujo aumento sinaliza ativação neuronal crônica.
Analise Estatística. Os dados comportamentais serão realizados utilizando a 
ANOVA de duas vias (fator medidas repetidas X fator grupo) seguido do teste 
a posteriori de Newman-Keuls quando necessário, considerando a diferença 
significativa sempre que p < 0,05. Os resultados estão expressos em média ± 
erro padrão.

RESULTADOS

 Os resultados do estudo piloto indicam que no 3º dia de reexposição houve 
uma brusca redução nos comportamentos de avaliação de risco e também um 
aumento na atividade exploratória. 
Os resultados obtidos no 2º experimento (cada exposição foi reduzida a 
5 minutos) indicam que durante a exposição ao gato os animais do grupo 
experimental e CTL1 passaram a maior parte do tempo em comportamentos de 
defesa como avaliação de risco e congelamento, enquanto os animais do grupo 
CTL2 apresentaram comportamento exploratório predominantemente.
Ao longo dos 6 dias de exposição, vimos o processo de extinção do comportamento 
de defesa. Os dados mostram progressiva redução dos comportamentos de 
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avaliação de risco com concomitante aumento progressivo da atividade 
exploratória. A expressão destes comportamentos no grupo CTL1 mostram 
que o padrão de resposta para avaliação de risco e atividade locomotora não 
se alteram no 1º dia de reexposição quando comparado ao 6º dia, conforme 
esperado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O 1º experimento piloto indicou que os comportamentos de defesa condicionada 
poderiam ser extinguidos após 3 exposições ao aparato experimental. Nos 
primeiros minutos da reexposição, o animal apresentava um pouco de 
comportamento de defesa que logo dava lugar ao comportamento exploratório 
(dados não mostrados). Assim, era difícil determinar o padrão de comportamento 
de defesa de cada dia de reexposição. Dado que o objetivo do presente projeto 
é investigar o papel da neurogênese hipocampal no processo de extinção da 
memória de medo decidimos reduzir o tempo de reexposição para 5 minutos. 
Desta maneira, determinou-se o momento mais oportuno para intervirmos no 
processo de neurogênese ao longo da extinção da memória de medo.
No 2º experimento os animais do grupo experimental apresentaram um 
crescente aumento na atividade exploratória que culminou no 6º dia de extinção. 
No comportamento de avaliação de risco, que diminuiu paulatinamente, foi 
totalmente extinto no 5º dia de reexposição. O comportamento do grupo CTL1 
observados no 1º e no último dia de reexposição indicam que a redução no 
comportamento de defesa observado no grupo experimental é de fato decorrente 
do processo de extinção da memória de medo, e não apenas esquecimento. 
Os animais desse grupo apresentaram níveis muito semelhantes de atividade 
locomotora e de avaliação de risco no 1º e 6º dia de reexposição.  
À partir dos encéfalos coletados dos animais do 2º experimento faremos um 
estudo de ativação neuronal para conhecer as principais áreas recrutadas para a 
extinção da memória de medo condicionado ao predador e melhor compreender 
como este modelo animal pode ser útil para esclarecer as alterações neuronais 
que ocorrem em pacientes que apresentam o transtorno de estresse pós-
traumático.
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RESUMO

A medula espinhal nas primeiras semanas do desenvolvimento embrionário possui 
o mesmo comprimento que o canal medular, porém, com o aumento da idade do 
embrião a coluna vertebral e o saco dural crescem mais rapidamente que o tubo 
neural causando uma regressão do cone medular, por volta do terceiro mês de 
vida, devendo o cone ficar entre os níveis de L2- L3 ao nascimento. Alterações 
podem ocorrer durante o desenvolvimento da medula espinal ocorrendo fixação 
anormal do cone medular. O diagnóstico pode ser feito pelo exame clínico e 
anamnese detalhad. No entanto, a confirmação diagnóstica se dá por meio de 
exames de imagem, como ultrassom. A observação e análise das imagens obtidas 
permite determinar a altura da medula na região do cone medular e determinar 
o padrão de normalidade desta porção, em relação ao saco dural. Discrepâncias 
nas medidas padronizadas podem sugerir alterações. Utilizamos imagens de 30 
pacientes de um banco de dados obtidas pela utilização de um aparelho portátil 
com um transdutor linear de 7,5 MHz, através de cortes longitudinais da coluna 
vertebral. Analisamos os cones medulares dos bebês correlacionando o peso 
ao nascer ao comprimento e a largura do cone medular, utilizamos estatística 
descritiva para demonstrar a forte correlação entre essas variáveis. Os resultados 
encontrados são compatíveis com os dados da literatura referentes a forma do 
cone medular, porém discrepantes em relação a espessura considerada normal. 
Buscamos ressaltar a importância da análise do cone medular nessa população 
para diagnóstico e tratamento precoces de anormalidades relacionadas ao cone 
medular.

PALAVRAS-CHAVE: Medula espinal, Ultrassonografia, Imaginologia

INTRODUÇÃO 

A medula espinal durante seu desenvolvimento normal deve sofrer uma regressão 
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durante a gestação havendo um encurtamento em relação ao canal espinal. Sua 
posição normal deve estar entre os corpos vertebrais L2 e L3 (HERTLZER et al., 
2010).
A mensuração do cone medular possui significância clínica pois a espessura do 
cone pode indicar futuras anormalidades decorrentes da sua fixação anormal 
como a Síndrome da Medula Ancorada. (HERTZLER, 2010)
A ultrassonografia nos permite observar as anormalidades anatômicas da 
coluna vertebral e anormalidades anatômicas da medula espinhal durante o 
período neonatal devido a ossificação incompleta encontrada nesse período, 
além de ser um método não invasivo e que não oferece riscos ao paciente. 
(HENRIQUES,2004. RUMARCK, 1998)
As indicações para ultrassonografia espinhal são marcas cutâneas na região 
lombo-sacra, massas subcutâneas, alterações do pé, má formações anorretais 
e geniturinárias além de malformações e alterações neurológicas dos membros 
inferiores (DERG, 2007).

MÉTODOS

Todos os exames analisados foram provenientes de banco de dados. Por ocasião 
da realização dos exames os neonatos estavam em decúbito lateral apoiados 
no leito. Os exames foram realizados com um aparelho portátil Terason T3000 
com um transdutor linear de 7,5 MHz, através de cortes longitudinais da coluna 
vertebral, incluindo o término do cone medular e o término do canal medular 
para que se procedessem as medidas de distância entre a porção mais distal do 
cone e as paredes do canal, bem como o fim do cone e o fim do canal medular. 
As imagens foram salvas em JPEG para análise posterior. Os exames foram 
realizados por profissional médico especialista na área de ultrassonografia.
Os dados obtidos foram tabelados e analisados por meio de estatística descritiva 
usando o método Pearson para correlações entre comprimento do cone e largura 
do cone e peso ao nascer (p>0,001).

RESULTADOS

Ao analisarmos a imagens do banco de dados observamos que todos os bebês 
apresentavam regressão caudal esperada devido ao formato em cunha do cone 
medular, porém a maioria apresentava largura do cone medular fora do padrão 
de normalidade para crianças de 2 a 14 anos estipulado pela literatura em 2mm.
Utilizando método Pearson para análise estatística descritiva com p>0.01, 
encontramos correlações diretas entre o peso ao nascer e o comprimento do 
cone medular (p= 0.943) e entre peso ao nascer e largura do cone medular 
(p=0.885).

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Analisamos 30 imagens de banco de dados, encontramos em 29 delas a 
espessura do cone medular superior a 2mm, essa espessura pode sinalizar 
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alterações sugestivas de fixação caudal anormal do cone medular de acordo com 
Hertzler, no entanto há controvérsia sobre esse dado e todos os cones analisados 
encontravam-se na altura das vértebras L2-L3, altura normalmente esperada 
para esses pacientes. (DIPIETRO, 1993. HERTZLER, 2010. RUMARCK, 1998. 
YUNDT, 1997).
Alguns dos trabalhos consultados indicam que a análise do cone medular deve 
ser feita em casos de pacientes que apresentem sinais de má formação do tubo 
neural, marcas cutâneas na região lombo-sacra, massas subcutâneas, alterações 
do pé, má formações anorretais e geniturinárias além de malformações e 
alterações neurológicas dos membros inferiores, sintomas clínicos característicos 
de fixação anormalmente baixa do cone medular ocasionando a Síndrome 
da Medula Ancorada (DERG, 2007. GHAREDAGHI,2014. KORSVIK, 1992. 
CORNIPS, 2010. SOLMAZ, 2011).
A análise do cone em neonatos tem sua relevância científica pois essa faixa etária 
de pacientes possui uma ossificação incompleta dos ossos da coluna vertebral 
permitindo uma detecção de anormalidades precocemente. (RUMARCK, 1998. 
DIPIETRO, 1993. KORSVIK, 1992. PINTO, 2002). 
O exame de imagem padrão ouro utilizado para analisar o cone medular é a 
ressonância magnética (RM), porém o exame ultrassonográfico permite que 
sejam visualizadas alterações nos neonatos de maneira barata, rápida e sem 
riscos para os pacientes, além disso em lactentes os achados ultrassonográficos 
e da RM se correlacionam bem (HENRIQUES, 2004. RUMARCK, 1998).
Os neonatos do banco de dados foram submetidos ao exame em decúbito 
lateral apoiados no leito com transdutor de 7,5 mHz, mas também poderiam ser 
examinados em decúbito ventral com os joelhos e pernas dobrados e transdutor 
de 5 mHz, as duas posições e as frequências são adequadas e assemelham-
se mas deve-se tomar cuidado em flexionar neonatos pois essa posição pode 
impedir as incursões respiratórias deles. (RUMARCK, 1998. DIPIETRO, 1993.
KORSVIK, 1992)
A opção de escolher por imagens ultrassonográficas de um banco de dados 
de recém-nascidos não nos permitiu obter muitos dados de anamnese, porém, 
obtivermos peso ao nascer, largura do cone medular e comprimento do cone 
medular, utilizamos o método Pearson (p<0.001) para relacionar essas 
variáveis e percebeu-se íntima relação entre elas, com p=0.943 para relação 
entre peso e comprimento e p=0.885 para relação entre peso e largura. Na 
literatura encontramos um trabalho realizado em cadáveres de 2 a 14 anos de 
idade utilizando o método Pearson (p<0.05) em que se encontrou comprimento 
médio do cone medular 156,4 mm, largura média de 1,38mm e em que 9,76% 
dos cadáveres analisados apresentavam largura do cone > 2 mm mas não foi 
comparado a altura e o peso desses cadáveres com os parâmetros analisados 
do cone medular. (PINTO, 2002)
Os neonatos selecionados para a construção deste trabalho necessitariam 
de uma reavaliação futura para verificação se a espessura superior a 2mm 
ocasionou alguma anormalidade durante o restante do desenvolvimento desses 
pacientes. Encontramos um estudo realizado em 31 crianças de 2 a 14 anos 
que tiveram seus cones medulares mensurados em procedimento cirúrgico e 
em que nenhuma delas encontrou-se evidencia clínica de Síndrome da Medula 
Presa e todos os cones medulares terminavam acima de L2 a espessura média 
encontrada nessa faixa etária foi de 10 a 15 mm. (YUNDT, 1997)
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Os dados coletados e a literatura consultada não tiveram divergência quanto à 
altura esperada do cone medular no período pós-natal e quanto as técnicas de 
exame utilizadas mundialmente para análise do cone, porém divergiram quanto a 
utilização da largura do cone medular em medida superior a 2 mm como parâmetro 
para investigação de possível fixação caudal anormal do cone em crianças. A 
literatura não apresentou nenhum dado estatístico envolvendo exclusivamente 
neonatos para análise do cone medular e anormalidades relacionadas a ele. As 
correlações entre o peso ao nascer, comprimento e largura do cone medular 
foram analisadas neste trabalho demonstrando forte correlação entre esses 
parâmetros, a importância da análise de bebês mesmo sem evidências clínicas de 
dirrafismo espinal pode proporcionar intervenção precoce visando o tratamento 
de problemas associados a fixação caudal anormal da medula espinal.
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RESUMO

A erosão dentária é definida como a perda de substância dentária por processos 
químicos, não envolvendo micro-organismos. As lesões de erosão em esmalte 
dificilmente são diagnosticadas, o que pode provocar, durante um tratamento 
ortodôntico, a aplicação de braquetes sobre a superfície de esmalte erodida. 
Este trabalho in vitro terá como objetivo avaliar a resistência ao cisalhamento 
de diferentes braquetes ortodônticos (metálico e cerâmico) colados ao esmalte 
dentário humano com ou sem lesão de erosão. Serão utilizados 100 pré-
molares humanos, sendo que metade das amostras será submetida à ciclagem 
erosiva, composta por quatro ciclos diários de desmineralização em refrigerante 
(5 minutos, pH 2,6; Coca-Cola®) intercalados com remineralização em saliva 
artificial (2 horas), durante 14 dias. Após a ciclagem, as amostras serão divididas 
em quatro grupos experimentais (n=25): 1- esmalte hígido com braquete metálico 
(HM); 2- esmalte hígido com braquete cerâmico (HC); 3-esmalte erodido com 
braquete metálico (EM); 4- esmalte erodido com braquete cerâmico (EC).  A 
colagem dos braquetes será realizada com resina Transbond XT, na superfície 
vestibular dos dentes e em seguida, cada amostra será embutida em resina 
acrílica em um dispositivo de PVC apropriado. Será avaliada a resistência ao 
cisalhamento e o índice de adesivo remanescente (IAR) em todas as amostras 
dos grupos experimentais. Os resultados serão submetidos à análise estatística 
apropriada e o nível de significância adotado será de 5%.

PALAVRAS-CHAVE: Braquetes Ortodônticos, Resistência ao Cisalhamento, 
Erosão Dentária.
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INTRODUÇÃO

A erosão dentária é definida como a perda de substância dentária por processos 
químicos não envolvendo bactéria (MAGALHÃES et al., 2009). Atualmente 
os estudos epidemiológicos mostram alta prevalência de erosão dentária 
(GONZÁLEZ-ARAGÓN PINEDA et al., 2016). Porém, o diagnóstico de suas 
lesões é difícil de ser realizado em estágios iniciais (LUSSI; JAEGGI, 2008). 
As falhas de colagem de braquetes ortodônticos ainda são frequentemente 
diagnosticadas (EBERT et al., 2016). Para estudar a resistência à descolagem in 
vitro, os testes de cisalhamento são os mais utilizados. A higidez do esmalte, que 
pode ser alterada pela presença da lesão de erosão clinicamente não detectada, 
pode interferir na resistência de colagem dos braquetes ortodônticos (ULUSOY; 
MÜJDECI; GÖKAY, 2009). Ainda não existem estudos disponíveis em relação à 
resistência adesiva de braquetes colados em superfícies previamente erodidas.
Diante disto, foi realizado um estudo piloto (dados não publicados) no qual se 
avaliou a resistência ao cisalhamento de braquetes ortodônticos colados ao 
esmalte dentário bovino previamente erodido. Os resultados mostraram uma 
heterogeneidade no comportamento da resistência ao cisalhamento de braquetes 
em superfícies hígidas e com lesão de erosão. Mediante a isto, percebe-se a 
necessidade da realização destas investigações relacionadas a este tema. 
Portanto, o presente estudo visa investigar com mais profundidade os resultados 
obtidos no teste piloto prévio, sendo que neste presente estudo serão avaliados 
estes resultados em dentes humanos. 

OBJETIVOS

O objetivo do presente estudo será avaliar a influência de diferentes braquetes 
ortodônticos (metálicos e cerâmicos) na adesão ao esmalte dentário humano com 
ou sem lesão de erosão (resistência ao cisalhamento). Também será avaliado o 
índice de adesivo remanescente (IAR) nas amostras.

MÉTODOS
Serão utilizados 100 pré-molares humanos recentemente extraídos por motivos 
ortodônticos, seguindo as orientações de conservação da norma ABNT/ISO TS 
11405 (2014). Metade das amostras será submetida a um desafio erosivo para 
induzir a formação de lesões severas de erosão, por meio de ciclagem de pH 
durante 14 dias, conforme a seguir:

Cada dia de ciclagem será composta por 4 ciclos de:

• Desmineralização em refrigerante ácido (pH 2,6, 0,32 ppm F, Coca-Cola ®; 
Industria brasileira), durante 5 minutos, sob temperatura ambiente (30 mL por 
amostra);
• Lavagem em água deionizada (20s);
• Remineralização em saliva artificial, durante 2 horas, sob temperatura 
ambiente (30 mL por amostra). A saliva artificial será composta de: glicose 0,2 
mM, NaCl 9,9 mM, CaCl2.2H2O 1,5 mM, NH4Cl 3 mM, KCl 17 mM, NaSCN 2 



XII ENIC – Encontro de Iniciação Científica e III ENID - Encontro de Iniciação à Docência 424

Universidade Cidade de São Paulo

mM, K2HPO4 2,4 mM, uréia 3,3 mM, NaH2PO4 2,4 mM e ácido ascórbico 11 μM 
(pH 6,8) (KLIMEK; HELLWIG; AHRENS, 1982);
• Lavagem em água deionizada (20s).
Ao final de cada dia de ciclagem, os blocos permanecerão imersos em saliva 
artificial overnight (14 horas) (RIOS et al., 2009). 
Serão utilizados braquetes metálicos de incisivo central inferior (Prescrição 
Edgewise Standart slot ,022” – Morelli do Brasil LTDA), com área de base para 
colagem de 12,07mm² e braquetes cerâmicos com a mesma área de base 
(Prescrição Edgewise Ceramic slot ,022” – Morelli do Brasil LTDA). Os braquetes 
serão colados com resina Transbond XT (3M/Unitek) seguindo as instruções do 
fabricante. Em seguida será feita a polimerização (Fotopolimerizador Curing Light 
XL, 3M) por 10 segundos em cada superfície (cervical, oclusal, mesial e distal).
Após a colagem, as amostras serão incluídas em blocos de PVC cilíndrico de 
¾ de polegada (Tigre), cortados com 3 cm de altura. Com o conjunto dente-
braquete fixados à presilha, resina acrílica de polimerização rápida (Clássico) 
será vertida no cilindro. Após a presa da resina acrílica, a presilha será solta do 
braquete e desmontada da torre, o cilindro removido, resultando no corpo de 
prova concluído. 
Para o teste de cisalhamento, as amostras serão posicionadas em um dispositivo 
idealizado por Faria e Mondelli (1998) e adaptadas à base inferior de uma máquina 
de ensaios universal (Máquina de Ensaios KRATOS, modelo K2000 mp). Uma 
ponta de aço inoxidável biselada com 10 mm de altura e 1 mm de largura da 
ponta ativa será fixada à célula de carga no 2 acoplada à máquina de ensaios, 
posicionada e acoplada à aleta do braquete para testar a interface de união 
entre braquete e esmalte. A máquina será ativada a uma velocidade de 0,5 mm/
min no sentido de compressão, desenvolvendo assim a força de cisalhamento 
na interface braquete/esmalte até o momento da fratura ou ruptura da união 
adesiva. Os valores serão registrados em Newtons diretamente na máquina de 
ensaios e, posteriormente convertidos em Megapascal, dividindo-se a força em 
Newtons obtida durante o teste pela área da base do braquete (12,07 mm2). As 
amostras serão testadas um dia após a colagem, sendo mantidas neste período 
em saliva artificial. Além disso, também será avaliado o índice de adesivo 
remanescente (IAR) por meio de lupa estereoscópica com magnificação de 8x. 
A quantidade de resina remanescente será qualitativamente avaliada segundo 
os escores utilizados por Artun e Bergland (1984): 0 - nenhuma quantidade de 
adesivo aderido ao dente; 1 - menos da metade de adesivo aderido ao dente; 
2 - mais da metade de adesivo aderido ao dente e 3 - todo o adesivo aderido ao 
dente. 
Os dados serão analisados quanto à normalidade e homogeneidade das amostras 
e então será aplicado o teste estatístico mais adequado e será adotado o nível 
de significância de 5%.

RESULTADOS ESPERADOS

A contribuição científica deste projeto está em fornecer aos profissionais da 
área de Ortodontia, conhecimentos conclusivos e comprovados cientificamente 
em relação à diferença de comportamento dos diferentes braquetes na adesão 
ao esmalte e como isto pode afetar pacientes portadores de lesões de erosão 
dentária.
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RESUMO

A erosão dental é um problema comum nas sociedades modernas, em virtude do 
aumento do consumo de bebidas e alimentos ácidos. O objetivo desse trabalho 
será avaliar a resistência de união ao cisalhamento de dois tipos de  adesivos 
no esmalte erodido com desafio ácido subsequente a adesão. Para tanto, 
oitenta fragmentos de esmalte bovinos com dimensões de 4,5 x 4,5 mm serão 
embutidos em tubos de PVC com resina acrílica. Metade dos espécimes serão 
submetidos a desafio ácidos (3x/dia por 7 dias). Após isso, todos espécimes 
serão aleatoriamente divididos de acordo com o material adesivo: adesivo 
convencional (Adper Single Bond 2 – 3M ESPE) e adesivo universal (Single 
Bond Universal – 3M ESPE). Todos os espécimes serão aderidos com auxilio do 
dispositivo de padronização de cisalhamento da SDI. Metade os espécimes de 
cada grupo serão submetidos a desafio ácido pós-adesão. A resistência de união 
ao cisalhamento será avaliada em máquina de ensaio universal (Kratos, Brasil). 
Os dados serão tabulados e analisados por meios de testes estatísticos.

PALAVRAS-CHAVE: erosão dental, adesão, esmalte, bebidas ácidas.

INTRODUÇÃO

Observa-se uma maior preocupação da população com a saúde bucal, fato esse 
constatado pela diminuição de lesões cariosas (1), no entanto, a alteração dos 
hábitos dietéticos, o aumento do consumo de bebidas e alimentos ácidos (2) são 
relacionados como um problema da sociedade moderna , o que tem levado a uma 
maior prevalência e severidade de lesões não cariosas, como a erosão dental 
(3). Tais lesões consistem na perda irreversível de tecido dental decorrente de 
ações químicas sem que haja o envolvimento de microrganismos (4), podendo 
ser causadas por agentes intrínsecos, como vômitos recorrentes ou regurgitação 
do conteúdo gástrico (5), ou por fatores extrínsecos, que incluem a ingestão de 
substâncias ácidas presentes em bebidas, comidas ou medicamentos (6). As 
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lesões não cariosas se são consideradas um desafio, pois inicialmente essas 
lesões são limitadas ao esmalte, podendo se fazer necessárias restaurações por 
motivos estéticos, funcionais ou até mesmo para evitar a progressão da lesão (7).
O aprimoramento da odontologia adesiva anseia em obter um material adesivo de 
fácil e rápida aplicação, com ligação durável ao esmalte e à dentina. Nesse perfil, 
os adesivos universais foram introduzido no mercado odontológico com o objetivo 
englobar vários produtos em um só, apresentando melhores valores quando 
condicionadas com ácido fosfórico (8, 9), porém, o ataque ácido provoca perda 
de superfície de esmalte variando de acordo com o tempo de condicionamento 
(10). O Scotchbond Universal (3M Espe) é um exemplo de material dessa 
categoria, segundo o fabricante é composto pelo copolímero Vitrebond o que 
permitiria a sua utilização tanto em dentina úmida como em dentina seca. Este 
sistema adesivo pode ser utilizado na técnica de condicionamento total ou 
autocondicionante, considerado um sistema adesivo multimodo (11). 
Embora o esmalte seja considerado um substrato simples e seguro para adesão 
(12, 13), essa propriedade não está consolidada tratando-se em dentes erodidos, 
como a erosão altera a superfície deste substrato faz-se necessários novos 
estudos.Infelizmente ainda não há informações na literatura se a utilização de 
um adesivo universal poderia substituir os sistemas adesivos convencionais em 
pacientes com esmalte erodido e o efeito dessa adesão se o mesmos pacientes 
não conseguissem mudar seus hábitos alimentares. 

OBJETIVOS

• Avaliar a influência do estado do substrato dental (íntegro x erodido) nos valores 
adesão;
• Comparar os valores de adesão de um adesivo convencional x adesivo universal;
• Avaliar a influência do desafio ácido pós-adesão nos valores de adesão.
• Indicar qual o melhor material adesivo no esmalte erodido;
• Discutir a influência do desafio ácido antes e após a adesão.  

MÉTODOS

Delineamento experimental
Este será um estudos 2x2x2. Os fatores avaliados neste estudo serão: 1) 
erosão prévia do esmalte dental em dois níveis: ausente (controle), presente; 
2) adesivos dentais em dois níveis: Adper Single Bond 2 (3M Espe, EUA) e 
Single Bond Universal (3M Espe, EUA); 3) desafio erosivo pós-adesão em dois 
níveis: presente e ausente. Formando ao final um total de 8 grupos. A amostra 
experimental  será formada por 10 blocos completos casualizados. A variável de 
resposta será o teste de cisalhamento (MPa). 

Preparo dos fragmentos de esmalte  
Os dentes bovinos terão suas raízes removidas junto a junção amelo-cementária 
com um disco flexível diamantado montado em cortadeira elétrica de precisão  
(Isomet 1000, Buehler). Posteriormente, a coroa será seccionada no terço cervical 
no sentido mésio-distal e cérvico-apical, de modo a se obter quatro secções por
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dente. Cada um dos fragmentos será novamente submetido à máquina de corte 
para que se obtenha 60 espécimes com dimensões de 4,5 x 4,5 mm. Após a 
obtenção dos fragmentos, os espécimes serão embutidos em tubos de PVC com 
¾ de polegadas, com resina acrílica. Posteriormente serão levados a máquina 
de polimento utilizando de lixas de carbeto de silício na granulação de 320 e 400 
por 10s cada, sob refrigeração com água, finalizando com a de granulação 600 
por 30s. 

Formação do esmalte erodido 
Os fragmentos serão imersos três vezes ao dia em uma bebida Coca-Cola 
(Coca-Cola Company) por 5 minutes (30 ml por fragmento) durante 7 dias, e 
serão armazenados em saliva artificial entre os desafios ácidos (7). 

Procedimentos de adesão e Restauradora 
O procedimento adesivo seguira as instruções dos fabricantes. Para a realização 
dos teste de cisalhamento, será utilizado um dispositivo para padronização do 
ensaio de cisalhamento desenvolvido pela SDI.

Desafio erosivo pós-adesão
O desafio erosivo pós-adesão será realizado em 30 ml de Sprite Zero (Coca-
Cola Company) por espécime, durante 2h. Em seguida, serão lavados em água 
destilada e armazenados em saliva artificial 14).

Teste de cisalhamento
O de teste de cisalhamento será realizado com auxílio de fio de amarrilho 
ortodôntico 0,020 polegadas. O ensaio será realizado por uma maquina universal 
de ensaio (Kratos) a uma velocidade de 0.5 mm/min.

Análise estatística
Os resultados obtidos serão avaliados de acordo com os Conceitos da Estatística 
Clássica após análise exploratória dos dados.
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RESUMO

O presente estudo se propôs a avaliar a pigmentação e o manchamento de 
cinco modelos de elásticos corrente transparentes em contato com diferentes 
corantes da dieta alimentar. Imediatamente após a fixação dos corpos de prova 
sobre fundo branco, estes foram avaliados quanto a sua coloração, através de 
um cartão de referência com uma escala de 1 (sem coloração) e 10 (coloração 
severa) por dez alunos do curso de Graduação em Odontologia. Aos escores 
fornecidos para cada grupo de elástico foram obtidos os dados de estatística 
descritiva, por meio da Mediana e Ranking Médio (LEW, 1990).

Palavras-chave: ortodontia, alimentação, pigmentação.

INTRODUÇÃO

No intuito de melhorar a estética dos aparatos ortodônticos muito se fez durante 
anos. Elásticos coloridos para disfarçar o metal, braquetes diminuídos, braquetes 
estéticos, fios na cor branca, elásticos transparentes, aparato ortodôntico 
lingual, entre outros (KOKICH, KIYAK, SHAPIRO,1999; ZIUCHKOVSK et al., 
2008). 
Com poucas pesquisas na área de manchamento de elásticos corrente estéticos, 
este trabalho se propõe a avaliar cinco marcas comerciais de elásticos corrente 
transparentes expostos a seis tipos de ambientes com diferentes agentes de 
pigmento. O objetivo deste experimento consistirá em comparar a estabilidade 
de cor de diferentes elásticos ortodônticos incolores, buscando compará-los 
quanto a sua estabilidade ao manchamento.
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METODOLOGIA 

A amostra desta pesquisa foi composta por 35 segmentos com cinco elos cada 
de ligaduras elásticas corrente incolores, oriundas de cinco marcas e modelos 
de material ortodôntico disponíveis no mercado brasileiro. 
Para a realização dos testes de pigmentação foram utilizadas sete situações 
experimentais (ambientes), sob as quais será submetido um corpo de prova de 
cada grupo/marca. As situações experimentais compreenderão a manutenção 
dos corpos de prova em frascos plásticos tampados por um período de 24 horas, 
sob as seguintes condições: 1.) imerso em água destilada (controle úmido); 2.) 
imerso em solução de molho de tomate; 3.) imerso em solução de café solúvel; 
4.) imerso em refrigerante de cola; 5.) imerso em molho Shoyu; 6.) imerso em 
vinho tinto; 7.) imerso em molho de Mostarda Amarela.
As amostras foram armazenadas nos recipientes de plástico, que permaneceram 
lacrados até serem avaliadas após 24 horas de armazenamento. Após este 
período, os corpos de prova foram retirados de seus ambientes, lavados em 
água corrente por 30 segundos e fixados em suas extremidades por fio de nylon 
costurado sobre a cartolina branca (35 corpos de prova).
Imediatamente após a fixação dos corpos de prova sobre fundo branco, estes 
foram avaliados quanto a sua coloração por dez alunos do curso de Graduação 
em Odontologia, utilizando uma escala baseada no estudo desenvolvido por Lew 
(1990). Essa escala consiste na avaliação visual dos corpos de prova, gerando 
escores de acordo com escala de pigmentação. Utiliza-se uma escala de 0 a 10, 
onde o 0 representa nenhum manchamento, 1 a 4 manchamento moderado, 4 a 
7 manchamento severo e 7 a 10 muito severo.
Aos escores fornecidos para cada grupo de elástico foram obtidos os dados de 
estatística descritiva, por meio da Mediana e Ranking Médio. 

RESULTADOS

Os resultados encontrados estão dispostos em nove gráficos, em valores de 1 a 
10 de acordo com a escala de Lew (1990).
No gráfico 1 estão representados os valores encontrados com relação aos 
corantes utilizados, entre os resultados apresentados se destacam o Vinho 
tinto com potencial de pigmentação com média 8.4, sendo a maior entre os 
corantes, seguido pelo Molho de Mostarda Amarela com 7.5, Solução de café 
solúvel com média 6.6 e o Molho de tomate com média 5.3. O Shoyu e a Coca-
Cola apresentaram um potencial de pigmentação baixo com média entre 2 e 1.7 
respectivamente, resultados bem abaixo da média em comparação aos outros 
corantes.
No gráfico 2 estão os resultados comparativos entre as cinco marcas testadas, 
nenhuma das marcas apresentou resultado muito variável, tivemos os piores 
resultados nas marcas puramente importadas 3M-Unitek (5.15) e American (4.9), 
e resultados consideravelmente bons na linha nacional da 3M-Abzil (4.3). 
Nos gráficos de 3 a 9 estão as médias comparativas entre as marcas de cada 
corante utilizado. No gráfico 3 estão os resultados de maior pigmentação entre 
os corantes, o vinho tinto, que durante as 24 horas de imersão apresentou o pior 
desempenho da marca importada 3M-Unitek com média 9.7, seguido pelos 
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resultados de 8.8 Morelli, 8.3 Orthometric, 7.9 American e 7.3 para a linha 
nacional da 3M-Abzil. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

A mudança da cor foi mais afetada para o amarelo e mais significativa em amostras 
transparentes. Clinicamente essas mudanças comprometem tanto a estabilidade 
de cor quanto a estética dos modelos elastoméricos avaliados, dessa maneira 
o clínico deve alertar seus pacientes sobre os efeitos de consumir bebidas e 
especiarias que possuem maior potencial de pigmentação, não indicando para 
aqueles que possuem uma dieta alimentar rica nesses agentes de pigmentação, 
Ardeshna e Vaidyanathan (2009).
Fernandes et al. (2012) comprovaram que alguns alimentos presentes na dieta 
alimentar diária da maioria da população, possuem um potencial maior de 
pigmentação quando em contato com os elásticos ortodônticos transparentes. 
Os resultados apresentados após imersão das amostras nos corantes mostraram 
que o vinho tinto apresentou potencial de pigmentação com média 8.4, sendo 
a maior entre os corantes, seguido pelo Molho de Mostarda Amarela com 7.5, 
Solução de café solúvel com média 6.6 e o Molho de tomate com média 5.3. 
O Shoyu e a Coca-Cola apresentaram um potencial de pigmentação baixo 
com média entre 2 e 1.7 respectivamente, resultados bem abaixo da média em 
comparação aos outros corantes.
Lew et al (1990) comprovaram que a Coca-Cola® não apresenta alteração de 
coloração significante, mesmo após 72 horas de imersão, já o café apresenta 
coloração significante depois de apenas seis horas.
Com relação a estabilidade de cor das marcas de acordo com Fernandes et al 
(2014) a marca que apresentou maior alteração de cor, em comparação com 
a cor inicial, foi a ligadura elástica da marca American Orthodontics pérola. No 
presente estudo a marca que apresentou maior pigmentação com relação a cor 
inicial foi a marca importada 3M-Unitek, seguida pela American Orthodontics.
Com poucas pesquisas na área de manchamento de elásticos corrente estéticos, 
este trabalho se propôs a avaliar cinco marcas comerciais de elásticos corrente 
transparentes expostos a sete tipos de ambientes com diferentes agentes de 
pigmento, com o objetivo de comparar a estabilidade de cor de diferentes elásticos 
ortodônticos incolores, buscando compará-los quanto a sua estabilidade ao 
manchamento.

REFERÊNCIAS

ARDESHNA, A. P.; VAIDYANATHAN, T. K. Colour changes of orthodontic 
elastomeric module materials exposed to in vitro dietary media. J Orthod. v. 
36, n. 3, p. 177-85. sept. 2009.

FERREIRA, F.V. Ortodontia: Diagnóstico e planejamento clínico. 7.ed. São 
Paulo: Artes Médicas, 2008.

KOKICH Jr, V. O.; KIYAK, H. A.; SHAPIRO, P. A. Comparing the perception of 



XII ENIC – Encontro de Iniciação Científica e III ENID - Encontro de Iniciação à Docência 433

dentists ans lay people to altered dental esthetics. J Esthet Dent. v. 11, n. 6, 
p. 311-24. jun. 1999.

LEE, Y. K. Colour and translucency of tooth-coloured orthodontic brackets. 
Eur J Orthod. v. 30, n. 2, p. 205-210. apr. 2008.

LEW, K. K. K. Staining of clear elastomeric modules from certain foods. J 
Clin Orthod. v. 24, n. 8, p. 472-74. aug. 1990.

MALTAGLIATI, L. A.; MONTES, L. A. P. Análise dos fatores que motivam os 
pacientes adultos a buscarem o tratamento ortodôntico. R Dental Press 
Ortodon Ortop Facial. v. 12, n. 6, p. 54-60. nov./dez. 2007.

MOHAN, M.; SHEY, Z.; VALDYANATHAN, J.; VALDYANATHAN, T. K.; MUNISAMY, 
S.; JANAL, M. Color changes of restorative materials exposed In Vitro to 
cola beverage. Pediatr Dent. v. 30, n. 4, p. 309-15. jul./aug. 2008.

ZIUCHKOVSKI, J.; FIELDS, H. W.; JOHNSTON, W. M.; LINDSEY, D. T. 
Assessment of perceived orthodontic appliance attractiveness. Am J Orthod 
Dentofacial Orthop.v.133, n. 4suppl, p. S8. apr. 2008.



XII ENIC – Encontro de Iniciação Científica e III ENID - Encontro de Iniciação à Docência 434

Universidade Cidade de São Paulo

UNIVERSIDADE CIDADE SÃO PAULO
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO

XII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E III ENCONTRO DE INICIAÇÃO 
A DOCÊNCIA

PROTOCOLO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES 
GESTANTES

Aluno: João Victor Elias Martins1

Orientadora: Profa. Drª.Tarcila Triviño2 

Co-orientadora: Proa. Drª. Livia Picchi Comar2

Colaborador: Prof Dr Maurício Teixeira Duarte1

1Universidade Cidade de São Paulo – UNICID
Curso de Graduação em Odontologia

2Programa de Mestrado em Odontologia, Universidade Cidade de São Paulo - 
UNICID

tarcila.trivino@unicid.edu.br

RESUMO 

O tratamento odontológico em pacientes gestantes no Brasil enfrenta dificuldades, 
pois a maioria dos profissionais da área odontológica não se sente apto em 
realizar procedimentos corriqueiros na vida odontológica como anestesiar, 
realizar tratamentos endodônticos e restauradores, ou até mesmo em prescrever 
medicamentos a esse tipo de paciente. A paciente gestante possui variação 
das concentrações dos hormônios estrógeno e progesterona, que aumentam a 
permeabilidade vascular, tornando as gengivas mais suscetíveis a inflamações. 
O não acompanhamento odontológico durante a gravidez pode gerar partos pré-
maturos e de crianças de baixo peso, é responsabilidade do cirurgião dentista 
ampara-las durante o período de gestação e lactação. Objetivo: avaliar a 
correlação entre a variação hormonal em pacientes gestantes e a incidência de 
doença periodontal nas mesmas. Material e Método: serão coletados dois grupos, 
um grupo de pacientes gestantes: 18 a 45 anos, não etilista, não fumantes, não 
usuárias de droga de abuso e um segundo grupo com pacientes do sexo feminino 
com as mesmas características acima, porém não gestantes e não usuárias de 
anticoncepcionais. Serão realizados exames laboratoriais e avaliações clínicas 
e a partir dos dados coletados, será avaliada a possível correlação entre as 
alterações hormonais e a doença periodontal.

INTRODUÇÃO 

A gravidez é um processo que envolve alterações sistêmicas e psicológicas 
complexas que produzem modificações no organismo feminino e afetam 
sensivelmente a saúde da mulher. Algumas dessas alterações podem ocorrer 
na cavidade bucal que, em grande parte, são potencializadas pelo descuido das 
próprias gestantes quanto aos hábitos de higiene. Além disso, a gestação se 
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apresenta para a mulher como um período psíquico propício para sensibilização, 
modificação e aquisição de novos hábitos que visem seu bem-estar e o bom 
desenvolvimento do bebê (FELDENS et al., 2005; POLETTO et al., 2008; 
ARAÚJO et al., 2009; BASTIANI et al., 2010). 
Qualquer droga ou substância química administrada para a mãe pode atravessar 
a placenta, à medida que ela é degradada ou alterada durante essa passagem, 
ou seja, substâncias de baixo peso molecular (< 600 U) se difundem livremente 
através da placenta, a favor do gradiente de concentração. Alguns exemplos 
dessas medicações incluem: paracetamol, aspirina e glicocorticoides. 
É importante ressaltar que quase todas as substâncias para fins terapêuticos 
podem passar ou não da mãe para o feto e essa taxa de transferência entre 
a mãe e o feto são suficientes para gerar teratogenicidade e fetotoxicidade 
(DONALDSON; GOODCHILD, 2012).
Ao se prescrever uma medicação às gestantes, deve-se avaliar os riscos que as 
drogas potencialmente apresentam, como efeitos adversos (geralmente no feto), 
bem como os benefícios (geralmente na mãe) durante o tratamento de alguma 
doença. Esse balanço pode mudar com o decorrer da gravidez, dependendo 
do estágio gestacional e do estágio da doença que está acometendo a mãe. 
(MOIMAZ et al., 2012)
Para determinar os riscos associados no uso de drogas durante a gravidez, a 
FDA (Food and Drug Administration) elaborou uma classificação de risco para 
o feto, conforme demonstrada na tabela 1. De acordo com a classificação, as 
categorias A e B são consideradas seguras para o uso. As drogas que apresentam 
categoria C só devem ser utilizadas se os benefícios superarem os riscos. As 
drogas de categoria D devem ser evitadas exceto em circunstâncias extremas 
e a categoria X, as gestantes estão expressamente proibidas (DONALDSON; 
GOODCHILD, 2012).
Os principais analgésicos e anti-inflamatórios que usamos atualmente, no 
Brasil, são: paracetamol, aspirina, prednisona, dexametasona e ibuprofeno. O 
paracetamol é classificado, segundo a FDA, como categoria B, sendo seguro 
para gestantes e lactantes. No entanto, a aspirina e o ibuprofeno são classificados 
como categoria C/D e deve ser evitada em gestantes e lactantes. A prednisona 
e a dexametasona são classificadas como categoria C, devendo ser evitada na 
gestação, mas pode ser usada durante o período da lactação (DONALDSON; 
GOODCHILD, 2012).
Com relação aos antibióticos, antimicrobianos e antifúngicos, os mais utilizados 
atualmente seriam: a amoxicilina, a azitromicina, a clorexidina, claritromicina, 
a clindamicina, a eritromicina e a nistatina. A amoxicilina, azitromicina e a 
climdamicina são classisificadas, segundo a FDA, como categoria B e podem ser 
usados em gestantes e lactantes. A eritromicina é classificada como categoria 
B pode ser usada em gestantes, porém devem ser evitado em lactantes. Por 
ser de categoria C, a claritromicina deve ser evitada em gestantes e lactantes. 
A nistatina é caracterizada como categotia C e pode ser usada em gestantes e 
lactantes, pois os riscos superam os benefícios (DONALDSON; GOODCHILD, 
2012).
As tetraciclinas, drogas classificadas como categoria D, devem ser evitadas 
na gravidez e na lactação, pois podem atravessar a barreira placentária e se 
depositar no osso e nos dentes do embrião nos sítios de calcificação. Todas as 
tetraciclinas demonstram essa classe de efeito:1 grama por dia de cloridrato 
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de tetraciclina administrada durante o primeiro trimestre de gravidez pode 
produzir amarelamento das dentições decídua e permanente (DONALDSON; 
GOODCHILD, 2012).
Todos os anestésicos locais utilizados na odontologia podem atravessar a 
barreira placental, primeiramente através de difusão passiva. Em geral não 
existem contra-indicações para o uso moderado de lidocaína associada a 
epinefrina ou prilocaína (duas drogas de categoria B) e ambos sao compatíveis 
com lactantes,segundo a AAP (American Academy of Pediatrics). Ambos 
os anestésicos, lidocaína e prilocaína, não demonstraram nenhum caso de 
comprometimento fetal (DONALDSON; GOODCHILD, 2012).
O conhecimento farmacológico na odontologia é de grande importância, pois 
habilita o cirurgião dentista a atuar corretamente e seguramente frente os 
principais problemas de âmbito odontológico durante o período da gravidez e da 
lactação. Um dos problemas mais comuns encontrados durante esse período, 
é a doença periodontal, que muitas vezes necessita apenas de um tratamento 
clínico e/ou farmacológico. 
Estudos recentes têm sugerido que a doença periodontal, durante a gravidez 
pode ter associação com o nascimento prematuro e baixo peso do bebê, baseado 
na comprovação da disseminação sanguíneas das citocinas pró-inflamatórias 
e/ou bactérias provenientes da infecção periodontal. Acredita-se haver uma 
associação entre afecção e o aumento de algumas alterações sistêmicas, entre 
elas as hormonais (DONALDSON; GOODCHILD, 2012; MOIMAZ et al., 2012).

OBJETIVOS 

1. Realizar uma revisão de literatura, a fim de criarmos uma ficha de anamnese 
específica que contemple as pacientes gestantes, com o objetivo de proporcionar 
um tratamento odontológico seguro e direcionado;

2. Com o auxílio de exames laboratoriais, verificar a relação entre a incidência da 
doença periodontal em gestantes com as variações de: glicemia em jejum, TSH, 
progesterona, prostaglandina, T3 e T4 livre;

3. Realizar atendimento clínico na clínica odontológica da Universidade Cidade 
de São Paulo (UNICID), a fim de realizar um levantamento de dados estatísticos 
para verificar quais são as patologias bucais e sistêmicas que estão afetando as 
gestantes com o objetivo de realizarmos tratamento odontológico e prevenção.

MÉTODOS 

A mostra do presente estudo será constituída por 20 mulheres gestantes e 20 
não-gestantes, na faixa etária de 20 a 40 anos, de baixa renda familiar, que não 
sejam tabagistas, etilistas e que não usem nenhuma droga de abuso.
Ambos os grupos serão submetidos pelos mesmos procedimentos: anamnese 
completa, índice CPOD, índice de placa, índice de sangramento, índice de 
O’leary, índice gengival e, a seguir, orientadas quanta a técnica de escovação 
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correta e ao uso de fio dental.
Durante o período da pesquisa solicitaremos mensalmente exames 
complementares aos dois grupos, estes exames serão realizados na clínica de 
biomedicina da Universidade Cidade de São Paulo, por um profissional formado 
em biomedicina e apto a realizar o exame, tais como suas complicações. Para 
analisarmos uma possível relação entre doença periodontal em gestantes e 
variação de: glicemia, TSH, T3, T4 livre, estrógeno, progesterona, prostaglandina.
As pacientes serão convocadas a comparecer a clínica odontológica da UNICID 
a cada 4 semanas, nas quais serão realizados os seguintes procedimentos: 
anamnese, exame clínico periodontal, coleta para análises laboratorial. A cada 
início de consulta será aferida a pressão arterial, por meio de estetoscópio e 
esfigmomanometro.
Após esse período (9 meses aproximadamente), os dados serão coletados e 
organizados em tabelas e a seguir testes estatísticos serão aplicados.
Até o exato momento, nos dedicamos única e exclusivamente a revisão de 
literatura, enviamos o nosso projeto para o comitê de ética em pesquisa, após 
a aprovação, iniciaremos o atendimento com pacientes gestantes e ao grupo 
controle.

RESULTADOS 

Por meio da revisão de literatura foram obtidos os seguintes resultados:

Segundo Briggs et al. (2001) até a metade do século XX, a maioria dos 
médicos acreditavam que o útero protegia o feto, como um escudo, durante 
seu desenvolvimento contra agentes agressores externos. Essa crença foi 
questionada em 1941, quando médicos australianos, observaram mulheres que 
apresentavam rubéola durante o primeiro trimestre gestacional, frequentemente 
apresentavam partos pré-maturos e com deformidades anatômicas. Com essa 
descoberta, ficou bem claro que fatores externos ao útero, podem causar 
alterações. O conceito que as alterações fetais podem ser causadas por 
exposição a certos medicamentos ocorrendo interação química, é aceito na 
contemporaneidade. 
Todas as drogas, com raras exceções, são transmitidas através da placenta, 
e dependendo de sua lipossolubilidade e de sua estrutura química, essa 
transferência pode variar sua concentração no embrião ou no feto. 
É evidente que qualquer droga ou substancia química, administrada na mãe 
é passível atravessar a placenta, existem exceções, algumas moléculas 
são destruídas ou alteradas durante essa passagem, ou extravasam o limite 
de tamanho, ou não possuem lipossolubilidade suficiente para realizar essa 
passagem. A partir da 5ª semana de vida intra-embrionária, cria-se um fluxo de 
transferência de substancias entre o feto e a mãe, até então existia somente a 
taxa de transferência da mãe para o feto. Substancias com baixo peso molecular 
se difundem frequentemente através da placenta, a favor do gradiente de 
concentração
O interesse na administração de drogas em gestantes se intensificaram no 
período após as consequências provocadas pela Talidomida. A responsável direta 
por esse fato foi a promulgação de drogas de 1962 nos EUA. De acordo com 
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essa promulgação, uma droga deve se demonstrar segura e eficiente para ter 
condições de ser prescritas para pacientes gestantes. A regulamentação ainda 
exigia que a droga fosse avaliada: indicações, dosagem e reações adversas de 
pacientes previamente expostas. Além disso, informações apropriadas devem 
ser providenciadas para a avaliação.
Como relação a prescrição dessas drogas, essa regulamentação não surgiu 
apenas para avaliar se uma droga é segura, com ela podemos avaliar a relação 
de risco x benefício.
Segundo Donaldson e Goodchild (2012)  para determinar os riscos associados 
no uso de drogas durante a gravidez, a FDA (Food and Drug Administration) 
elaborou uma classificação de risco para o feto, conforme demonstrada na 
tabela. De acordo com a classificação, as categorias A e B são consideradas 
seguras para o uso. As drogas que apresentam categoria C só devem ser 
utilizadas se os benefícios superarem os riscos. As drogas de categoria D devem 
ser evitadas exceto em circunstâncias extremas e a categoria X, as gestantes 
estão expressamente proibidas.
O conhecimento farmacológico na odontologia é de grande importância, pois 
habilita o cirurgião dentista a atuar corretamente e seguramente frente aos 
principais problemas de âmbito odontológico durante o período da gravidez e da 
lactação. Um dos problemas mais comuns encontrados durante esse período, 
é a doença periodontal, que muitas vezes necessita apenas de um tratamento 
clínico e/ou farmacológico. 
Os principais analgésicos e anti-inflamatórios que usamos atualmente, no 
Brasil, são: paracetamol, aspirina, prednisona, dexametasona e ibuprofeno. O 
paracetamol é classificado, segundo a FDA, como categoria B, sendo seguro 
para gestantes e lactantes. No entanto, a aspirina e o ibuprofeno são classificados 
como categoria C/D e deve ser evitada em gestantes e lactantes. A prednisona 
e a dexametasona são classificadas como categoria C, devendo ser evitada na 
gestação, mas pode ser usada durante o período da lactação (DONALDSON, 
GOODCHILD, 2012).
A dipirona sódica não deve ser utilizada durante os três últimos meses de gravidez, 
visto que, embora seja umas inibidoras fraca da síntese de prostaglandinas. A 
possibilidade de fechamento pré-maturo do ducto arterial e de complicações 
perinatais devido ao prejuízo de agregação plaquetária da mãe e do recém-
nascido (ANDRADE, 2014).
Os analgésicos opióides (tramol [categoria C] e codeína [categoria D], devem ser 
evitados, pois sua administração em altas doses, está associado a anomalias 
congênitas e depressão respiratória (ANDRADE, 2014).
A aspirina (categoria C) e os anti-inflamatórios não esteroidais (categoria D) 
também devem ser evitados. Quando houver necessidade do uso de anti-
inflamatório, empregar a dexametasona ou betametasona em categoria C, não 
apresentam riscos de teratogenicidade em humanos (ANDRADE, 2014).
Com relação aos antibióticos, antimicrobianos e antifúngicos, os mais utilizados 
atualmente seriam: a amoxicilina, a azitromicina, a clorexidina, claritromicina, 
a clindamicina, a eritromicina e a nistatina. A amoxicilina, azitromicina e a 
climdamicina são classisificadas, segundo a FDA, como categoria B e podem ser 
usados em gestantes e lactantes. A eritromicina é classificada como categoria B 
pode ser usada em gestantes, porém devem ser evitado em lactantes. Por ser de 
categoria C, a claritromicina deve ser evitada em gestantes e lactantes.
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A nistatina é caracterizada como categotia C e pode ser usada em gestantes e 
lactantes, pois os riscos superam os benefícios (DONALDSON, GOODCHILD, 
2012).
As penicilinas (penicilina V e amoxicilina) são os antibióticos de primeira escolha 
nas dosagens e nas posologias habituais. Nas grávidas que apresentam alergia 
a penicilinas, deve-se optar pelas eritromicinas, principalmente sob forma de 
esteato, para evitar hepatoxicidade. No tratamento de infecções em fases 
mais avançadas, quando invariavelmente predominam bactérias anaeróbias 
gran-negativas, pode associar o metronidasol (risco fetal B) à amoxicilina nas 
dosagens habituais. Reserva-se as clíndamicina ás gestantes alérgicas ás 
penicilinas (ANDRADE, 2014).
As tetraciclinas, drogas classificadas como categoria D, devem ser evitadas 
na gravidez e na lactação, pois podem atravessar a barreira placentária e se 
depositar no osso e nos dentes do embrião nos sítios de calcificação. Todas as 
tetraciclinas demonstram essa classe de efeito: 1 grama por dia de cloridrato de 
tetraciclina administrada durante o primeiro trimestre de gravidez pode produzir 
amarelamento das dentições decídua e permanente (DONALDSON,GOODCHILD, 
2012; ANDRADE, 2014).
Todos os anestésicos locais utilizados na odontologia podem atravessar a barreira 
placental, primeiramente através de difusão passiva. Em geral não existem 
contra-indicações para o uso moderado de lidocaína associada à epinefrina ou 
prilocaína (duas drogas de categoria B) e ambos são compatíveis com lactantes, 
segundo a AAP (American Academy of Pediatrics). Ambos os anestésicos, 
lidocaína e prilocaína, não demonstraram nenhum caso de comprometimento 
fetal (DONALDSON, GOODCHILD, 2012; ANDRADE, 2014).
Segundo Andrade (2014) muitos cirurgiões dentistas ainda demonstram 
insegurança no atendimento às gestantes. Não é raro o próprio profissional 
sugerir que o tratamento odontológico seja adiado para após o nascimento, 
ou seja, no período de lactação. Esse fato pode tornar um simples problema 
dentário, de fácil solução, muitas vezes em um problema dentário mais grave, 
prejudicando a mãe e o feto.
A gestante deve ser estimulada a realizar um check up odontológico, consultas 
periódicas, como parte de um programa pré-natal, e não esperar o final da 
gestação para procurar o atendimento odontológico. O melhor argumento é 
demonstrar que também existem restrições ao tratamento odontológico durante 
o período da lactação, relacionadas ao uso de certos medicamentos que são 
excretados via leite materno, e provocar efeitos adversos no bebê.
Todo tratamento odontológico essencial pode ser feito durante a gravidez, incluindo 
exodontias não complicadas, tratamento periodontal básico, restaurações 
dentárias tratamento endodôntico, colocação de próteses, etc. Por uma questão 
de bom senso, as reabilitações oclusais extensas e as cirurgias mais invasivas 
devem ser programada para o período pós-parto
De acordo com Silk et al. (2008) os cuidados com a saúde oral durante o período 
gestacional são muitas vezes evitados e incompreendidos pelos médicos, 
dentistas e pelas próprias pacientes. Pesquisas sugerem que as condições de 
saúde oral da mãe podem gerar consequências para a criança.
A gengivite é a doença oral mais comum durante a gravidez, acomete 60 a 75% 
das gestantes. Aproximadamente 50% das gestantes que já possuem gengivite 
pré-existentes notam que ocorre um agravamento durante a gravidez. 
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A gengivite pode evoluir para a doença periodontal, ou periodontite, se não for 
devidamente controlada e tratada por um profissional da área odontológica.
Segundo Carraza et al. (2011) A periodontite ou doença periodontal, é definida 
como uma doença inflamatória dos tecidos de suporte dos dentes causada 
por microrganismos, resultando em uma destruição progressiva do ligamento 
periodontal e do osso alveolar, com a formação de bolsa periodontal, retração 
ou ambas. A correlação da doença periodontal e nascimento de PBPN (parto 
prematuro e bebes de baixo peso ao nascimento) pode ocorrer do resultado 
de infecção, e é mediada indiretamente principalmente pela translocação de 
produtos bacterianos, como as endotoxinas (lipossacarídeos) e a ação de 
mediadores inflamatórios. As Moléculas de PGE2 (prostaglandinas) e TNF-α 
(fator de necrose tumoral), que normalmente estão envolvidos no parto normal, 
estão com seus gradientes artificialmente elevados, pelo processo que pode 
resultar em parto pré-maturo. Bactérias gran-negativas presentes na doença 
periodontal, por sua vez, podem permitir o crescimento seletivo ou invasão de 
bactérias gran-negativas no trato geniturinário. As concentrações de PGE no 
fluido gengival, foram associados positivamente em níveis intraminióticos de 
PGE, sugerindo que a infecção periodontal de bactérias Gran-negativas pode 
apresentar um desafio sistêmico suficiente para iniciar um trabalho de parto 
pré-maturo como fonte de lipossacarídeo e /ou da estimulação de mediadores 
inflamatórios secundários, como PGE2 e IL-1(interleucinas 1). A relação dose e 
resposta da concentração de PGE no fluído gengival como marcador da atividade 
da doença periodontal e peso diminuído ao nascimento. Foram detectados 4 
microrganismos associados a placa e a progressão da periodontitie - Tannerella 
forsythia, Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans e 
Treponema denticola (apud Offenbacher et al., 1998).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a revisão de literatura, pode-se observar que existe uma correlação entre 
a variação das concentrações de estrógeno e progesterona durante a gravidez 
e alterações gengivais. Além disso a doença periodontal está relacionada com o 
nascimento de bebes de baixo peso e pré-maturo.
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RESUMO 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a maturação óssea por meio de 
modelos tridimensionais das vértebras cervicais gerados pela segmentação de 
imagens de ressonância magnética (RM), utilizando um software livre de análise 
médica. Vinte imagens de RM do crânio de indivíduos, com idades entre 8 e 
22 anos, de ambos os sexos, foram selecionadas. A seguinte divisão etária foi 
estabelecida: G1: 8-10 anos; G2: 12-14; G3: 16-18; G4: 20-22. A avaliação das 
imagens foi realizada pelo software ITK SNAP e constituiu-se de três etapas: 1: 
segmentação das vértebras; 2: reconstrução tridimensional; 3: classificação da 
maturação. Dois especialistas em ortodontia e dois especialistas em radiologia 
avaliaram as imagens. A análise de reprodutibilidade e repetibilidade foram 
realizadas pelo método RR e o teste t pareado também foi aplicado para o fator 
repetibilidade, juntamente com o cálculo do coeficiente de concordância de Lin. 
O nível de significância considerado nas análises foi de 5%. Verificou-se que os 
avaliadores não diferiram entre si (p-valor = 0,625), porém não apresentaram 
repetibilidade estatística. Conclui-se que a reprodutibilidade do método depende 
de uma sistematização das mensurações, uma vez que a avaliação das imagens 
de RM tridimensionais necessita de treinamento por parte dos avaliadores. Já 
para a classificação dos estágios de maturação óssea das vértebras cervicais, 
os avaliadores seguiram um mesmo padrão, indicando dessa maneira que a 
metodologia proposta deve ser aprimorada, uma vez que não necessita de 
radiação ionizante.

PALAVRAS-CHAVE: Maturação, Vértebras cervicais, Ressonância magnética.
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INTRODUÇÃO

A radiografia de mão e punho e os estágios de maturação óssea das vértebras 
cervicais, visualizadas nas telerradiografias em norma lateral, são utilizados para 
estimar o crescimento facial, favorecendo o plano de tratamento ortodôntico. 
(FRANCHI, et al., 2000)
Até o presente momento, não é conhecida a aplicabilidade das imagens de 
ressonância magnética (RM) do crânio para tal propósito. Apenas as imagens 
radiográficas com uso de radiação ionizante são consideradas nos estudos 
científicos e aplicações clínicas. (FISHMAN, 1982)
Os estágios que representam características morfológicas diferentes das 
vértebras cervicais foram definidos, e cada um desses estágios reflete os níveis 
progressivos de maturação óssea. (FRANCHI, et al., 2000; HASSEL & FARMAN, 
1995)

OBJETIVOS

Neste estudo, objetivou-se avaliar a maturação óssea das vértebras cervicais por 
meio de modelos em 3D gerados pela segmentação de imagens de RM, através 
de um software livre de análise médica, bem como avaliar a repetibilidade do 
novo método.

MÉTODOS

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Cidade de São Paulo, CAAE 42188815.8.0000.0064, e está vinculado às 
pesquisas desenvolvidas nesta mesma universidade aprovadas pelo CEP sob 
os seguintes números de protocolos: 999.190.
As imagens dos indivíduos foram provenientes do arquivo de RM do Laboratório 
de Neuroimagem da Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP. Não houve 
necessidade de se recrutar novos pacientes para a realização do exame de RM 
para tal finalidade. Foram constituídos sujeitos que não possuíssem qualquer 
doença que originasse alteração bucomaxilofacial. Vinte indivíduos, de ambos os 
gêneros, compuseram a amostra. Os componentes foram divididos em 4 grupos, 
com 5 pacientes em cada (8-10 anos: 5 pacientes; 12-14 anos: 5 pacientes; 16-
18 anos: 5 pacientes; 20-22 anos: 5 pacientes). Os critérios de inclusão foram: 
possuir RM de crânio e indivíduos na faixa etária dos 8 aos 22 anos de idade. 
Já os critérios de exclusão foram: Pacientes com histórico de acidentes na 
região da face e tratamento ortodôntico prévio, e possuir qualquer patologia que 
dificultasse a interpretação adequada dos resultados.
As imagens de RM foram obtidas utilizando-se um aparelho de 3 Tesla (Phillips 
Achieva-Intera). Os parâmetros de imagens para as aquisições foram: imagens 
sagitais T1 ponderadas “spin echo” (espessura de 6 mm, ângulo de excitação - 
“tip angle”- de 180o; TR=430, TE=12, matriz de 200x350, FOV=25x25cm). Estas 
imagens foram utilizadas para orientar o plano de aquisição das demais (axial e 
coronal).
As imagens de RM adquiridas no formato ANALYZE foram transformadas para 
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o formato DICOM por meio do software MIPAV (mipav.cit.nih.gov). O software 
ITK Snap (www.itksnap.org) foi utilizado para a realização da segmentação 
das imagens e obtenção de modelos 3D. O programa permite a segmentação 
semiautomática com escolha de diversas cores para as estruturas delineadas. 
Na segmentação, as semelhanças de níveis de cinza entre tecidos de mesma 
densidade, permitem a localização de bordas das imagens e, consequentemente, 
o mapeamento total da estrutura estudada.
Para obtenção dos modelos 3D de cada RM, foram selecionadas 10 fatias (85 
a 95) e feito a limiarização de cada vértebra (C2, C3 e C4). Após delinear, as 
vértebras foram preenchidas com as cores escolhidas. Finalizado esse processo, 
foram gerados os modelos para análise.
O método utilizado neste trabalho foi a limiarização interativa por meio da 
manipulação do histograma da imagem. Esta técnica baseia-se na determinação 
de dois valores, denominados de limiar mínimo e limiar máximo, que delimitam 
no histograma a região de interesse (ROI) a ser segmentada. A segmentação foi 
realizada pelo agrupamento de pixels vizinhos com valores similares a um nível 
de tolerância. Após o agrupamento de pixels, a imagem segmentada foi extraída 
das outras estruturas ao redor, reconstruídas e visualizadas tridimensionalmente 
(COSTA et al., 2008).
A ROI do nosso interesse foram as vértebras cervicais C2, C3 e C4. Para a 
segmentação das imagens, o threshold do programa foi utilizado e baseou-se na 
definição de intervalos de densidade que expressem, por exemplo, somente os 
voxels que correspondam as cervicais desejadas (Fig. 1a). Para isso, um algoritmo 
de detecção é aplicado a cada fatia transversal, definindo cada contorno (Fig. 
1b). Depois de alguns testes, com diversos algoritmos de detecção, verificou-se 
o mais satisfatório para os propósitos desse trabalho. A cada objeto foi atribuído 
um rótulo (label) que o identifica. 

RESULTADOS
 
Foi verificado que os avaliadores não diferem entre si (p-valor = 0,625), porém 
eles não estão com boa repetibilidade. Para cada avaliador foi realizado um 
teste t pareado, para comparar as respostas entre as duas repetições. Não 
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foram encontradas diferenças significativas entre as repetições dos avaliadores 
1 (p-valor = 0,110) e 4 (p-valor = 0,847). Não foram encontradas diferenças 
significativas entre as duas repetições do avaliador 2 (p-valor = 0,077), porém 
o p-valor está mais próximo ao nível de significância (0,05). Foi observada 
diferença significativa entre as repetições do avaliador 3 (p-valor = 0,004).
A partir dessa constatação que as repetições dos avaliadores 2 e 3 estão mais 
problemáticas, foram realizados dois novos RR, um com os avaliadores 1, 2 e 4 
e outro apenas com os avaliadores 1 e 4. Porém ainda nessas novas análises a 
variação do sistema de medição está maior que o esperado.
Também foi verificado quais pacientes tiveram maior variação de respostas, 
inferindo assim que esses pacientes seriam mais difíceis de avaliar. Foram 
retirados de uma nova análise de RR os pacientes 11 e 18, porém, ainda assim, 
a variação do sistema de medição ficou maior que o esperado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A reprodutibilidade do método depende de uma sistematização das mensurações, 
uma vez que a avaliação das imagens de RM tridimensionais necessita de 
treinamento por parte dos avaliadores.
Para a classificação dos estágios de maturação óssea das vértebras cervicais, 
os avaliadores seguiram um mesmo padrão, indicando dessa maneira que a 
metodologia proposta deve ser aprimorada, uma vez que não necessita de 
radiação ionizante.
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RESUMO

O estudo objetiva-se avaliar a capacidade de fórmulas matemáticas em predizer 
a mudança do perfil dos tecidos moles de indivíduos com ausência de harmonia 
facial. A amostra será de 41 radiografias em norma lateral de indivíduos adultos 
(16 homens e 29 mulheres), idade entre 16 e 56 anos, residentes do Estado 
de São Paulo, selecionados do arquivo de documentação do Departamento de 
Ortodontia da Universidade Cidade de São Paulo, que serão divididos em dois 
grupos (Grupo 1 = Classe II e Grupo 2 = Classe III). Após a manipulação do 
desenho do perfil dos tecidos moles com o emprego das fórmulas matemáticas 
preconizadas por Triviño (2013), essas imagens serão avaliadas por 3 grupos de 
examinadores (Ortodontista, Dentista e leigos). Os dados serão organizados em 
tabelas e submetidos a teste estatístico. 

OBJETIVO

Avaliar se a aplicação da fórmulas matemáticas proposta por Triviño (2013) 
serão capazes de realizar a predição, de maneira satisfatória, da correção do 
perfil facial de indivíduos portadores de maloclusão de classe II e III.

MÉTODOS

Material
Quarenta e uma radiografias em norma lateral de adultos (16 homens e 29 
mulheres), residentes do Estado de São Paulo, portadores de perfil facial não 
harmonioso, sem equilíbrio do terço inferior da face e nem todos apresentam 
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selamento labial passivo, selecionados no arquivo do Departamento de Ortodontia 
da Universidade Cidade de São Paulo. 
Foram realizados os cefalogramas das radiografias em normas laterias e a 
partir desses desenhos anatômicos, a medida Sv – PRT proposta por Triviño, 
em 2013, foi determinada e aplicada às fórmulas matemáticas de predição das 
medidas cefalométricas para os tecidos mole da face em função dessa grandeza 
de acorda para cada gênero.

RESULTADOS
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Para a avaliação das percepções foi utilizado o teste de Qui-quadrado.
Após a aplicação do teste Qui-quadrado, pôde-se observar que houve uma 
percepção igual, ou seja ausência de divergência de avaliação quanto à mudança 
dos perfis de tecidos mole nos seguintes grupos avaliados, Dentista Homem 
X Dentista Mulher; Dentista Homem X Mulher Ortodontista; Dentista Mulher X 
Leiga Mulher; Dentista Mulher X Ortodontista Mulher.
As divergências na escolhas entre os perfis, mostrando uma percepção diferente 
entre os dois grupos avaliados:  Dentista Homem X Leigo Homem; Dentistas 
Mulher X Leiga Mulher; Dentista Homem X Ortodontista Homem; Dentista Mulher 
X Leigo Homem; Dentista Mulher X Ortodontista Homem; Leigo Homem X Leiga 
Mulher; Leigo Homem X Ortodontista Homem; Leigo Homem X Ortodontista 
Mulher; Ortodontista Homem X Ortodontista Mulher.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. Observou-se que no gênero feminino houve maior concordância quanto a 
avalição da predição dos perfis dos tecidos moles, podendo também incluir essa 
categoria os dentistas do gênero masculino, mesmo quando consideramos as 
mulheres leigas;

2. As divergências ocorrem em menor número para os grupos dentista homem X 
Leigo Homem; Dentista mulher X Leiga Mulher e Dentista Homem X Ortodontista 
Homem;

3. Avaliou-se batente divergência entre os grupos Dentista Mulher X Leigo 
Homem; Dentista Mulher X Ortodontista Homem; Leigo Homem X Leiga Mulher; 
Leigo Homem X Ortodontista Homem; Leigo Homem X Ortodontista Mulher; 
Ortodontista Homem X Ortodontista Mulher.
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RESUMO 

Os problemas com implantes dentários hoje em dia são muito menos frequentes 
do que foram no passado, as complicações que surgem estão normalmente 
relacionadas com a osseointegração. O acompanhamento odontológico para 
evitar maiores complicações como infecções, é essencial, pois a perda dos 
implantes pode ocorrer devido à contaminação bacteriana durante o ato cirúrgico 
ou durante a cicatrização, também por problemas anatômicos e/ou técnicos, como 
a formação de nichos de microrganismos entre as raízes dentais ou ranhuras de 
implante. Objetivo: O presente trabalho tem por objetivo promover a análise e a 
comparação dos efeitos antimicrobianos das soluções de clorexidina a 0,2% e 
da pasta de Iodofórmio na superfície dos cicatrizadores dos implantes dentários. 
Material e Método: Em um mesmo paciente, serão colocados o mínimo de 3 
cicatrizadores em cada arcada, sendo que um implante não receberá tratamento 
de superfície (grupo controle), um segundo implante será embebido em solução 
de clorexidine a 0,2% (grupo 1) e no terceiro será aplicada a pasta de iodofórmio 
(grupo 2). Serão realizadas avaliações das espécies bacterianas por meio 
de cultivo, para caracterização de possíveis colônias gram positivas ou gram 
negativas.

INTRODUÇÃO
A reabilitação com implantes osseointegrados é hoje, uma alternativa de 
tratamento extremamente vantajosa aos pacientes edêntulos. Deste a descoberta 
da osseointegração, a odontologia atingiu alta previsibilidade em seus tratamentos 
(FAVERANI et al, 2011).
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Em 1969, foi apresentado então por Branemark et al. um sistema de implantes 
osseointegráveis, que consistia em duas fases: a primeira cirúrgica, de 
instalação dos implantes, mantinha-se um repouso por um período de seis 
meses na maxila para osseointegração e na mandíbula por quatro meses. A 
segunda fase, a reabertura para remoção do parafuso de cobertura, instalação 
do cicatrizador, para modelação gengival e, finalmente a confecção da prótese 
implanto suportada.   
A finalidade da utilização do parafuso de cobertura seria promover a proteção 
da região interna do implante, evitando o crescimento ósseo no seu interior ou a 
invaginação de tecido mole.
O cicatrizador é utilizado na segunda fase da cirurgia, com a finalidade de guiar 
a cicatrização adequada do tecido gengival perimplantar, moldando o espaço da 
prótese dentária na gengiva do paciente e fixa-lo manualmente com auxílio de 
uma chave digital (Person et al. 1996). 
A perda precoce de implantes pode ocorrer devido aos diversos fatores, entre 
eles, a contaminação bacteriana durante o ato cirúrgico ou durante a cicatrização, 
problemas anatômicos e/ou técnicos (BLÜCHER; 2007). 

OBJETIVOS 

Avaliar e comparar a eficácia na ação antimicrobiana das soluções de clorexidina 
a 0,2% e da pasta de Iodofórmio na superfície dos cicatrizadores dos implantes 
dentários.

  
MATERIAL E MÉTODOS

Material
A amostra será constituída por 15 pacientes, desdentados totais, os quais 
serão submetidos a colocação de implantes dentários na clínica do curso de 
especialização em Implantodontia da Universidade Cidade de São Paulo.

Método 
Após o período de ósseo-integração dos implantes dentários, ou seja, 6 meses 
para a arcada superior e 4 meses na arcada inferior, será realizado o procedimento 
de reabertura dos implantes, no qual serão removidos os “cover screw” (parafuso 
de cobertura) e inseridos os cicatrizadores.  
Os cicatrizadores serão previamente autoclavados com a finalidade de promover 
a ausência completa de microrganismos.
Em um mesmo paciente, serão colocados o mínimo de 3 cicatrizadores em cada 
arcada, sendo que um implante não receberá tratamento de superfície (grupo 
controle), um segundo implante será embebido em solução de clorexidine 
a 0,2% (grupo 1) e no terceiro será aplicada a pasta de iodofórmio (grupo 2). 
Os cicatrizadores do grupo 1 serão deixados na solução por um período de 
60 segundos previamente a sua colocação, de acordo com as instruções do 
fabricante.  
A pasta de iodofórmio será aplicada no momento da colocação do cicatrizador.
Após o período de 15 dias para a reparação tecidual gengival (cicatrização), 
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os cicatrizadores serão removidos da cavidade oral dos pacientes da amostra 
e submetidos a inspeção da presença de bactérias, ou seja, será realizado um 
esfregaço com o material recolhido ao redor desses acessórios.
Posterior ao cultivo de bactérias em meio de cultura, será feita a avaliação das 
espécies bacterianas crescidas nas placas de petri por meio de microscópio 
óptico, para caracterização de possíveis colônias gram positivas ou gram 
negativas.

RESULTADOS PRELIMINARES 

Conforme o cronograma de atividades proposto no projeto de iniciação científica, 
a coleta de amostras e seleção dos pacientes será feita até janeiro de 2017. 
Logo após esse período, será realizado a análise e discussão da inspeção da 
presença de bactérias e avalição das espécies bacterianas crescendo em meio 
de cultura. 
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RESUMO

A erosão dentária é definida como a perda de substância dentária por processos 
químicos, não envolvendo micro-organismos. As lesões de erosão em esmalte 
dificilmente são diagnosticadas, o que pode provocar, durante um tratamento 
ortodôntico, a aplicação de braquetes sobre a superfície de esmalte erodida. 
Este trabalho in vitro terá como objetivo avaliar a resistência ao cisalhamento 
de diferentes braquetes ortodônticos (metálico e cerâmico) colados ao esmalte 
dentário bovino com ou sem lesão de erosão. Serão utilizados 100 incisivos 
bovinos sendo que metade das amostras será submetida à ciclagem erosiva, 
composta por quatro ciclos diários de desmineralização em refrigerante (5 
minutos, pH 2,6; Coca- Cola®) intercalados com remineralização em saliva 
artificial (2 horas), durante 14 dias. Após a ciclagem, as amostras serão divididas 
em quatro grupos experimentais (n=25): 1- esmalte hígido com braquete metálico 
(HM); 2- esmalte hígido com braquete cerâmico (HC); 3-esmalte erodido com 
braquete metálico (EM); 4- esmalte erodido com braquete cerâmico (EC).  A 
colagem dos braquetes será realizada com resina Transbond XT, na superfície 
vestibular dos dentes e em seguida, cada amostra será embutida em resina 
acrílica em um dispositivo de PVC apropriado. Será avaliada a resistência ao 
cisalhamento e o índice de adesivo remanescente (IAR) em todas as amostras 
dos grupos experimentais. Os resultados serão submetidos à análise estatística 
apropriada e o nível de significância adotado será de 5%.

PALAVRAS-CHAVE: Braquetes Ortodônticos, Resistência ao Cisalhamento, 
Erosão Dentária.
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INTRODUÇÃO

A erosão dentária é definida como a perda de substância dentária por processos 
químicos não envolvendo bactéria (MAGALHÃES et al., 2009). Atualmente 
os estudos epidemiológicos mostram alta prevalência de erosão dentária 
(GONZÁLEZ-ARAGÓN PINEDA et al., 2016). Porém, o diagnóstico de suas 
lesões é difícil de ser realizado em estágios iniciais (LUSSI; JAEGGI, 2008). 
As falhas de colagem de braquetes ortodônticos ainda são frequentemente 
diagnosticadas (EBERT et al., 2016). Para estudar a resistência à descolagem in 
vitro, os testes de cisalhamento são os mais utilizados. A higidez do esmalte, que 
pode ser alterada pela presença da lesão de erosão clinicamente não detectada, 
pode interferir na resistência de colagem dos braquetes ortodônticos (ULUSOY; 
MÜJDECI; GÖKAY, 2009). Ainda não existem estudos disponíveis em relação à 
resistência adesiva de braquetes colados em superfícies previamente erodidas.
Diante disto, foi realizado um estudo piloto (dados não publicados) no qual se 
avaliou a resistência ao cisalhamento de braquetes ortodônticos colados ao 
esmalte dentário bovino previamente erodido. Os resultados mostraram uma 
heterogeneidade no comportamento da resistência ao cisalhamento de braquetes 
em superfícies hígidas e com lesão de erosão. Mediante a isto, percebe-se a 
necessidade da realização destas investigações relacionadas a este tema. 
Portanto, o presente estudo visa investigar com mais profundidade os resultados 
obtidos no teste piloto prévio, sendo que neste presente estudo serão avaliados 
estes resultados em dentes bovinos.

OBJETIVOS
O objetivo do presente estudo será avaliar a influência de diferentes braquetes 
ortodônticos (metálicos e cerâmicos) na adesão ao esmalte dentário bovino com 
ou sem lesão de erosão (resistência ao cisalhamento). Também será avaliado o 
índice de adesivo remanescente (IAR) nas amostras.

MÉTODOS

Serão utilizados 100 incisivos bovinos recém extraídos, seguindo as orientações 
de conservação da norma ABNT/ISO TS 11405 (2014). Metade das amostras 
será submetida a um desafio erosivo para induzir a formação de lesões severas 
de erosão, por meio de ciclagem de pH durante 14 dias, conforme a seguir:

Cada dia de ciclagem será composta por 4 ciclos de:

• Desmineralização em refrigerante ácido (pH 2,6, 0,32 ppm F, Coca- Cola ®; 
Industria brasileira), durante 5 minutos, sob temperatura ambiente (30 mL por 
amostra);
• Lavagem em água deionizada (20s);
• Remineralização em saliva artificial, durante 2 horas, sob temperatura ambiente 
(30 mL por amostra). A saliva artificial será composta de: glicose 0,2 mM, NaCl 
9,9 mM, CaCl2.2H2O 1,5 mM, NH4Cl 3 mM, KCl 17 mM, NaSCN 2 mM, K2HPO4 
2,4 mM, uréia 3,3 mM, NaH2PO4 2,4 mM e ácido ascórbico 11 μM 
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(pH 6,8) (KLIMEK; HELLWIG; AHRENS, 1982);
• Lavagem em água deionizada (20s).
Ao final de cada dia de ciclagem, os blocos permanecerão imersos em saliva 
artificial overnight (14 horas) (RIOS et al., 2009). 

Serão utilizados braquetes metálicos de incisivo central inferior (Prescrição 
Edgewise Standart slot ,022” – Morelli do Brasil LTDA), com área de base para 
colagem de 12,07mm² e braquetes cerâmicos com a mesma área de base 
(Prescrição Edgewise Ceramic slot ,022” – Morelli do Brasil LTDA). Os braquetes 
serão colados com resina Transbond XT (3M/Unitek) seguindo as instruções do 
fabricante. Em seguida será feita a polimerização (Fotopolimerizador Curing Light 
XL, 3M) por 10 segundos em cada superfície (cervical, oclusal, mesial e distal).
Após a colagem, as amostras serão incluídas em blocos de PVC cilíndrico de 
¾ de polegada (Tigre), cortados com 3 cm de altura. Com o conjunto dente-
braquete fixados à presilha, resina acrílica de polimerização rápida (Clássico) 
será vertida no cilindro. Após a presa da resina acrílica, a presilha será solta do 
braquete e desmontada da torre, o cilindro removido, resultando no corpo de 
prova concluído. 
Para o teste de cisalhamento, as amostras serão posicionadas em um dispositivo 
idealizado por Faria e Mondelli (1998) e adaptadas à base inferior de uma máquina 
de ensaios universal (Máquina de Ensaios KRATOS, modelo K2000 mp). Uma 
ponta de aço inoxidável biselada com 10 mm de altura e 1 mm de largura da 
ponta ativa será fixada à célula de carga no 2 acoplada à máquina de ensaios, 
posicionada e acoplada à aleta do braquete para testar a interface de união 
entre braquete e esmalte. A máquina será ativada a uma velocidade de 0,5 mm/
min no sentido de compressão, desenvolvendo assim a força de cisalhamento 
na interface braquete/esmalte até o momento da fratura ou ruptura da união 
adesiva. Os valores serão registrados em Newtons diretamente na máquina de 
ensaios e, posteriormente convertidos em Megapascal, dividindo-se a força em 
Newtons obtida durante o teste pela área da base do braquete (12,07 mm2). As 
amostras serão testadas um dia após a colagem, sendo mantidas neste período 
em saliva artificial. Além disso, também será avaliado o índice de adesivo 
remanescente (IAR) por meio de lupa estereoscópica com magnificação de 8x. 
A quantidade de resina remanescente será qualitativamente avaliada segundo 
os escores utilizados por Artun e Bergland (1984): 0 - nenhuma quantidade de 
adesivo aderido ao dente; 1 - menos da metade de adesivo aderido ao dente; 
2 - mais da metade de adesivo aderido ao dente e 3 - todo o adesivo aderido ao 
dente. 
Os dados serão analisados quanto à normalidade e homogeneidade das amostras 
e então será aplicado o teste estatístico mais adequado e será adotado o nível 
de significância de 5%.

RESULTADOS ESPERADOS

A contribuição científica deste projeto está em fornecer aos profissionais da área de 
Ortodontia, conhecimentos conclusivos e comprovados cientificamente em relação 
à diferença de comportamento dos diferentes braquetes na adesão ao esmalte e 
como isto pode afetar pacientes portadores de lesões de erosão dentária. 
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RESUMO

O objetivo deste estudo será avaliar o efeito de diferentes protocolos de 
tratamento de superfície na resistência de união ao cisalhamento de bráquetes 
metálicos que serão recolados ao dente. No total, serão utilizados 40 bráquetes 
ortodônticos metálicos de prescrição de Roth, que serão divididos em 4 grupos 
(n=10). O grupo experimental controle positivo (Grupo Metal) será formado por 
bráquetes novos, enquanto o grupo controle negativo (Grupo MetalU) consistirá 
em bráquetes que soltaram no decorrer do tratamento. Nenhum dos grupos 
controles receberão tratamento de superfície previamente à colagem. Os 
demais grupos serão formados por bráquetes para recolagem após receberem 
tratamento de superfície: grupo MetalRoc – jateamento com partícula de 30 
µm de Óxido de alumínio revestido por sílica; grupo MetalGlas – jateamento 
com partículas esféricas de vidro de 40-70 µm. Para avaliar a influência dos 
tratamentos, 3 bráquetes de cada grupo terão esta superfície analisada 
topograficamente por microscopia eletrônica de varredura. Coroas de dentes 
bovinos inclusos em cilindros de resina acrílica serão utilizadas para confecção 
dos espécimes. Os bráquetes dos grupos experimentais serão colados com 
resina composta fotopolimerizável. Os grupos MetalRoc e MetalGlas receberão 
aplicação de silano previamente à colagem. Os espécimes serão envelhecidos 
em estufa bacteriológica a 37ºC imersos em saliva artificial por 30 dias, e testar 
sua resistência de união por cisalhamento. Os dados obtidos serão submetidos 
à análise estatística ANOVA 1 fator e teste de Tukey (α=0,05). As superfícies 
de fratura dos espécimes após o teste mecânico serão analisadas por meio de 
microscopia para classificação dos tipos de falhas ocorridas.
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PALAVRAS-CHAVE: Resistência de união, Tratamento de superfície, Reciclagem 
de bráquetes. 

INTRODUÇÃO 

A descolagem dos bráquetes é um evento bastante frequente durante o 
tratamento. Independente da causa, cabe ao ortodontista decidir se deve recolar 
o mesmo bráquete ou fazer uso de um novo avaliando seu estado estrutural.
Com o avanço tecnológico da ortodontia, observou-se o surgimento de novos 
tipos de bráquetes metálicos aprimorados e consequentemente, o custo ficou 
maior e a realização da reciclagem tornou-se um procedimento mais comum.1-3 
Atualmente, o jateamento com óxido de alumínio é amplamente utilizado 
por ser considerado um dos métodos mais efetivos para remoção da resina 
remanescente.4 
Uma questão que deve ser considerada nos tratamentos por meio de jateamento 
seria de que as partículas de óxido de alumínio são partículas irregulares e 
com ângulos vivos.5 Por este motivo, o jateamento com este material pode 
levar a alteração da superfície devido à agressividade do tratamento, causando 
modificações dimensionais significantes.6 Adicionalmente, foi verificado que a 
contaminação da superfície das bases de bráquetes reciclados por remanescente 
do material utilizado na colagem inicial, está diretamente relacionado à diminuição 
da resistência adesiva destes.7 
Encontram-se atualmente partículas esféricas de vidro na granulometria de 40 – 
70 µm indicadas para tratamentos de superfície.8 A alta concentração de sílica 
(>70%) na composição das glass beads favorece a modificação da superfície da 
base dos bráquetes reciclados para utilização de um protocolo de silanização e 
seu formato esférico deve resultar em menos danos superficiais, entretanto ainda 
capazes de promover a limpeza do remanescente da colagem inicial. Além disso, 
existe a possibilidade de diminuição da contaminação da superfície por óxidos 
metálicos, uma vez que esta partícula apresenta baixo teor destes (<15%). A 
aplicação desta partícula para tratamento de superfície parece promissora na 
solução da problemática apresentada.

OBJETIVO

O estudo tem como objetivo avaliar especificamente o efeito do jateamento por 
partículas de óxido de alumínio revestidas por sílica; o efeito do jateamento 
por partículas esféricas de vidro Glass Beads; e comparar e validar a utilização 
de partículas Glass Beads como tratamento para reciclagem de bráquetes 
ortodônticos que sofreram descolamento.

MÉTODOS

Quarenta bráquetes ortodônticos metálicos pré-ajustados segundo a prescrição 
de Roth, com indicação para região de incisivo central superior, serão utilizados 
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neste estudo. Trinta destes serão obtidos na clínica odontológica da UNICID 
após descolamento durante o tratamento ortodôntico de pacientes. Os demais 
dez bráquetes serão novos e sem uso. 
Os grupos experimentais serão divididos de acordo com o tratamento de 
superfície que receberão, conforme Tabela 1.

Os tratamentos de superfície dos grupos experimentais MetalRoc e MetaGlas 
serão realizados nas superfícies de colagem da base dos bráquetes (3 x 3 mm) 
por meio de um jateador fixado em um dispositivo metálico de suporte, com 
pressão padronizada de 2,5 bars e a uma distância entre a ponta do jateador 
e a superfície da base de 10 mm com 90º de angulação. Após jateamento, as 
superfícies tratadas dos bráquetes receberão a aplicação de uma camada de 
silano por 120 segundos com auxílio de microbrush e secagem do excesso com 
jato de ar.  
Os bráquetes de todos os grupos experimentais serão colados às superfícies 
de cubos de esmalte dentário de incisivos bovinos por meio da resina composta 
fotopolimerizável. Após a fotoativação dos 4 lados do bráquete por 40 segundos, 
os espécimes fabricados serão armazenados imersos em saliva artificial em 
estufa bacteriológica a 37ºC por período de 30 dias.
Para avaliar influência dos tratamentos, na topografia da superfície da base 
dos bráquetes, serão realizadas microscopias eletrônicas de varredura (MEV) e 
espectroscopia de energia dispersiva.
O ensaio de resistência de união por cisalhamento será realizado em máquina 
de ensaio universal com célula de carga 50 Kgf a uma velocidade constante de 
1 mm/min, até ocorrer a fratura. Os dados obtidos serão submetidos à análise 
estatística ANOVA de 1 fator e teste post-hoc de Tukey (α=0,05).

RESULTADOS PRELIMINARES

Obtendo-se sucesso neste estudo, a principal contribuição será o estabelecimento 
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de um novo processo de reciclagem para bráquetes ortodônticos que sofreram 
soltura durante o tratamento. Acredita-se que este novo tratamento por Glass 
Beads irá possibilitar uma excelente resistência de união entre o bráquete 
reciclado e o esmalte dentário, sem causar prejuízos as dimensões e propriedades 
dos bráquetes. 
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RESUMO

A ATM e uma das mais importantes articulações que temos no nosso corpo, ela 
e de tal complexidade que ao sinal do menor distúrbio ela pode causar grande 
mal a, saúde, a parte óssea da ATM e composta pelo côndilo que seria uma 
das partes moveis que se movimenta perto do osso temporal. Pelo fato da 
ATM ser tao complexa facilita muito que processos patológicos acometam essa 
região.Por isso em 100% dos tratamentos odontológicos o exame radiográfico 
complementar e indispensável pois com ele já teremos uma boa base de como 
iremos prosseguir com o tratamento. A radiografia e um exame que nos dá uma 
imagens 2D e esse seria uma parte negativa das radiografias comum, mas com 
o avanço da tecnologia conseguimos obter imagens 2D mas que associadas a 
softwares podemos transforma-las em 3D, sendo este o intuito desse trabalho: 
observar e investigar as variações morfológicas do côndilo para facilitar o achado 
patológico e o tratamento. 

PALAVRAS-CHAVES: Côndilo, Cirurgião Dentista, Tomografia de feixe cônico, 3D

INTRODUÇÃO

A articulação temporomandibular (ATM) é composta em sua parte óssea, 
especialmente, pelo côndilo mandibular, parte móvel que se reposiciona pelo 
osso temporal e sua eminência articular, sua parte fixa. O disco articular é 
uma estrutura bicôncava, flexível, formado por tecido conjuntivo fibroso denso, 
normalmente situado entre o declive posterior da eminência articular e a superfície 
ântero-superior do côndilo, dividindo o espaço articular em dois compartimentos, 
superior e inferior. É uma articulação do tipo sinovial, que se inter-relaciona 



XII ENIC – Encontro de Iniciação Científica e III ENID - Encontro de Iniciação à Docência 461

anatômica e cinesiologicamente com as articulações adjacentes e da coluna 
cervical. 
A complexidade da ATM, juntamente com as outras estruturas que, associadas 
a ela, compõe o sistema estomatognático, aumenta sua susceptibilidade 
a alterações patológicas. A avaliação da morfologia das estruturas ósseas 
da ATM é objeto de interesse dentro do desenvolvimento de uma melhor 
qualidade de imagem que possibilite um diagnóstico fidedigno das disfunções 
temporomandibulares (DTM). 
O diagnóstico da ATM pode representar um desafio para o dentista/radiologista, 
principalmente ao considerarmos o tamanho e grau de envolvimento dessa 
articulação. Além disso, não é rara a sobreposição de achados com outras 
alterações articulares, com destaque para os processos degenerativos.
Habitualmente, as condições patológicas ósseas causam alterações que se 
iniciam no tecido de recobrimento e podem progredir e envolver as superfícies 
ósseas. Os principais achados de imagem são aplainamento, esclerose, formação 
de osteófitos, erosões, reabsorção do côndilo e da fossa articular e redução dos 
espaços articulares.
Muitas técnicas de diagnóstico por imagem foram sugeridas para analisar 
as condições condilares, contudo ultimamente a maioria dos estudos vem 
empregando as tomografias computadorizadas devido à sua capacidade de 
eliminar a sobreposição das imagens dos demais ossos cranianos sobre esta 
região. Atualmente a tomografia de feixe cônico (TCFC) é a favorita pelos 
cirurgiões-dentistas devido à maior disponibilidade do exame, menor custo, 
velocidade de realização, baixa dose de exposição e por evidenciar com boa 
acurácia as estruturas ósseas da ATM.
Muitas vezes, a superfície condilar pode propiciar erros de interpretação, 
gerando divergências no momento do diagnóstico observado nas TC. Para se 
visualizar realmente um volume, é necessário imaginá-lo de diferentes pontos 
de observação e também sombreá-lo de modo a salientar suas superfícies e 
variações sutis de densidade ou opacidade.
 De modo recente, avanços no campo da radiologia e da informática permitiram 
reconstruir imagens tridimensionais (3D) geradas a partir da TC. As imagens 
podem ser pós-processadas de diversas formas, para melhor demonstração de 
lesões ósseas e de suas relações com os com outros acidentes anatômicos, 
possibilitando, assim, uma melhor visão espacial.
Em sinergismo com esse raciocínio e embasado ainda nas evidências da 
literatura, pretendemos estudar e testar dois softwares livres de reconstrução 3D 
para análise do côndilo por meio de imagens de TCFC.

MÉTODOS

Dados de imagens

A amostra será composta por exames tomográficos da ATM de TCFC 
provenientes do Instituto de Documentação Ortodôntica e Radiodiagnóstico 
(INDOR), e constarão de 30 imagens adquiridas. Os indivíduos deste banco 
de dados possuem idades variadas, sendo o gênero incluído aleatoriamente. 
Para a aquisição das imagens, é utilizado o tomógrafo i-Cat (Imaging Sciences 
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International, Hatfield, EUA).

Segmentação das imagens de TCFC e geração em 3D

As imagens obtidas no tomógrafo estão inicialmente no formato de arquivo 
padrão DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). Arquivos de 
imagem no formato DICOM são os mais comuns para “scans” adquiridos na área 
médica. Estas imagens precisam ser convertidas para o formato de arquivos 
Analyse. Isto pode ser realizado pelo Software MRIcro (http://www.sph.sc.edu/
comd/rorden/) e é denominado pré-processamento.
Os dois  softwares escolhidos são de domínio público, de fácil aquisição via 
internet e conhecidos por sua interface intuitiva. Os programas ainda permitem 
segmentação manual ou automática, delineando a estrutura anatômica escolhida 
em um dos três planos mostrados em sua tela (sagital, coronal e axial). Possuem, 
além disso, a possibilidade de escolha da cor para cada estrutura desejada, 
tornando a leitura e a interpretação dos padrões de patologia mais evidentes e 
credíveis
O primeiro software é o ITK/SNAP (http://www.itksnap.org/download/snap/). Este 
software foi desenvolvido para a reconstrução tridimensional de estruturas do 
corpo humano a partir de regiões segmentadas em séries (chamadas de fatias 
ou slices).
O segundo é o 3D Slicer ((http://www.slicer.org/). Este software foi elaborado 
para análise (registro e segmentação interativa) e visualização (abrangendo 
renderização de volume) de imagens médicas para pesquisas.
Avaliação da morfologia do côndilo
As mesmas imagens serão segmentadas pelo candidato a bolsa utilizando os 
dois softwares mencionados anteriormente. As imagens obtidas serão separadas 
e gravadas em um HD externo.
Dois examinadores, especialistas em Radiologia Odontológica, previamente 
calibrados, avaliaram as 30 imagens de forma independente. A validação da 
reformatação computacional será efetuada comparando-se com as imagens 
originais em TCFC como padrão ouro.
Os examinadores responderam as seguintes perguntas com legendas específicas 
como formato da anatomia óssea, presença de osteófitos, aplainamentos, 
erosões e cistos subcondrais (12-15).
As três avaliações serão comparadas para avaliação do melhor software. 

Forma de análise dos resultados

Os dados de imagem serão armazenados em programa de gerenciador de 
banco de dados, onde já se encontram as avaliações clínicas. Serão realizadas 
comparações de médias, de freqüências e estudos de correlação. Os testes 
estatísticos serão selecionados de acordo com a distribuição das amostras 
encontradas. Valores de p <0.05 serão considerados significativos.
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RESUMO 

Maloclusão é a relação anormal entre dentes antagonistas durante a oclusão 
envolvendo músculos e ossos maxilares, exerce reflexos variados nas diversas 
funções do apareho estomatognático tendo direta relação com a articulação 
têmporo-mandibular, podendo desencadear disfunção têmporo-mandibular 
(DTM), causando dor miofascial dos músculos mastigatórios. O nervo trigêmeo 
é o conduto sensitivo das dores orofaciais e DTM. A percepção da dor tem 
vários canais com inúmeras conexões sinápticas e circuitos de feedback, com 
alto grau de plasticidade. O córtex motor primário está envolvido na geração e 
controle de movimentos orofaciais, fibras sensoriais ou função motora podendo 
induzir neuroplasticidade e esta pode refletir ou contribuir para a capacidade 
dos indivíduos de se adaptar as suas funções sensório-motoras orais para uma 
oclusão dentária alterada. Objetivos: analisar a correlação entre estresse e 
neuroplasticidade associados a maloclusão. Métodos: Serão utilizados 24 ratos 
machos, linhagem Wistar com aproximadamente 90 dias de idade, que serão 
divididos aleatoriamente em dois grupos: Grupos Maloclusão (GM): expostos 
à exodontia unilateral esquerda (n=12); e Grupo Sem Maloclusão (GS): sem 
exodontia (n=12). O GM será submetido à exodontia unilateral dos molares 
superiores esquerdo, sob anestesia intraperitoneal, e submetidos à eutanásia 
no 11º dia, para obtenção do músculo pterigóideo medial bilateral, e posterior 
análises morfológicas, imunoistoquímicas, histoquímicas; obtenção do encéfalo 
para análise da proteína Fos e coleta do sangue para análise da concentração 
plasmática de cortisol pelo método Elisa. Resultados preliminares: ainda em 
andamento, foram feitas as revisões bibliográficas e treinamentos das técnicas 
que serão utilizadas nos experimentos. 
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INTRODUÇÃO

Maloclusões, consistem em anomalias do crescimento e do desenvolvimento, 
afetando os músculos, os ossos maxilares, e a disposição dos dentes nos ossos 
alveolares, relação anormal entre dentes antagonistas durante a oclusão. São 
distúrbios resultantes da interação entre a genética, comportamento e meio 
ambiente. (PINTO, 2015)
A maloclusão é definida pela OMS como o terceiro maior problema de saúde oral, 
sendo inferior somente à cárie e às doenças periodontais, que traz limitações 
funcionais e interfere com o bem-estar psicossocial. (PINTO, 2015)
A oclusão dentária é considerada como parte morfológica integrante de 
um sistema fisiológico maior, o sistema estomatognático, que por sua vez, 
desempenha importantes funções relacionadas principalmente com a 
mastigação, deglutição, fonação, por isso exercem reflexos variados tanto nas 
diversas funções do aparelho estomatognático quanto na qualidade de vida dos 
indivíduos. A articulação têmporo-mandibular está diretamente relacionada às 
funções fisiológicas gerais deste aparelho. (CALDAS, 2009)
A maloclusão dentária morfológica e funcional pode ser fator desencadeante de 
Disfunção da articulação têmporo-mandibular (DTM), atualmente reconhecida 
como alteração de etiologia multifatorial, sendo a correção ortodôntica também 
um possível fator contribuinte para DTM, mas não o fator etiológico principal. 
(COUTINHO et al. 2003; FERREIRA et al. 2009)
A condição mais comum de disfunção muscular é a dor miofascial dos músculos 
mastigatórios, que se caracteriza por pontos de gatilho nos músculos envolvidos. 
(FRANCO et al. 2008) 
O nervo trigêmeo é o conduto sensitivo das dores orofaciais e DTM. A percepção 
da dor consiste em vários canais com inúmeras conexões sinápticas e 
circuitos de feedback, com alto grau de plasticidade. (FRANCO et al. 2008)  
A sensibilidade dos receptores celulares pode ser alterada por várias substâncias 
liberadas após a injúria tecidual ou inflamação capazes de modificar o potencial 
excitatório da membrana celular, facilitando a transmissão neuronal. Essas 
substâncias, ao atingirem os terminais aferentes primários, podem desencadear: 
redução do limiar de desporalização celular, ativação de atividade celular capaz 
de aumentar a duração do impulso periférico nociceptivo, com isso promovendo 
sensibilização central. (FRANCO et al. 2008).
As fibras sensitivas começam a expressar dor e seus mecanismos inibitórios 
são perdidos, com isso corre o aumento da liberação de mediadores excitatórios 
como o glutamato, que alteram o fenótipo dos nociceptores e mecanoceptores de 
maneira que as respostas celulares normais começam a ser modificadas para um 
estado patológico. Assim, a atividade nociceptora torna-se capaz de aumentar a 
excitabilidade dos neurônios do corno dorsal, caracterizando a neuroplasticidade 
do sistema nervoso central. (FRANCO et al. 2008).
O córtex motor primário  está envolvido na geração e controle de movimentos 
orofaciais, fibras sensoriais ou função motora alteradas pode induzir 
neuroplasticidade. E a neuroplasticidade pode refletir ou contribuir para a 
capacidade dos indivíduos de se adaptar as suas funções sensório-motoras 
orais para uma oclusão dentária alterada. (AVIVI-ARBER, 2015)



XII ENIC – Encontro de Iniciação Científica e III ENID - Encontro de Iniciação à Docência 467

OBJETIVO

O objetivo do presente projeto é analisar a correlação entre estresse e 
neuroplasticidade associados a maloclusão.

MÉTODOS 

Animais

Serão utilizados 24 ratos machos, albinos da linhagem Wistar com 
aproximadamente 90 dias de idade, com um peso corporal variável de 200g 
a 300g. Os animais serão divididos aleatoriamente em dois grandes grupos: 
Grupos Maloclusão (GM): ratos expostos a exodontia unilateral esquerda (n=12); 
e Grupo Sem Maloclusão (GS): ratos sem exodontia (n=12). 
Os animais do grupo maloclusão (GM) serão submetidos à exodontia unilateral 
dos molares superiores esquerdo, sob a anestesia intraperitoneal, com Xilazina 
4% (10mg/kg) e Ketamina 10% (80mg/kg), no dia zero. 
Os animais serão submetidos à eutanásia no 11º dia após início do experimento, 
para obtenção do músculo pterigóideo medial bilateral, e posterior análises 
morfológicas, imunoistoquímicas, histoquímicas e ultraestruturais; obtenção 
do encéfalo para análise da proteína Fos e; coleta do sangue para análise da 
concentração plasmática de cortisol pelo método Elisa.

RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram feitas revisões bibliográficas, foram aprendidas as técnicas que serão 
utilizadas nos experimentos. 
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RESUMO ESTRUTURADO DO PROJETO

O objetivo do presente estudo foi identificar, por meio de levantamento epidemiológico, 
a prevalência e os padrões radiográficos da pneumatização do tubérculo articular 
e da fossa da mandíbula do osso temporal em radiografias panorâmicas digitais 
(RPD). Foram selecionadas e avaliadas 1.000 (mil) radiografias panorâmicas digitais 
procedentes de arquivo de imagens digitais de pacientes atendidos em um serviço 
público de radiologia odontológica e que tinham a radiografia panorâmica digital 
como exame radiográfico obtido com outras finalidades. Do total de 1.000 RPDs 
avaliadas, apenas 80 apresentaram a pneumatização do tubérculo articular e da 
fossa da mandíbula do osso temporal. Verificou-se ausência de associação entre 
os sexos e o tipo de pneumatização (unilocular ou multilocular). Foi verificada uma 
associação significativa da faixa etária dos sujeitos com o tipo de pneumatização 
(p = 0,046). Quando analisada cada faixa etária separadamente, observou-se uma 
presença significativamente maior do tipo multilocular (p = 0,0023) apenas para a 
faixa etária >65 anos. Para a associação entre faixa etária e o local de ocorrência, 
observou-se apenas a existência de pneumatização bilateral significativamente 
maior (p = 0,0106) para os sujeitos entre 45 e 65 anos. Não foi observada associação 
(p = 0,096) entre do tipo de pneumatização do tubérculo articular (Unilocular ou 
Multilocular) e seu local de ocorrência (Unilateral ou Bilateral). Uma vez observada 
a ocorrência da pneumatização do tubérculo articular unilateralmente, não foi 
verificada diferença significativa (p = 1) entre os lados que a pneumatização ocorreu 
(direito ou esquerdo).
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INTRODUÇÃO

As variações anatômicas são consideradas variações da morfologia, dentro 
dos padrões de normalidade, apresentados por parte da população, que não 
se caracterizam por serem processos patológicos. O reconhecimento destas 
variações morfológicas é importante para distingui-las das alterações patológicas, 
e definir se a sua presença influenciaria no processo de saúde-doença.
A pneumatização se refere ao desenvolvimento de cavidades intra-ósseas, 
com ar em seu interior. O maior exemplo destas pneumatizações são os seios 
paranasais, somando-se a estes, as células aéreas acessórias, as quais podem 
ocorrer inúmeros locais do crânio, em particular no osso temporal. (KOWALIK, 
1967).
No osso temporal, a pneumatização começa com a formação de pequenas 
cavidades aéreas, resultantes de uma cavidade periosteal normal. Divididas em 
três estágios: infantil (do nascimento aos 2 anos de idade cronológica), transitório 
(de 2 anos a 5 anos de idade cronológica, e o estágio final que a pneumatização 
se completa, geralmente no final da puberdade, as células aéreas ficam mais 
evidentes radiograficamente devido a calcificação de suas paredes. (SHAPIRO, 
1981).
A pneumatização do tubérculo articular e da fossa da mandíbula do osso 
temporal geralmente é detectada por meio da radiografia panorâmica, em 
particular a elipsopantomografia. (TYDALL E MATTERSON,st 1985; DELUXE, 
1995; HASNAINI, 2000; KAUGARS; PANELLA ET AL. 2003).
CARTER et al. (1999) demonstram em seu estudo a incidência e as características 
da pneumatização do tubérculo articular do osso temporal. Esta foi interpretada, 
radiograficamente, como sendo uma imagem radiolúcida, de densidade 
discretamente homogênea, de limites definidos e corticalizados presente no arco 
zigomático, similar as células aéreas mastóideas, e que não se estendia além da 
sutura zigomático-temporal; 
Diversos autores afirmam a importância do conhecimento e interpretação das 
pneumatizações do tubérculo articular, pois o planejamento de uma intervenção 
cirúrgica na região têmporo-mandibular deve ser criterioso a fim de se evitar 
acidentes trans-operatórios e complicações pós-cirúrgicas (BELTRAME ET AL, 
2003; KAUGARS, MERCURI,LASKIN, 1986).

OBJETIVOS

O objetivo do presente estudo foi identificar por meio de levantamento 
epidemiológico, a prevalência e os padrões radiográficos da pneumatização 
do tubérculo articular e da fossa da mandíbula do osso temporal, por meio de 
radiografias panorâmicas digitais (RPDs).
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MÉTODOS

A amostra do presente estudo foi constituída por 1.000 (mil) RPDs, referentes 
a pacientes que necessitaram desta modalidade de exame radiográfico, para a 
realização de tratamento odontológico, pelas diferentes atividades da Clínica de 
Odontologia, e cujas imagens radiográficas, encontram-se nos prontuários de 
arquivos digitais do Arquivo da Clínica Odontológica do Curso de Odontologia da 
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto USP. 
As interpretações radiográficas foram realizadas em um ambiente com 
luminosidade adequada, utilizando-se um computador com monitor.
Apenas um observador previamente treinado, por seu respectivo Orientador, 
interpretou as imagens radiográficas em questão.
Para coletar as informações radiográficas de interesse ao trabalho, foi 
confeccionada uma ficha de coleta de dados com as seguintes informações:
- Gênero e idade cronológica;
- Presença de pneumatização do tubérculo articular e da fossa da mandíbula do 
osso temporal, com sua localização e padrão radiográfico.

A análise estatística realizada neste estudo foi descritiva, baseada na frequência 
e percentual-desvio padrão, das características da amostra de radiografias 
panorâmicas (elipsopantomografias), quanto a:
- Gênero e idade cronológica;
- Localização da pneumatização (unilateral e bilateral);
- Padrão radiográfico da pneumatização (unilocular ou multilocular).

RESULTADOS

Um total de 1.000 RPDs foram avaliadas e apenas 80 apresentaram a 
pneumatização do tubérculo articular e da fossa da mandíbula do osso temporal.  
Após o pareamento das radiografias por sexo e faixa etária, avaliou-se a 
pneumatização sua localização e padrão radiográfico conforme apresentado na 
Figura 1.
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O teste Qui-quadrado de Pearson (χ²) não encontrou associação significante 
(p = 0,388) entre o sexo dos sujeitos e o tipo de pneumatização do tubérculo 
articular, sendo ela unilocular ou multilocular. Entretanto, foi verificado uma 
presença significativamente maior do tipo multilocular apenas para homens (p = 
0,0138; Teste Exato de Fisher), como pode ser observado na Figura 2.

Foi verificada uma associação significativa da faixa etária dos sujeitos com 
o tipo de pneumatização (p = 0,046; χ²). Quando analisada cada faixa etária 
separadamente, observou-se uma presença significativamente maior do tipo 
multilocular (p = 0,0023; Teste Exato de Fisher) apenas para a faixa etária >65 
anos (Figura 3).).

Por meio do teste χ², foi observada associação do local de ocorrência da 
pneumatização do tubérculo articular, se era unilateral ou bilateral, tanto com o 
sexo dos sujeitos (p = 0,012) quanto com a faixa etária (p = 0,014). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse estudo foi possível concluir que em um total de 1.000 RPDs, 80 
apresentaram pneumatização correspondendo a 8% da população estudada, 
onde:
• Classificados pelo gênero havia 38 indivíduos do sexo masculino e 42 do sexo 
feminino. 
• Quanto ao padrão radiográfico, 27 casos eram uniloculares (59,25% feminino e 
40,75% masculino) e 53 biloculares (49.05%feminino e 50,95% masculino).
• Quanto à localização, 37 possuíam a pneumatização unilateralmente (67,57% 
feminino e 32,43% masculino) e 43 bilateralmente (39,53% feminino e 60,47 % 
masculino).
Encontra-se a pneumatização geralmente em exames de rotina como achados 
radiográficos, e não deve ser considerado, sem que possua algum sinal ou 
sintoma, uma patologia.
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RESUMO

A Diabetes Mellitus (DM) faz parte um grupo de doenças metabólicas 
caracterizadas por hiperglicemia e associadas a complicações, disfunções 
e insuficiência de vários órgãos, onde os principais sintomas são polifagia, 
polidpsia, poliúria, e perda de peso.Pode ser classificada principalmente a partir 
de sua etiologia, em: tipo1, tipo 2, gestacional. A importância de se conhecer as 
características dos pacientes portadores da DM para o cirurgião-dentista engloba 
diversos aspectos de complicações bucais como: perda dental, frequência e 
da severidade das infecções bucais, disfunção de glândulas salivares, atraso 
na cicatrização, desenvolvimento de lesões cariosas, xerostomia, dor ou 
sensibilidade na língua, distúrbios de gustação, alteração na microbiota oral com 
manifestação de candidíase, queilite angular e doença periodontal. O diagnóstico 
da diabetes é baseado em alterações da glicose plasmática de jejum ou após 
uma sobrecarga de glicose por via oral, onde o valor normal de um jejum de 8 
horas varia de 70 a 100 mg/dl. O objetivo desse estudo é avaliar o conhecimento 
dos cirurgiões-dentistas a respeito do assunto Diabetes Mellitus.A amostra 
será constituída inicialmente de um questionário de perguntas autoexplicativas 
aplicadas a cirurgiões dentistas de diferentes níveis acadêmicos, no intuito de 
identificar o conhecimento dos mesmos a cerca do assunto. Posteriormente á 
resposta dos questionários, os profissionais receberão um e-mail informativo 
com informações sobre os cuidados com o paciente com Diabetes no cotidiano 
da clinica odontológica. As respostas serão contabilizadas, tabuladas a partir 
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da estatística. Espera-se com esse estudo saber o quanto os profissionais 
conhecem sobre o assunto, para assim realizar um melhor planejamento e 
tratamento odontológicoaos pacientes com a Diabetes Mellitus.

PALAVRAS-CHAVE: Diabetes Mellitus, glicêmia, cirurgião dentista. 

INTRODUÇÃO

O Diabetes Mellitus (DM)faz parte de um grupo de doenças metabólicas 
caracterizadas por hiperglicemia e associadas a complicações, disfunções 
e insuficiência de vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, 
coração e vasos sanguíneos (SANTOS et al., 2010).
Descrito há mais de 3500 anos a DM tem papel relevante como problema 
de saúde pública mundial, uma vez que aumenta a mortalidade precoce e a 
incapacidade, por doenças cardiovasculares. Existe atualmente cerca de 140 
milhões de pessoas portadoras desta patologia, e como sua ocorrência vem 
aumentando, estima-se que em 2030, 300 milhões de pessoas terão tal distúrbio 
metabólico (MACHADO et al., 2015).
A DM abrange um grupo de alterações metabólicas que podem levar à 
hiperglicemia, onde os principais sintomas sãopolifagia, polidpsia, poliúria, e 
perda de peso. Podendo ainda estar relacionado a defeitos da secreção e/ou 
ação da insulina,envolvendo processos patogênicos específicos(TERRA, 2011).
Pode ser classificada, a partir de sua etiologia, em: tipo1, tipo 2, gestacional e 
outros tipos específicos. O tipo 1 é resultado da destruição das células β dentro 
das Ilhotas de Langerhans do pâncreas, resultando na completa insuficiência 
de insulina. O tipo 2 é o mais comum e varia de uma resistência à insulina que 
progride para uma deficiência de insulina devido a uma falha secundária nas 
células β do pâncreas. A diabetes gestacional é definido como qualquer grau de 
intolerância à glicose (SOUSA, 2014).
A importância de se conhecer as características dos pacientes portadores da 
DM para o cirurgião-dentista engloba diversos aspectos de complicações bucais 
como: perda dental, aumento da frequência e da severidade das infecções bucais, 
disfunção de glândulas salivares,atraso na cicatrização, maior desenvolvimento 
de lesões cariosas, xerostomia, dor ou sensibilidade na língua, distúrbios de 
gustação, alteração na microbiota oral com manifestação de candidíase, queilite 
angular e em especial doença periodontal (SASAKI et al., 2006).
O diagnóstico da doença baseia-se fundamentalmente nas alterações da glicose 
plasmática de jejum ou após uma sobrecarga de glicose por via oral, onde o 
valor normal de um jejum de 8 horas varia de 70 a 100 mg/dl.
Para o cuidado adequado do paciente diabético, é preciso considerar os 
componentes do sistema de saúde, as necessidades dos portadores da doença 
e os recursos locais estando incluído no planejamento e tratamento odontológico.
O cirurgião-dentista deve atentar-se para o fato de que até um terço das pessoas 
acometidas pela DM que ainda não foram diagnosticadas, e estima-se que 3 
a 4% dos pacientes adultos que se submetem a tratamento odontológico são 
portadores de Diabetes e parte significativa desconhece ter a doença. Desta 
forma os cirurgiões-dentistas devem estar alertas para os sinais e sintomas da 
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doença em seus pacientes e preparados para realizarem um melhor atendimento 
(YARID, 2010)
Ao realizar um procedimento clínico, o cirurgião-dentista deve estar atento a 
todas as condições sistêmicas do paciente que podem exigir cuidados especiais. 
Realizando uma anamnese apropriada, podendo obter informações sobre 
a possibilidade de desenvolvimento de doenças sistêmicas e encaminhar o 
paciente para uma consulta médica direcionada e efetiva (CANEPPELE et al., 
2011).

OBJETIVOS

Este trabalho possui o objetivo:
Avaliar o conhecimento dos cirurgiões-dentistas a respeito da Diabetes Mellitus.

MATERIAIS E MÉTODOS

A amostra do presente estudo será constituída inicialmente de um questionário 
de perguntas autoexplicativas aplicadas a 250 (duzentos e cinqüenta) cirurgiões 
dentistas de diferentes níveis acadêmicos, no intuito de identificar o conhecimento 
dos mesmos a cerca do assunto Diabetes Mellitus.
O projeto de pesquisa será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Cidade de São Paulo.
A coleta de dados será realizada pela acadêmica pesquisadora, em consultórios, 
clinicas e universidades.Os participantes da pesquisa assinarão um termo livre 
esclarecido, com as informações pertinentes, no qual deverão ler e assinar. 
Posteriormente á resposta dos questionários, os profissionais receberão um 
email informativo com informações sobre os cuidados com o paciente com 
Diabetes no cotidiano da clínica odontológica.
 A interpretação será realizada após a coleta dos dados onde serão excluídos 
os questionários onde as informações não seguirem o padrão proposto. As 
respostas serão contabilizadas, tabuladas, e a partir da estatística chegar á uma 
conclusão sobre o conhecimento dos profissionais cirurgiões-dentistasa cerca 
do assunto.
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