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RESUMO 
Como forma de contribuir com a Agenda 2030 foi proposto aos alunos do curso de 

Gastronomia do CEUNSP o desenvolvimento de um Trabalho Final Interdisciplinar (TFI) 

que tivesse como objetivo o desenvolvimento de preparações culinárias a partir das partes 

dos alimentos que geralmente são descartadas. O objetivo deste artigo foi analisar o 

resultado do TFI através de uma análise quantitativa pela observação das fichas técnicas 

entregues pelos discentes, para verificação do cumprimento das metas de aproveitamento 

integral dos alimentos. Como resultado ficou nítido que os discentes necessitam 

desenvolver mais habilidades criativas e o interesse científico, que muitas vezes durante 

a formação acadêmica não é estimulado pelo fato do curso ser tecnólogo.  

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Agenda 2030; Sustentabilidade; Gastronomia; Aproveitamento 

integral dos alimentos; Consciência ambiental. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Em 2015 os 193 Estados-membros das Organizações das Nações Unidas (ONU) 

se reuniram para adotar formalmente uma nova agenda de desenvolvimento sustentável, 

a Agenda 2030, composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 

169 metas, que são integradas e indivisíveis, e que se conectam através da esfera 

econômica, social e ambiental (ONU, S/D). 

Nesta reunião ficaram definidas uma lista de tarefas a serem cumpridas pelos 

governos, a sociedade civil, o setor privado e todos cidadãos em uma jornada coletiva para 

um 2030 sustentável, esperando que os ODS e suas metas estimulem e apoiem ações em 

áreas de importância crucial para a humanidade: Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz e 

Parcerias. Um dos maiores desafios reconhecidos neste encontro foi a erradicação da 

pobreza em todas as suas formas e dimensões (ONU, S/D).  

Ao refletir sobre as questões referidas acima e as interfaces que a Agenda 2030 e 

os ODS fica nítida a interligação com o alimento, e consequentemente com a 

Gastronomia. Reiterando essa ideia, as perspectivas de autores como Conte e Boff (2013), 

que suscitam discussões sobre alimentação e sustentabilidade, questionando se com a 

previsão de 9 bilhões de habitantes em 2050 será possível alimentar a todos, percebe-se 
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que algo deve ser feito, para que com o alinhamento da Gastronomia e da sustentabilidade 

este panorama seja favorável à sociedade. 

Como forma de contribuir com esse movimento mundial foi proposto aos alunos 

do curso de Gastronomia do Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio 

(CEUNSP) o desenvolvimento de um Trabalho Final Interdisciplinar (TFI) que tivesse 

como objetivo o desenvolvimento de preparações culinárias a partir das partes dos 

alimentos que geralmente são descartadas, dando uma ressignificação aquilo que 

normalmente é desprezado, promovendo assim, uma gastronomia responsável e 

sustentável, além de uma conscientização ambiental dos futuros profissionais.  

   

2. OBJETIVO 

 
Apresentar e analisar o resultado do Trabalho Final Interdisciplinar (TFI) 

proposto aos discentes do 4semestre do curso de Gastronomia do Centro Universitário 

Nossa Senhora do Patrocínio (CEUNSP), os quais deveriam desenvolver preparações 

culinárias (entrada, prato principal e sobremesa) a partir de insumos que geralmente tem 

algumas partes descartadas na cozinha, mas que são comestíveis, dando uma 

ressignificação aquilo que normalmente é recusado, promovendo uma gastronomia 

ambientalmente consciente. 

 

3. JUSTIFICATIVA 
 

 Ribeiro et al.  (2017) afirmam que ato de comer é uma ação social com sentido 

capaz de gerar novos valores e modos de vida sustentáveis. A interação entre as formas 

de produzir, comercializar e os modos de consumir e alimentar são cruciais para 

desenvolver práticas sustentáveis, tanto de produção quanto de consumo, ficando nítida 

a relação necessária de indivíduos com consciência ambiental que possam atuar de forma 

responsável em sua área profissional. 



 

 

 
Itu I 

R. Madre Maria Basília, 965 
13300 903 Itu SP  

T 55 11 4013 9900 

 

 

www.ceunsp.edu.br 
 

Itu II  
Rua do Patrocínio, 716 

13300 200 Itu SP  
T 55 11 4013 9900 

 
Salto 

Pç. Antônio Vieira Tavares, 153 
13320 219 Salto SP 
T 55 11 4028 8800 

 
 

 

 

Diante do contexto apresentado pela Agenda 2030 é evidente a relação existente 

entre os  discentes do curso de Gastronomia  e a sociedade, já que os mesmos, figuram 

como parte importante da engrenagem social, uma vez que serão futuros profissionais 

atuantes na área de alimentos e bebidas, e assim, poderão contribuir com as metas 

definidas pela Agenda 2030, a partir do desenvolvimento de preparações culinárias  que 

tenham o intuito de aproveitamento integral dos alimentos, evitando o desperdício e 

criando novas possibilidades na alimentação .  

O relatório Global Food – Waste Not, Want Not- reporta que de 30% a 50% do 

alimento produzido no mundo não chega nunca a um estômago humano, sendo este 

número variável de acordo com os contextos geográficos. Em outras palavras, isso 

significa, em termos de peso, que entre 1,2 e 2 bilhões de toneladas de alimentos são 

descartados (PETRINI,2015), sendo evidente portanto, a necessidade de que alguma 

atitude seja feita para reverter esta situação. 

 

4. AGENDA 2030 

 
 A agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é um documento que foi 

acordado entre alguns líderes mundiais com o compromisso de garantia de paz e medidas 

para a contribuição de uma economia mais saudável, com o intuito de proteger os mais 

vulneráveis, diminuindo o índice de pobreza, aumentando a qualidade de vida 

principalmente das crianças (ALVES, 2015).  

Este guia mundial contempla diversas temáticas como a erradicação da pobreza; 

fome zero e agricultura sustentável; saúde e bem-estar; educação de qualidade; igualdade 

de gênero; água potável, e outras tantas questões que devem ser repensadas pelos 

indivíduos de maneira geral para que se tenha um futuro melhor (AGENDA 2030, S/D).   

A Agenda 2030 portanto, reflete uma preocupação com a sociedade enfocando 

várias perspectivas relevantes, incluindo a alimentação e a forma de produção dos 

alimentos, aspectos básicos iniciais da civilização humana.  É sabido que o início das 
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civilizações está intimamente ligado com temas como a procura de alimentos, rituais e 

costumes de cultivo e preparação, além do prazer de comer (FRANCO,2001), o que 

reforça a interelação deste documento com a Gastronomia.  Sem dúvida, temas como a 

fome zero e a agricultura sustentável se inserem na prática gastronômica, pois abordam 

aspectos que vão além do simples ato de saciar a fome e plantar e colher. A humanidade 

mantém uma atitude complexa com relação ao alimento,  pois, não se come somente para 

satisfazer uma carência fisiológica, os alimentos se revestem de valor simbólico, e muitas 

vezes se transformam em objeto ritual, integrando-se no âmago das sociedades, tendo 

portanto uma importância significativa na vida humana (FRANCO, 2001),devendo 

assim, ser objeto de reflexão para os futuros profissionais da área  

O cultivo da terra também está na sociedade desde os primórdios gerando uma 

relação que ultrapassa a sobrevivência. A agricultura nasceu quando o homem se absteve 

de consumir parte dos grãos colhidos e os enterrou para que germinassem e se 

multiplicassem, tornando-se dessa forma produtor de alimentos, até que evoluiu da 

produção em ritmo meramente biológico para um ritmo econômico (FRANCO, 2001).  

  Devido a esta mudança de ritmo na produção de alimentos pelo homem,  a prática 

agrícola mundial começou a trazer muitos prejuízos para o meio ambiente causando 

impactos ambientais como a degradação dos solos, poluição do ar e da água dentre outros 

tantos problemas, que devem ser repensados pelos alunos do curso de Gastronomia, ao 

buscar alternativas que minimizem esses prejuízos, e por isso foi proposto o 

desenvolvimento do TFI. 

 

5. TRABALHO FINAL INTERDISCIPLINAR (TFI) 

 
Alinhado ao pensamento da Agenda 2030, pauta que foi apresentada aos discentes  

do curso de Gastronomia do 4 semestre, somadas as justificativas supracitadas, foi 

proposto aos alunos a realização de um trabalho que  promovesse o desenvolvimento de 

uma atividade interdisciplinar que abordasse questões relevantes para a Gastronomia e 
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para a sociedade, que se adequasse a uma demanda  atual , e também explorasse todos os 

conhecimentos adquiridos pelos discentes ao longo da sua formação acadêmica, visando  

consequentemente estimular a inovação, a criatividade e a consciência ambiental. Outro 

item importante considerado pelo TFI foi o despertar do interesse científico nos discentes, 

pois, ao propor a elaboração de um artigo científico, juntamente com as preparações 

culinárias, se buscava também o entendimento por parte dos discentes da Gastronomia 

como uma ciência. 

Para isso, os alunos foram divididos em 16 grupos escolhidos e organizados por 

eles próprios, e em seguida realizado um sorteio dos alimentos que seriam explorados no 

desenvolvimento do TFI. Estes insumos foram sugeridos pelos docentes do curso de 

Gastronomia do CEUNSP, tendo como base a prática e vivência no ambiente da cozinha 

enquanto alimentos que possuem partes comestíveis, mas que não são exploradas na 

prática gastronômica.  No gráfico abaixo (gráfico 1) é possível visualizar os alimentos 

que foram sorteados e a quantidade de grupos por alimento.  

 

Gráfico 1: Divisão de alimentos por grupo. 

 

Fonte: as pesquisadoras. 
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 Ao observar o gráfico se pode notar que alguns alimentos foram explorados por 

mais de um grupo, pois durante o sorteio não ocorreu a retirada dos insumos que já haviam 

sido sorteados. 

Foi então, proposto aos grupos a criação de um cardápio composto de uma 

entrada, um prato principal e uma sobremesa por equipe, sendo que, em pelo menos uma 

das preparações estivesse contida uma das partes comestíveis do insumo que 

normalmente não é explorada na prática gastronômica, como cascas, sementes, talos, 

folhas e bagaço. Além dos pratos culinários foi solicitado também que para apresentação 

e execução dos pratos fossem buscadas inspirações que levassem em consideração 

aspectos sustentáveis, sem utilização de descartáveis, reaproveitamento de utensílios de 

serviço, economia de energia e água. Aliada a esta temática de sustentabilidade e 

aproveitamento integral foi pedido também aos alunos que as preparações seguissem os 

princípios da comida de rua. 

                                                    As comidas de rua são definidas como o conjunto de alimentos e 

bebidas preparados ou vendidos por ambulantes, especialmente 

nas ruas e/ou lugares públicos. O consumo de comidas na rua 

tornou-se parte do cotidiano de muitos indivíduos que trabalham 

ou estudam, em especial em cidades maiores, e que se defrontam 

com grandes distâncias a percorrer entre moradia e outros locais 

de exercício de suas rotinas (PERTILE, 2013, p.301).  

A comida de rua deve ser incluída na prática gastronômica, e compreendida sob 

todos os seus aspectos pelos alunos da graduação em Gastronomia, pois comer na rua 

simboliza não somente uma necessidade de alimentação, mas também um elo cultural, 

uma ação social, econômica e cultural (FONSECA et al., 2013, p.311). E mais, percebe-

se que em face ao atual ritmo de vida, os indivíduos cada vez mais trocam longas 

refeições, por refeições rápidas e práticas, que muitas vezes ocorrem fora do ambiente 

doméstico. 
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Para se certificar de que as receitas desenvolvidas atingiram o que tinha sido 

proposto, foi pedido aos grupos que entregassem juntamente com o artigo científico, as 

fichas técnicas das preparações culinárias. As fichas técnicas são ferramentas que 

auxiliam na padronização de receitas e contem informações como ingredientes, modo de 

preparo, rendimento, valor calórico, composição nutricional da preparação, incluindo 

macro e micronutrientes e custos (SANTOS et al. , 2017), o que no caso  do TFI permitiria 

verificar se partes como cascas, sementes, talos, folhas e bagaço tinham sido utilizadas 

nas receitas. Além disso, foram estabelecidas bancas de avaliação dos pratos compostas 

por docentes da própria instituição e de profissionais da Gastronomia, que avaliavam as 

criações observando critérios como sabor, aroma, textura e apresentação do prato.  

Ao propor a escrita do artigo científico juntamente com o desenvolvimento das 

preparações culinárias se teve como intuito, o desenvolvimento por parte dos grupos, de 

pratos elaborados a partir de informações científicas coletadas de forma fidedigna, em 

fontes seguras, para que tivessem uma compreensão mais ampla do alimento partindo do 

estudo de suas características como: origem , informação nutricional, sazonalidade, partes 

comestíveis, dentre outras.  

Ao alinharem os conhecimentos sobre a Agenda 2030 e o alimento selecionado, 

os discentes deram início aos testes em Cozinha Experimental dentro da Instituição de 

Ensino. Estes testes foram acompanhados por 2 docentes que faziam uma avaliação 

prévia das preparações sugerindo alguns ajustes, mas sem interferir na ideia central dos 

alunos, tendo como propósito principal, apenas ajustar o que o grupo havia criado levando 

em conta sabor, aroma, textura e apresentação do prato.  

 

6. MÉTODOS  
 

A partir do objetivo traçado para este artigo foi realizada uma análise quantitativa 

dos TFI pela observação das fichas técnicas entregues pelos discentes, para verificação 
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do cumprimento das metas de aproveitamento integral dos alimentos previamente 

selecionados, no que se refere as partes que geralmente são descartadas na prática 

profissional. 

 

7. RESULTADOS 

 
 Ao examinar os TFI com relação a meta de utilização integral dos insumos, no 

que se refere as partes que geralmente são descartadas, como casca, semente, talo, bagaço 

e folhas, se pôde perceber que 69% (11 grupos) conseguiram criar receitas com 

aproveitamento de partes que geralmente são descartadas, fato que pode ser observado no 

gráfico abaixo (gráfico 2). 

Gráfico 2: Percentual de aproveitamento. 

 
Fonte: as pesquisadoras. 

 Ao averiguar nos trabalhos, mais especificamente nas fichas técnicas, informações 

sobre os insumos que não tiveram um aproveitamento das chamadas partes 

convencionais, se notou que a laranja, nas duas equipes, não teve uma ressignificação do 

bagaço, assim como o milho não teve a utilização da espiga em nenhuma das preparações 

solicitadas. Já com relação a um dos grupos que trabalhou com a manga se percebeu que 

a casca não foi agregada em nenhuma das preparações culinárias, bem como a semente 

do mamão que não foi aproveitada.  
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De forma isolada se percebeu (tabela 1) que para alguns insumos foi cumprido o 

objetivo de utilização das partes não convencionais, especialmente com a tangerina, a 

jaca, a banana, o maracujá, a beterraba e a abóbora.  

Tabela 1: Os insumos e as partes não convencionais que foram utilizadas. 

INSUMOS PARTES NÃO CONVENCIONAIS APROVEITADAS NO TFI 

Tangerina casca, bagaço e folhas 

Jaca caroço e semente 

Banana casca, palmito e coração da bananeira 

Maracujá folha, casca e bagaço  

Abóbora folhas e talos das folhas 

Beterraba folhas, talos e casca 

Fonte: as pesquisadoras. 

 Ainda em relação as partes não convencionalmente utilizadas nas preparações 

culinárias e os itens do cardápio, se pôde perceber que a maioria dos grupos desenvolveu 

entradas com estas partes dos insumos, tendo um menor emprego no prato principal 

(gráfico 3). 

Gráfico 3: Itens do cardápio com maior utilização de partes não convencionais. 

 

 
Fonte: as pesquisadoras. 
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Ao averiguar as fichas técnicas dos grupos que trabalharam com as frutas (n = 12), 

se percebe que todas as equipes utilizaram a polpa do insumo ao menos em uma das 

preparações do cardápio, sendo mais prevalente o emprego no prato principal e na 

sobremesa igualitariamente. A polpa das frutas é a parte mais convencional e mais 

empregada nas receitas de maneira geral, o que pode sugerir que as equipes tiveram mais 

dificuldades em inovar no preparo do prato principal e da sobremesa. 

No que se refere aos aspectos sustentáveis na apresentação dos pratos, o que se 

percebeu, foi que os alunos se preocuparam em buscar alternativas sustentáveis e 

recicláveis para apresentar as preparações, usando vidro, embalagens biodegradáveis, e 

algumas vezes a casca do próprio alimento. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  
 Incorporar aspectos de aproveitamento integral dos alimentos, incluindo as partes 

não convencionais na prática gastronômica é uma demanda que deve ser explorada nos 

cursos de Gastronomia. Formar profissionais conscientes e responsáveis ambientalmente 

faz parte do contexto social atual, mas que necessita também de medidas que estimulem 

a criatividade durante a graduação, e a percepção por parte dos discentes que a 

Gastronomia é uma ciência, e que, portanto, o desenvolvimento de pesquisas nesta área 

se faz necessário e urgente.  

 Buscar referências como a Agenda 2030 e sustentabilidade gastronômica são 

premissas que permitem ao futuro profissional se diferenciar no mercado de trabalho, 

permitindo que estes indivíduos tenham uma formação conectada com a atualidade e 

todas as suas carências e necessidades que devem ser exploradas pela Gastronomia. 

 Contudo, fica nítido que os discentes do curso de Gastronomia devem desenvolver 

mais habilidades criativas, que muitas vezes durante a formação acadêmica não é 

estimulado pelo fato de que, ao longo do curso se pratica a reprodução de receitas já 
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existentes. E medidas que estimulem o interesse científico devem ser adotadas de maneira 

significativa para que haja uma maior produção científica na área. 
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RESUMO 

O Brasil ocupa a terceira posição no mercado mundial de produtos cosméticos. Um novo 

nicho vem sendo explorado, o dos nutricosméticos e cosmocêuticos. O conceito de beleza de 

dentro pra fora, além dos conceitos de saúde interligados a estética e bem estar vem ganhando 

o mercado. Estes nutricosméticos apresentam-se na forma de cápsulas, comprimidos ou 

sachês para consumo e contém bioativos com funções estéticas como os antioxidantes, 

principal princípio ativo presente em cosméticos profissionais para fotoenvelhecimento. O 

principal fator do fotoenvelhecimento é a exposição à luz solar, principalmente radiação UV. 

O cacau apresenta na sua composição compostos polifenólicos com atividade antioxidante, 

em especial os flavonóides, mais especificamente os flavanóis. Nos trabalhos disponíveis na 

literatura, estes compostos demonstraram ser eficazes, via consumo oral de forma contínua, a 

melhorar o fator de fotoproteção natural da pele, hidratação, elasticidade, textura, espessura e 

microcirculação cutânea e subcutânea. Apesar dos resultados, o cacau ou seus flavanóis de 

forma isolada ainda não são comumente utilizados por profissionais da estética. Ainda são 

necessários mais estudos quanto as possíveis propriedades sinérgicas do cacau e de seus 

flavanóis com recursos estéticos, eletroterápicos e cosméticos. O cacau além de se apresentar 

como um ótimo nutricosmético, este também deve ser ressaltado pelas suas propriedades de 

alimento funcional na prevenção de doenças e manutenção da saúde. 

 

PALAVRAS-CHAVE: cacau; nutricosmético; nutracêuticos; fotoenvelhecimento; 

flavonóides. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos (ABIHPEC), o Brasil ocupa a terceira posição no mercado mundial de produtos 

de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, apresentando faturamento de US$28,4 bilhões 

em de 2009, perdendo somente para o Japão (US$ 39,9 bilhões) e Estados Unidos (US$ 58,9 

bilhões) (ABIHPEC, 2010). Quanto ao nível técnico, o Brasil ocupa a quarta posição segundo 

o Ranking divulgado no 26th Congress of International Federation of Societies of Cosmetics 

Chemists (IFSCC), realizado em Buenos Aires em 2010 (Associação Brasileira de 

Cosméticos, 2010). 

 Devido ao seu grande posicionamento tanto economicamente quanto técnico-

cientifico, é natural que o setor cosmético apresente alta dinamicidade no que diz respeito ao 

desenvolvimento de novos produtos. Novidades como transdérmicos, nutricosméticos orais e 
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cosmetotêxteis já são aceitos no mercado e sua demanda vem crescendo (Deberen, 2006). 

Com o dinâmico desenvolvimento do mercado, e a busca constante por novidades, é comum 

que ocorra a convergência de diferentes áreas do conhecimento, como forma de desenvolver 

novos produtos para atender as novas demandas dos consumidores. Um grande exemplo são 

as indústrias de alimentos, medicamentos e cosméticos; estas afunilando seus limites entre si 

e convergindo para desenvolver novas propostas tecnológicas para o mercado (Choi & 

Valikangas, 2001). Assim podemos citar o surgimento dos nutricosméticos. 

 Nutricosméticos podem pertencer tanto à categoria de cosméticos, suplementos 

nutricionais e medicamentos (Neves, 2009). Hoje são definidos como suplementos 

nutricionais baseados em compostos bioativos, cujas propriedades podem ser: antioxidantes, 

anti-inflamatória, antiglicante entre outros. Estes podem beneficiar pele, cabelo e unhas, 

fortalecendo os fios ou até mesmo prevenindo o envelhecimento (Ruiz, 2012). Seus 

compostos ativos podem envolver vitaminas, aminoácidos, ácidos graxos essenciais, minerais 

e substâncias antioxidantes (Figueiredo, 2011). Existe hoje uma tendência de mudança quanto 

ao que se refere aos cuidados com a pele e melhora da aparência, através da ingestão de 

suplementos nutricionais, relacionando assim a ingestão de antioxidantes e vitaminas com 

uma aparência mais saudável e bonita, fortalecendo o conceito de “beleza de dentro para fora” 

(Draelos, 2010). 

 Os principais ativos utilizados em nutricosméticos são os agentes antioxidantes. Uma 

vez que estes combatem os responsáveis diretos do envelhecimento, os radicais livres, a 

suplementação dos mesmos fornece para a maquinaria antioxidante do corpo substrato 

necessária para o combate destes agentes nocivos (Chapanski & dos Santos, 2015). O 

combate às espécies reativas do oxigênio é um ponto chave para a prevenção do 

envelhecimento cutâneo, uma vez que o envelhecimento extrínseco da pele é causado pela 

ação de fatores ambientais, principalmente agentes estressores que favorecem o acúmulo de 

ROS, como a exposição crônica à radiação UV, poluição e nutrição pobre (Schagen et al., 

2012). 
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 Um exemplo de alimento rico em antioxidantes é o chocolate. Seus ativos 

antioxidantes são provenientes dos flavonoides presentes no cacau, como as catequinas, 

epicatequinas e pricianididas. Não só apresentam atividade antioxidante, mas também há 

vários trabalhos na literatura que relacionam os flavonoides do cacau e seus efeitos benéficos 

contra doenças cardíacas, sensibilidade à insulina e até mesmo efeitos benéficos no sistema 

imune e nervoso (Katz et al., 2011; Camps-Bossacoma et al., 2017). 

 Os antioxidantes são de extrema importância no que diz respeito à prevenção do 

fotoenvelhecimento. Radiação ultravioleta A (UVA) e ultravioleta B (UVB) provocam efeitos 

deletérios na pele. Em conjunto ao envelhecimento intrínseco, o processo de envelhecimento 

é acelerado em consequência da exposição à luz UVA e UVB, ao qual se denomina 

fotoenvelhecimento (Sies & Stahl, 2004). Isso ocorre, pois a exposição direta a esta radiação 

ocasiona alterações deletérias ao material genético das células (DNA) direta ou indiretamente 

pelo estresse oxidativo. O efeito acumulativo desta exposição leva ao afinamento, perda de 

elasticidade, aspereza e surgimento de rugas na pele (Verschooten et al., 2006).  

 Desta forma, frente ao crescente mercado de nutricosméticos no país e no mundo, 

assim como as evidências científicas publicadas quanto aos efeitos do cacau e de seus 

flavonoides, este artigo de revisão tem como objetivo realizar um levantamento da literatura 

disponível quanto a esses tópicos, a fim de sintetizar e disponibilizar este conhecimento aos 

pesquisadores, cientistas, estudantes e população em geral, na língua portuguesa, uma vez que 

a maioria da informação científica a respeito está em inglês. 

 

METODOLOGIA 

Foi realizado levantamento bibliográfico acerca do tema através de pesquisa em 

diversas fontes nacionais e internacionais de artigos científicos, periódicos, livros, banco de 

dados e repositórios de dissertações e teses. Assim o texto foi organizado para evidenciar os 

principais efeitos nutricosméticos do cacau e de seus flavonoides com base cientifica, e 

possível aplicação nos tratamentos estéticos. 
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LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

1. Cacau e seus componentes antioxidantes 

Cacau, ou também conhecido como cocoa, é a semente oleosa seca e totalmente 

fermentada do fruto do cacauzeiro, Theobroma cacao (McShea et al., 2009). O licor de cacau 

é a pasta obtida a partir dos grãos de cacau moídos, torrados, descascados e fermentados, 

também chamados de nibs. Este é constituído pela manteiga de cacau e demais componentes 

não graxos. O cacau em pó é obtido através da remoção da manteiga de cacau do licor. O 

chocolate por sua vez é um alimento feito combinando licor de cacau com manteiga e açúcar. 

A proporção de licor de cacau no produto final determina a cor do chocolate e 

consequentemente sua porcentagem de cacau (World Cocoa Foundation).  

Quanto à composição de polifenóis e antioxidantes, o cacau em pó apresenta uma 

média de 50mg de polifenóis por grama e produto. Ao ser comparado com outros alimentos, 

este apresenta uma maior quantidade de antioxidantes fenólicos e procianidinas quanto 

proporcionado por conteúdo em peso total. Majoritariamente, dentre os antioxidante fenólicos 

encontrados no cacau em pó, encontram-se os flavonoides, especificamente os flavanóis. Os 

mais abundantes são: epicatequinas, catequinas e procianidinas, esta última maior responsável 

pela atividade antioxidantes dos produtos derivados de cacau (Gu et al., 2006). 

Devido às características estruturais e químicas dos flavanóis, estes são excelentes 

componentes antioxidantes, capazes e capturar e neutralizar diretamente radicais livres, além 

de quelar metais como Fe e Cu, estes responsáveis por aumentar radicais livres em meio 

celular, além de inibir enzimas antioxidantes, promovendo assim uma ação indireta na 

atividade dessas enzimas, modulando defesas endógenas contra radicais livres (Cotelle, 

2001).  Desta forma o consumo de cacau promove incremento na capacidade antioxidante 

sérica, protegendo assim as células do estresse oxidativo e de radicais livres endógenos (Kris-

Etherton & Keen, 2002). 

 

2. Evidências científicas da utilização do cacau como um nutricosmético 
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 Devido ao alto conteúdo de flavonóis antioxidantes encontrados no cacau, este quando 

consumido de forma regular, pode levar a efeitos benéficos em diversos sistemas, destacando 

aqui o sistema tegumentar. O incremento na atividade antioxidante dos cosméticos e 

dermacosméticos já vêm sendo observado quando o principal objetivo é rejuvenescimento e 

prevenção do fotoenvelhecimento. Princípio ativos antioxidantes como a vitamina C presentes 

em sérums e hidratantes já são comumente encontrados no mercado e utilizados por 

profissionais da estética. No entanto, quando se trata da prática de suplementação e uso de 

nutricosméticos ou nutracêuticos, estes ainda não são muito difundidos na prática da profissão 

(Pereira, 2013). 

 Estudos na literatura partem do pressuposto que esse incremento antioxidante via 

flavanóis tem influencia direta no sistema tegumentar, principalmente na proteção contra 

radiação UV, principal fator estressante, antioxidante e fotoenvelhecedor.  

Partindo do mesmo pressuposto, Heinrich e colaboradores (2006) em seu estudo, a 

partir de um ensaio duplo cego randomizado com 24 voluntárias, onde 12 delas consumiram 

uma bebida com preparo cacau em pó com alto teor de flavanóis, enquanto as 15 voluntárias 

restantes consumiram a mesma bebida, porém com preparo de cacau em pó com baixo teor de 

flavanóis. Este consumo foi diário e constante por 12 semanas, onde na dose havia um 

mínimo de 300mg de flavanóis totais para o grupo de alto teor contra no máximo 30mg para o 

grupo controle. Neste estudo foram avaliados vários fatores de pele, como sensibilidade da 

pele a radiação UV, hidratação da pele, textura e circulação sanguínea. Para todos os 

parâmetros avaliados, sem exceção, foram constatadas melhoras significativas no grupo que 

consumiu o preparo com alto teor de flavanóis. No estudo realizado por Neukam e 

colaboradores (2017), houve constatação da melhora da microcirculação cutânea e subcutânea 

dos participantes do estudo. Neste caso, a dose foi única de 18g de cacau em pó rico em 

flavanóis consumido na forma de bebida e a aferição da microcirculação foi realizada horas 

depois do consumo. 

  Partindo do mesmo pressuposto, Williams e colaboradores (2009) realizaram um 

estudo parecido, de mesma forma um teste duplo cego randomizado com 30 indivíduos 
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saudáveis, no entanto o consumo foi de chocolate, também separado os grupos de 15 

indivíduos em alto e baixo teor de flavanóis. O consumo foi diário e constante também 12 

semanas, 20 gramas em tabletes de chocolate. Neste estudo os autores evidenciam que os 

voluntários em cada porção consumiam uma dose mínima de 600mg de flavanóis. Através do 

teste de DEM, observou-se que os indivíduos que consumiram chocolate com alto teor de 

flavanóis apresentaram um valor de DEM duas vezes maior, ou seja, resistiram a uma carga 

de UV duas vezes maior até o surgimento de eritema quando comparados com o grupo 

controle e com tempo zero. 

O foco do estudo realizado por Yoon e coautores (2015), foi não somente a aferição de 

DEM, mas também de variáveis visíveis relacionadas ao fotoenvelhecimento como rugas, 

linhas de expressão e elasticidade da pele. Neste artigo, constatou-se além de um aumento na 

DEM dos participantes que consumiram bebida preparada com cacau em pó com alto teor de 

flavanóis por 24 semanas, uma suavização das rugas e aumento da elasticidade significativo 

quando comparados com o tempo zero. 

Existem divergências na literatura quanto às informações de DEM e de hidratação, 

uma vez que há divergências nos experimentos realizados como população, variabilidade 

desta população como idade, gênero, fototipo e até mesmo onde foram realizados estes 

estudos, estações do ano etc. No estudo realizado por Mogollon e coautores (2014), chocolate 

com alto teor de flavanois foi utilizado em um ensaio duplo cego randomizado onde 14 

voluntários participaram. Durante 12 semanas 30g deste chocolate foi consumido, garantindo 

ao grupo teste uma concentração de 600mg de flavanois totais por dia. Neste trabalho em 

questão não foi possível observar diferença significativa na DEM e nos parâmetros de 

hidratação da pele como demonstrados por Heinrich et al. (2006), no entanto os resultados de 

elasticidade foram positivos, o que corroboram com Yoon et al. (2015). Na Tabela 1 podem-

se observar todos os estudos citados acima e disponíveis na literatura sobre o assunto. Foram 

destacados pontos chaves quanto à dose, teor de flavanóis e tempo de estudo, além das 

particularidades das populações que participaram do estudo com fototipo e local em que 

foram realizados os estudos. 
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Apesar de Mogollon e coautores não terem constatado evidências quanto as 

propriedades fotoprotetoras do cacau, Kim e colaboradores (2016) evidenciam em seu estudo 

as propriedades de prevenção do cacau quanto ao surgimento de rugas ocasionadas por 

exposição a radiação UV. Neste estudo foram utilizados ratos sem pelos, onde estes foram 

expostos à radiação UVB, sendo um grupo controle e outro tratado com suplementação oral 

de extrato de cacau. Frente à exposição, o grupo controle desenvolveu rugas, principal sinal 

do fotoenvelhecimento, sendo que o grupo tratado também às apresentaram, porém de forma 

leve e atenuada. Além desses parâmetros, foi avaliada a expressão uma série de genes 

relacionados à formação de rugas induzidas por UVB, e ação modulatória da suplementação 

de cacau nestes genes, com influência benéfica em genes relacionados ao combate de estresse 

oxidativo e fotoproteção e prevenção da formação de rugas. 

Frente aos trabalhos disponíveis na literatura, percebe-se que o grande foco da 

utilização do cacau como alimento funcional, quando voltado para o sistema tegumentar, é a 

sua propriedade fotoprotetora com ação endógena, uma vez que o principal agente do 

fotoenvelhecimento e do desenvolvimento do câncer de pele é a radiação UV. Seus 

compostos polifenólicos apresentam comprovadamente atividade antioxidante e anti-

inflamatória (Cotelle, 2001; Gu et al., 2006), o que corroborou para a utilização desses dados 

para o surgimento de novos trabalhos baseados na hipótese das propriedades fotoprotetoras. 

Do mais, há uma gama de trabalhos que discutem e averiguam também os feitos do cacau 

como um alimento funcional com propriedades no sistema cardiovascular, principalmente 

pela ação preventiva contra doenças coronárias e cardiovasculares, aonde seus efeitos vão 

desde a modulação da pressão arterial, concentração sérica de lipídeos, modulação da 

resistência à insulina e melhora das funções do tecido endotelial (Khawaja et al., 2011; Corti 

et al., 2009). Assim podemos evidenciar outra linha de pesquisa dentro dos efeitos funcionais 

do cacau com efeitos indiretos no sistema tegumentar, ao qual foi ressaltado pela melhora da 

microcirculação cutânea e subcutânea pelos estudos de Heirich et al. (2006) e Neukam et al. 

(2007). Estes dados são de extrema importância principalmente no que diz respeito a nutrição, 

oxigenação e hidratação endógena da pele, todos estes parâmetros interdependentes da 
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principal fonte nutricional da pele, os vasos capilares presentes na derme papilar e basal 

(Pappas et al., 2016). 

Frente aos estudos na literatura, vale destacar que todos interligam os efeitos benéficos 

do cacau aos seus compostos polifenólicos, principalmente os flavanóis pela sua atividade 

antioxidante e anti-inflamatória. No entanto, ainda no mercado não é possível encontrar 

isoladamente estes compostos em capsulas, como por exemplo, em um suplemento, 

nutracêutico ou nutricosmético.  

Em contrapartida, na literatura temos evidências quanto à exacerbação de acne 

vulgaris frente ao consumo diário de chocolate, seja ele ao leite ou com alta concentração de 

cacau (Chalyk et al., 2018). Neste estudo houve um aumento significativo na descamação de 

corneócito e aumento da presença de bactérias gram positivas, o que podem levar ao aumento 

da acne, no entanto não houve esta comprovação neste estudo. Vale ressaltar aqui que, com a 

utilização das capsulas com compostos fenólicos ou flavanóis isolados diminuiriam os efeitos 

comedogênicos causados pelo chocolate (Vongraviopap & Asawanonda, 2016), uma vez que 

o conteúdo lipídico não estaria presente, ou até mesmo a utilização do cacau em pó, pois a 

maior parte gordurosa é retirada no processo de fabricação do mesmo. 

 

CONCLUSÃO 

Neste levantamento literário podemos concluir que há evidências científicas quanto 

aos efeitos benéficos do cacau e a melhora de parâmetros de pele relacionados à estética e 

saúde. O cacau demonstrou ser um forte candidato para incorporação na forma de um 

suplemento ou nutricosmético devido a sua ação fotoprotetora, antioxidante, anti-inflamatória 

e vasodilatadora, podendo trazer resultados e respostas positivas à fatores de 

fotoencelhecimento e nutrição da pele. Ainda é necessário que sejam realizados mais estudos, 

principalmente quanto à ação fotoprotetora, e também da associação deste recurso a outros 

recursos estéticos, eletroterápicos e cosméticos de forma sinérgica. Do mais, o cacau e seus 

compostos fenólicos apresentam uma série de propriedades benéficas não só à pele, mas à 

saúde como um todo. 
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Tabela 1. Síntese dos efeitos do cacau via oral no sistema tegumentar 

 

*Com alto teor de flavanóis 

  

Suplementação* Tipo de teste n Fototipos Local do estudo Dose Flavanóis Duração Resultado Referência

Aumento da DEM, maior proteção contra UV

Aumento da espessura da pele

Redução da perda de água transdermal

Redução da rugosidade e descamação

Aumento da microcirculação cutânea e subcutânea

Bebida a base de cacau em pó Cruzado 10 - Alemanha 18g >300mg Dose única Aumento da microcirculação cutânea após 2h Neukam et al 2007

Chocolate Duplo cego 30 II e III Canadá 20g >600mg 12 semanas Aumento da DEM, maior proteção contra UV Willliams et al. 2009

Manutenção para DEM

Aumento de elasticidade da pele

Manutenção da hidratação

Suavização de rugas

Aumento da elasticidade da pele

Aumento da DEM, maior proteção contra UV

320mg 24 semanas

Heinrich et al. 2006

Mogollon et al. 2014

Yoon et al. 201562 12gCoréia do Sul

12 semanas

II

I e II

>300mg

600mgCanadá 30g74Duplo cegoChocolate

Bebida a base de cacau em pó Duplo cego -

Bebida a base de cacau em pó Duplo cego 24 18gAlemanha 12  semanas
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A prática baseada em evidência é um assunto atual discutido por muitos 

profissionais da área da saúde, inclusive os fisioterapeutas, porém poucos sabem o que é 

e qual a finalidade, devido a diversas barreiras como o idioma, falta de conhecimento nas 

diferentes bases de dados como PUBMED, Scielo, PEDro, Cochrane, hábitos de leitura 

e interpretação de artigos científicos. Assim, esse estudo teve como objetivo investigar 

os fisioterapeutas em algumas cidades do interior de São Paulo, e identificar a habilidade 

destes em tomarem suas decisões clínicas baseadas em evidências a partir da ferramenta 

TFRESNO Modificado. Foi possível analisar que de forma geral os fisioterapeutas têm 

conhecimento regular sobre PBE, baseado na pontuação média do Teste FRESNO-

Modificado e que a relação entre o tempo de formado e o conhecimento na PBE parecer 

não estar associada, também parece descartar o idioma como barreira, já que 67% dos 

entrevistados negaram o idioma como barreira para leitura de artigos. Houve associação 

entre conhecimento em bases de dados e melhor pontuação no Teste FRESNO-

Modificado.  

 

PALAVRAS-CHAVE. Evidências, tomada de decisão clínica, fisioterapia, 

conhecimento, prática profissional. 

 

INTRODUÇÃO 

A prática baseada em evidência (PBE) está presente na história da saúde desde 

1990, inicialmente na medicina com Gordon Guyatt, usada em publicação apenas a partir 

em 1992, com o movimento elaborado por David Sacket no Canadá.(COBO-SEVILLA 

et al., 2019; HERBERT R, JAMTVEDT G, MEAD J, HAGEN KB, 2011). Este 

movimento vem ganhando repercussão e adeptos, pois integra experiências individuais 

do profissional da saúde, com as melhores evidências de práticas clínicas disponíveis em 

pesquisas científicas, os valores e expectativas do paciente. Esta evidência pode ser 

apresentada em uma pirâmide, com diferentes tipos de estudos em diferentes 
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níveis.(CRISTINA MARIA GALVÃO , NAMIE OKINO SAWADA, 2003; 

MARQUES; PECCIN, 2005; QUEIROZ; SANTOS, 2013).  Porém, recentemente alguns 

estudos, em especial, alguns feito nos EUA (ALPER; HAYNES, 2016; GORGON et al., 

2013; SCHOLTEN-PEETERS et al., 2013) estão revendo a hierarquia da pirâmide 

tradicional, a qual é seguida desde 1995, na medicina baseada em evidência. Dessa 

maneira, foi avaliado que de acordo com os diferentes tipos de estudo e as diferentes 

perguntas de pesquisas, deve haver mudanças na ordem dessa pirâmide. Além disso, não 

há apenas uma pirâmide correta, mas sim a tradicional que serve de guia, para construção 

de outras personalizadas a cada caso. 

Portanto, atualmente a fisioterapia, assim como, em outras áreas da saúde, também 

deixou de ser apenas baseada em livros e experiências sem comprovações com estudos 

científicos, surgiu o movimento cientifico Prática Baseada em Evidência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Gráfico em formato de pirâmide sobre a confiança e validade de acordo com os tipos de estudo. 

Referência (COOK DJ, GUYATT GH, LAUPACIS A , SACKERR DL, GOLDBERG TJ, 1995) 

 

 



 

 

 
Itu I 

R. Madre Maria Basília, 965 
13300 903 Itu SP  

T 55 11 4013 9900 

 

 

www.ceunsp.edu.br 
 

Itu II  
Rua do Patrocínio, 716 

13300 200 Itu SP  
T 55 11 4013 9900 

 
Salto 

Pç. Antônio Vieira Tavares, 153 
13320 219 Salto SP 
T 55 11 4028 8800 

 
 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

Ademais, na fisioterapia a prática baseada evidências surgiu com o Departamento 

de Epidemiologia da Universidade de Maastricht nos países baixos. Esse departamento 

desde os anos 90 treinou várias gerações de pesquisadores que produziam pesquisas 

clínicas de alta qualidade para a fisioterapia. Entretanto, Bury e Mead em 1998, 

desenvolveram um guia prático para terapeutas, o qual ajudou estes profissionais a 

entenderem o que é a prática baseada em evidência e qual o seu significado. (HERBERT 

R, JAMTVEDT G, MEAD J, HAGEN KB, 2011) 

A partir de 1999, de fato os fisioterapeutas começam a entender a PBE, pois surgiu 

Physiotherapy Evidence Database, (PEDro), um banco de dados específico da área, com 

indexação apenas de estudos de maior evidência (guias de recomendações, revisões 

sistemática e ensaios clínicos).(MOSELEY et al., 2019) Esta base de dados propiciou aos 

fisioterapeutas, maior facilidade de acesso a evidência de qualidade sobre os efeitos da 

intervenção. (HERBERT R, JAMTVEDT G, MEAD J, HAGEN KB, 2011) 

A PBE tem o objetivo de integrar as experiências individuais vivenciadas na 

prática aliada a melhor evidência clínica, apresentada a partir de pesquisas, assim a 

evidência não vem para substituir a habilidade do profissional de julgar e avaliar a decisão 

Figura 2: A proposta da nova pirâmide da medicina baseada em evidências. (A) A pirâmide 

tradicional. (B) Revisão da pirâmide: (1) as linhas que separam os desenhos do estudo tornam-se 

onduladas (Classificação de Recomendações, Avaliação, Desenvolvimento e Avaliação), (2) 

revisões sistemáticas são "Cortou" a pirâmide. (C) A pirâmide revisada: revisão sistemática é uma 

lente através da qual evidência é vista (aplicada). Referência (MURAD et al., 2016) 
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clínica, mas auxiliar na tomada de decisão clínica, visando uma maior eficácia no 

tratamento.(QUEIROZ; SANTOS, 2013)  

Apesar de alguns trabalhos feitos no Brasil (MARQUES; PECCIN, 2005; 

QUEIROZ; SANTOS, 2013) e de outros países como: Equador, EUA, Austrália, Holanda 

(CHRIS CIMOLI, B.PHYS, 2012; CRISTINA MARIA GALVÃO , NAMIE OKINO 

SAWADA, 2003; OLSEN; BRADLEY; NORTVEDT, 2017; POUNTEY TE, MANDY 

A, 2009; SCHOLTEN-PEETERS et al., 2013; WALTZ, 2013) identificarem barreiras 

para o profissional ou acadêmico usar a PBE, há limitações nestas pesquisas em analisar 

a habilidade e conhecimento dos profissionais e acadêmicos na tomada de decisão clínica 

do tratamento dos pacientes devido à falta de ferramenta de avaliação adequada. 

Recentemente foi desenvolvida e posteriormente validada para língua portuguesa uma 

ferramenta, conhecida como: Teste Fresno Modificado, um questionário autoexplicativo 

de aplicação em 60 minutos.(SILVA, ANDERSON M. et al., 2016; TILSON, 2010) 

A presente investigação procurou analisar os fisioterapeutas de algumas cidades 

do interior de São Paulo, e identificar a habilidade destes em tomarem suas decisões 

clínicas baseadas em evidências, no período de 12 meses, através da ferramenta Teste 

FRESNO-Modificado, e procurou identificar as barreiras e facilitadores para essa prática. 

 

MÉTODO 

 Tipo de estudo 

O estudo é do tipo transversal, exploratório, quantitativo por amostra de 

conveniência. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 

Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (CEUNSP) e aprovado em 22 de março de 

2019 (CAAE 08581819.7.0000.8287). (ANEXO 1) 

Local e Amostra 

O trabalho foi realizado pelo Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio 

(CEUNSP).Foi coletado dados e aplicado questionários aos fisioterapeutas atuantes da 



 

 

 
Itu I 

R. Madre Maria Basília, 965 
13300 903 Itu SP  

T 55 11 4013 9900 

 

 

www.ceunsp.edu.br 
 

Itu II  
Rua do Patrocínio, 716 

13300 200 Itu SP  
T 55 11 4013 9900 

 
Salto 

Pç. Antônio Vieira Tavares, 153 
13320 219 Salto SP 
T 55 11 4028 8800 

 
 

 

 

 

 6 

região metropolitana de Sorocaba(RMS), a qual é composta por 27 cidades, porém foram 

escolhidas 10 dessas cidades, as quais  se encaixam no intervalo de 50 mil < x < 180 mil 

habitantes, apresentadas em ordem crescente : Porto Feliz ( 52.785 pop.) , Piedade ( 55.149 

pop.) , Boituva ( 59.793 pop.), Ibiúna ( 78.262 pop.) , São Roque ( 89.943 pop.) , Salto ( 

117.561 pop.), Tatuí ( 120.533), Votorantim ( 121.331 pop.) , Itapetininga ( 162.231 pop.) e 

Itu (171.268 pop.) (FNEN, [S.d.]) 

Características gerais da população 

Indivíduos graduados em fisioterapia. 

Critério de Inclusão:  

Foram selecionadas 7 cidades da RMS, que tinham no mínimo 50 mil habitantes 

e no máximo180 mil habitantes (50 mil < x < 180 mil), e enviados questionários aos 

fisioterapeutas de diversas áreas, como: neurologia, ortopedia, preventiva, saúde da 

mulher, hidroterapia. Fisioterapeutas de ambos os sexos, sem restrição em relação ao ano 

e local de graduação e especialidade. 

Critérios de exclusão:  

Foram excluídos do estudo: fisioterapeutas que não exerciam a atividade 

profissional, e a não fizeram a devolução do questionário após o prazo de 1 mês. 

Procedimento 

Após aprovação do comitê de ética, foi possível dar início a seleção dos 

participantes. Assim, foram selecionados 72 participantes, fisioterapeutas em atuação 

clínica, os quais receberam o Termo de Consentimento livre e esclarecido, e a partir da 

anuência, foi entregue o questionário sociodemográfico, composto por perguntas como: 

nome, idade, nível de graduação, entre outras perguntas, a fim de caracterizar a amostra 

(ANEXO 2).  

Em seguida, foi apresentado o Teste Fresno Modificado que é uma ferramenta 

projetada para avaliar as habilidades do profissional em PBE, de forma autoexplicativa.  

O FRESNO é composto por duas opções de casos clínicos, um deles é na área da ortopedia 



 

 

 
Itu I 

R. Madre Maria Basília, 965 
13300 903 Itu SP  

T 55 11 4013 9900 

 

 

www.ceunsp.edu.br 
 

Itu II  
Rua do Patrocínio, 716 

13300 200 Itu SP  
T 55 11 4013 9900 

 
Salto 

Pç. Antônio Vieira Tavares, 153 
13320 219 Salto SP 
T 55 11 4028 8800 

 
 

 

 

 

 7 

e o outro é da neurologia, com 8 perguntas referentes ao caso clinico escolhido, duas 

perguntas que necessitam de cálculos matemáticos, mais relacionadas a estatística. 

Durante a entrega do Teste FRESNO Modificado, os participantes puderam esclarecer 

dúvidas, e tiveram o período de 1 mês para a devolução com as respostas, porém aqueles 

que puderam responder no momento da entrega também foi aceito, só não poderiam fazer 

o uso de calculadora, nem de material para consulta (ANEXO 3). (TILSON, 2010) 

A pontuação desse Teste é calculada a partir da pontuação parcial de cada 

pergunta e assim foi obtida a pontuação total com a soma das parciais.(TILSON, 2010). 

Dessa maneira, depois que os participantes responderam o questionário, a avaliadora 

calculou a pontuação, a qual possui o mínimo de 0 e o máximo de 212 pontos, segundo o 

estudo de validação do Teste FRENOS-Modificado. 

Análise Estatística 

Os dados foram armazenados em tabela do Excel® do programa Microsoft Office 

e as análises realizadas no programa SPSS (versão 19). A análise estatística para 

caracterização da amostra foi feita por meio de medidas de tendência central e de 

dispersão, com média, desvio padrão para variáveis contínuas e mediana, mínima e 

máxima para variáveis categóricas e frequência. Para analisar a homogeneidade e 

normalidade dos dados foi utilizado teste de Levene e Shapiro-Wilk respectivamente. 

Para comparação de médias foi usada teste T e  medidas de correlação entre duas variáveis 

foi utilizado o coeficiente de Pearson. Foi considerado o nível de significância menor que 

5%.   

RESULTADOS 

Foram abordados 72 fisioterapeutas, destes 41 fisioterapeutas concordaram em 

participar da pesquisa, 36 fizeram a entrega dos questionários no prazo estabelecido 

(50%), e 5 dos que concordaram não fizeram a devolução do questionário preenchido. Na 

Figura 3 é mostrado o fluxograma de seleção dos participantes e de quais localidades são 

os fisioterapeutas. 
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Desses 36 indivíduos, 30 são do sexo feminino e apenas 6 do sexo masculino, já 

a faixa etária de maior porcentagem foi de 21-31 anos representando 58,3%, o tempo de 

formado de mais de 3 anos foi 66,7% e a graduação em Universidades particulares 

representou 91,3%. Outras informações das características sociodemográficas desses 

profissionais que participaram estão na Tabela 1.  

Em relação aos resultados do Teste FRESNO-Modificado estão detalhados por 

questões e também apresentado sua pontuação total (TABELA 2). Percebe-se que a maior 

pontuação está na questão 1. A média total foi baixa, de 62,2, com pontuação máxima de 

149 pontos, quando comparado a pontuação máxima do Teste FRESNO-Modificado é 

212, demonstrando pouco conhecimentos dos profissionais em relação aos 

conhecimentos específicos a PBE. 

 

 

 

 

Figura 3: Fluxograma do estudo 
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Tabela 1: Dados sociodemográfico dos participantes 

 

 

 

 

FREQUÊNCIA PORCENTAGEM

SEXO

MAS 6 16,7

FEM 30 83,3

Total 36 100

FAIXA ETÁRIA

21-31 21 58,3

32-42 10 27,8

43-45 4 11,1

>45 1 2,8

Total 36 100

NATURALIDADE

Porto Feliz 3 8,3

Boituva 3 8,3

Salto 10 27,8

Tatuí 1 2,8

Itapetininga 6 16,7

Itu 6 16,7

Outros 7 19,4

Total 36 100

GRADUAÇÃO

CEUNSP-Itu 17 47,2

Faculdade Anhanguera Indaiatuba 1 2,8

Faculdade São Camilo -SP 1 2,8

PUCCAMP 1 2,8

UFSCAR-São Carlos 1 2,8

UNIMAR-Universidade de Marília 2 5,6

UNIMEP(Universidade Metodista de Piracicaba) 4 11,1

UNIP-Sorocaba 6 16,7

UNIRP 1 2,8

UNISA 1 2,8

Universidade de Santo Amaro 1 2,8

UNISANTA 36 100

Total

TIPO DE GRADUAÇÃO Publica 3 8,3

Particular 33 91,7

                Total 36 100

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Aprimoramento 3 8,3

Especialização 25 69,4

Mestrado 2 5,6

Doutorado 1 2,8

Nenhum 5 13,9

Total 36 100

TEMPO DE FORMADO

< 1 ano 5 13,9

1-2 anos 6 16,7

                                     2-3 anos 1 2,8

> 3 anos 24 66,7

Total 36 100
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Tabela 2: Estatísticas Descritivas 

 

 

 

 Houve associação entre pontuação maior no teste FRESNO-modificado com 

fisioterapeutas que afirmam conhecer as bases de dados, com significância estatística 

(p=0,05). Outros resultados não apresentaram a associação com significância estatística: 

possuir ou não conhecimento em PBE, (p = 0,78), hábito de leitura de artigos durante a 

  N  Mínimo Máximo Média Desvio 

Padrão 

IDADE 36  22 59 32.44 9.132 

F1-questão clínica 36  0 24 10.28 6.947 

F2-bases de dados 36  0 24 10.00 6.845 

F3-tipo de estudo 36  0 21 4.81 5.893 

F4-estratégia de 

busca 

36  0 24 9.67 7.753 

F5-relevância 36  0 24 6.81 7.671 

F6-validade 36  0 24 6.08 6.531 

F7-magnitude e 

significância 

36  0 21 5.89 6.023 

F8-questões extras 

QC 

36  0 16 9.69 7.159 

F9-estatística 36  0 6 1.08 1.826 

F10-estatística 36  0 15 0.81 2.936 

TOTAL FRESNO 36  .00 149.00 622.222 3.570.523 

Tempo anos 

formado 

36  1.00 37.00 96.389 883.549 



 

 

 
Itu I 

R. Madre Maria Basília, 965 
13300 903 Itu SP  

T 55 11 4013 9900 

 

 

www.ceunsp.edu.br 
 

Itu II  
Rua do Patrocínio, 716 

13300 200 Itu SP  
T 55 11 4013 9900 

 
Salto 

Pç. Antônio Vieira Tavares, 153 
13320 219 Salto SP 
T 55 11 4028 8800 

 
 

 

 

 

 11 

graduação e também o relato dos fisioterapeutas afirmando que já fizeram uso da PBE 

(p=1,0)  

Em relação a correlação da pontuação do teste FRESNO-Modificado com número 

de habitantes da cidade dos participantes ou tempo de formado não foi observado valores 

estatisticamente significantes: p=0,67 e p=0,15 respectivamente.  

 

DISCUSSÃO 

 Esse estudo analisou os fisioterapeutas de 7 algumas cidades do interior de São 

Paulo, uma amostra de 72 participantes, 50% respondeu aos questionários de forma 

completa, e identificou a habilidade destes em tomarem suas decisões clínicas baseadas 

em evidências, através do Teste FRESNO Modificado.  

Assim, foi possível analisar que o desinteresse dos profissionais em participar foi 

grande, o mesmo fato ocorreu em outro estudo feito anteriormente.(SILVA, ANDERSON 

M. et al., 2016). Com os resultados obtidos, verificou-se que o conhecimento em PBE na 

RMS é baixa, devido a pontuação obtida no Teste FRESNO-Modificado, em oposição a 

estudos feitos em grandes centros, como por exemplo em São Paulo e Santa Catarina. 

Entretanto, nesses estudos anteriores a análise do conhecimento e habilidade em PBE foi 

realizada com questionários próprios, ou seja, não foi usado um questionário validado 

como  o Teste FRESNO-Modificado.(SILVA, ANDERSON MARTINS DA et al., 2015; 

SILVA, TATIANE M; COSTA; COSTA, 2015) 

Em relação ao idioma, não foi considerado uma barreira para a PBE, pois apenas 

33% afirmaram que o idioma é uma barreira, já a falta de tempo para responder aos 

questionários foi confirmada, já que 50% não entregou os questionários no prazo, assim, 

confirmou com a de outro estudo feito anteriormente em São Paulo, também em um 

estudo piloto feito em Santa Catarina e uma revisão sistemática que analisou quais as 

principais barreiras para aplica a PBE.(MOTA DA SILVA et al., 2015) Todavia, a falta 

de fontes de informação não foi considerada uma barreira como nesse estudo piloto, já 
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que 88,8% dos participantes tem conhecimento nas bases de dados como PEDro, Scielo, 

Pubmed. (QUEIROZ; SANTOS, 2013) 

Entretanto, algumas limitações desse estudo devem ser pontuadas. Em primeiro 

lugar, o tamanho da amostra que é menor do que a proposta no início do estudo, levando 

a dificultar a análise estatística. Uma justificativa dessa limitação de coleta de dados 

ocorreu devido a pesquisa estar em andamento quando da pandemia do coronavírus em 

nosso país exigindo distanciamento social, e não permitiu a pesquisadora abordar um 

número maior de fisioterapeutas nas demais localidades além de Salto e Itu (maior 

amostra). Assim, é necessário continuar esse estudo a fim de analisar todas a cidades da 

RMS, com uma amostra maior. Outra limitação encontrada foi em relação ao prazo 

estipulado para os entrevistados entregarem os questionários, além de poderem fazer 

consultas em livros, ou internet, essa limitação já foi pontuada em outro estudo. Porém, 

persistiu-se na tentativa de aumentar a aderência dos selecionados em participarem, visto 

queixarem-se do tempo para preencher durante suas rotinas de trabalho.(SILVA, 

ANDERSON M. et al., 2016)  

Ressaltamos que esse estudo foi o primeiro a usar o Teste FRESNO-Modificado 

para analisar de fato o conhecimento em PBE, além de ser o precursor em cidades com 

menos infraestrutura, com poucos centros com programas de mestrado e doutorado, e 

com uma população de menor quantidade. (SILVA, TATIANE M; COSTA; COSTA, 

2015) Assim, podendo avaliar a qualidade dos profissionais atuantes no interior de São 

Paulo e conhecer o tratamento fisioterapêutico que está sendo oferecido a essa população, 

já que a PBE garante a saúde de qualidade e personalizada a cada indivíduo. 

 

CONCLUSÃO 

Os objetivos desse estudo foram analisar e identificar a habilidade dos 

fisioterapeutas da RMS na aplicação da PBE em suas decisões clínicas. Pode-se 

identificar com base neste amostra que os profissionais afirmam que conhecem PBE, mas 
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tem pouca habilidade e conhecimentos específico de PBE, e o conhecimento de bases de 

dados é o único aspecto que se associa a maior pontuação no teste específico de PBE. 

Porém a amostra é pequena e necessita-se da continuação desse estudo para poder 

identificar se fatores como número de habitantes ou tempo de formação influenciam na 

habilidade em aplicar PBE na tomada de decisão clínica. 
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ANEXO 1: Aprovação no Comitê de Ética 

 



 

 

 
Itu I 

R. Madre Maria Basília, 965 
13300 903 Itu SP  

T 55 11 4013 9900 

 

 

www.ceunsp.edu.br 
 

Itu II  
Rua do Patrocínio, 716 

13300 200 Itu SP  
T 55 11 4013 9900 

 
Salto 

Pç. Antônio Vieira Tavares, 153 
13320 219 Salto SP 
T 55 11 4028 8800 

 
 

 

 

 

 16 

ANEXO 3: Questionário sóciodemográfico 

  CENTRO UNIVERSITÁRIO NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO 

Questionário Sociodemográfico 

NOME:_______________________________________________________________ 

IDADE: ___________________   GENÊRO: ________________________________ 

CIDADE:_______________________  DATA DE NASCIMENTO:_____/____/____ 

LOCAL DA GRADUAÇÃO: _____________________________________________ 

LOCAL DE TRABALHO:____________________________DATA:____/____/____ 

Responda as questões a seguir :  

1) Fez graduação em Universidade : 

(     ) Pública    (    ) Particular 

 

2) Além da graduação , quais outros cursos, como : especialização, mestrado, doutorado? 

R:_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3) Quanto tempo de formação?  

A) Menos de 1 ano     B) 2 anos     C) 3 anos     D) Mais de 3 anos, qual ano? _____ 

 

4) Durante a graduação tinha o hábito de ler artigos científicos?  

A) Sempre          B) Às vezes     C) Raramente    D) Nunca 

 

5) Já ouviu falar em Prática baseada em evidência (PBE)? 

(     ) Sim       (     ) Não 

 

6) Possui conhecimento em alguma base de dados: PEDro, Scielo, Pubmed? 

(     ) Sim           (     ) Não 

 

7) Compreende, fala, ou lê em outro idioma, além do português? 

(     ) Sim           (     ) Não 

 

8) Considera o idioma uma barreira para a leitura de pesquisas, publicações cientificas? 

(    ) Sim           (     ) Não 

 

9) Considera importante a pesquisa antes da terapia? 

R:___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________ 

10) Já fez uso da prática baseada em evidência? Se a resposta for não, justifique. 

A) Sim        B) Às vezes     C) Nunca 

Justificativa: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

11)  Gostaria de fazer algum curso sobre a Prática baseada em evidência?  

R:___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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ANEXO 4: Teste FRESNO- Modificado 
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