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EDITORIAL 

 

O CPEDeC da Estácio Fase, neta edição, enfatiza a interface saúde/doença na perspectiva dos 

tratamentos fisioterapêuticos e acompanhamentos nutricionais que visam a manutenção da 

saúde e a melhora da qualidade de vida humana, contribuindo, assim, para com a 

disseminação do conhecimento de interesse da comunidade acadêmica interna e externa e 

porque não dizer da sociedade contemporânea.  

Pautado nesse contexto, inicialmente são destaques os estudos que enfatizam o estado da arte, 

visando ao alcance da construção do saber em variados níveis, como no caso dos trabalhos 

direcionados a utilização da terapia de contensão induzida no paciente hemiparético e a 

elaboração de protocolo de exercícios do Método Pilates, aplicado ao tratamento da mielite 

transversa.  

Ainda na mesma perspectiva, as análises são direcionadas à intervenção fisioterapêutica após 

a artroplastia total do quadril em idosos com coxartrose e a utilização da realidade virtual 

como intervenção terapêutica em pacientes com sequelas do Acidente Vascular Cerebral, 

ambas numa perspectiva literária, contemplando uma ampla contextualização teórica 

atualizada e científica.  

Já em relação a qualidade de vida do paciente pós-acidente vascular cerebral, o estudo de 

caso, treinamento funcional na reabilitação de força e equilíbrio, contempla o retorno do 

paciente as suas atividades de vida diária. Ainda com foco na fisioterapia, o estudo da 

intervenção fisioterapêutica na mielite transversa, síndrome clínica rara, caracterizada pela 

presença de processo inflamatório que pode afetar diversos segmentos da medula espinhal em 

sua fase aguda ou crônica, contribui com conteúdo relevante, enfatizando a melhora na 

coordenação motora e a necessidade do fortalecimento muscular, equilíbrio, coordenação, 

relaxamento muscular e propriocepção de modo a promover e/ou melhorar a contração nos 

indivíduos portadores dessa doença. 

Adentrando no aspecto nutricional, a pesquisa direcionada ao perfil de lanchonetes e 

delicatessens de Aracaju, trouxe à baila a necessidade da ausência de glúten nos alimentos, 

para a manutenção da saúde do paciente celíaco. Em relação a alergia às proteínas do leite de 

vaca com IgE mediado na Infância, o estudo apresenta o conceito de alergia, apontando os 

tratamentos vigentes e sua aplicação no plano alimentar infantil. 

Na perspectiva da avaliação da qualidade nutricional do almoço de uma unidade de 

alimentação e nutrição cadastrada no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) no 

município de Aracaju, foi verificado o cardápio do almoço, quanto a qualidade das refeições 

oferecidas, observando-se as exigências do PAT. 

Com perfil semelhante, destaca-se a análise da correlação entre o porcionamento e a 

adequação do valor calórico de cada porção, as calorias e gramagens, considerando o padrão 

estabelecido pelas normas do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador).  

A complexidade dos temas da edição em apreço, demonstra a importância do conjunto dos 

conteúdos compartilhados cientificamente, tendo como foco principal a manutenção da saúde, 

a qualidade de vida e o bem estar nutricional das pessoas. Essa concepção remete ao 

aprofundamento do saber a partir da construção do conhecimento pautado em assuntos 

relevantes e interligados, que visam contribuir com novas posturas paradigmáticas, que 

venham assegurar a manutenção da interdisciplinaridade no âmbito da ciência.  

 

 

Maria Tereza Ettinger Oliveira 

Mestrado em Administração pela UFPB   

Professora da Faculdade Estácio de Sergipe 
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A UTILIZAÇÃO DA TERAPIA DE CONTENSÃO INDUZIDA NO PACIENTE 

HEMIPARÉTICO: REVISÃO DE LITERATURA 

 

Érica de Souza Santos
1
 

Thauanna Nunes Guimarães¹ 

Elaine Andrade de Jesus
2
 

RESUMO 

A Terapia de Contensão Induzida (TCI) tem a característica de restrição da extremidade 

superior afetada (UE), sempre associada a um treinamento funcional intensivo para UE 

hemiparético, sendo usado em 90% do dia, com os benefícios de: melhora da reorganização 

cortical funcional, da destreza e do movimento de pacientes hemiparéticos crônicos, função 

motora residual de independência UE e funcional hemiparético. O objetivo deste estudo foi 

revisar artigos que mostram o uso de CIT no hemiparético com AVC recorrente. As pesquisas 

foram realizadas nas bases de BVS, BIREME, Lilacs, Scielo e Pub Med, em línguas 

portuguesa e inglesa, com o uso de descritores: acidente vascular cerebral, terapia de 

contenção induzida e hemiparético. A pesquisa foi realizada nos meses de março a junho de 

2014, com artigos originais publicados entre 2010 e 2014. Foram selecionados 60 artigos, 

tendo como critério de inclusão a leitura do título e resumo. Destes, foram priorizados 38, dos 

quais, 22 tiveram correspondência com o título da pesquisa. Por fim, 12 deles foram incluídos 

nos resultados porque destacaram o CIT como um assunto predominante em pacientes com 

AVC. Os artigos analisados no estudo, demonstraram que o CIT quando aplicado durante as 

fases iniciais de acidente vascular cerebral, tem resultados mais benéficos e mais eficazes, 

com retorno satisfatório ao paciente, facilitando suas Atividades de Vida Diária. 

Palavras-chave: Acidente vascular cerebral. Contenção Terapia Induzida. Hemiparético. 

1 INTRODUÇÃO 

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é a lesão do Sistema Nervoso Central (SNC) 

que ocorre em adultos com mais frequência, descrita como uma síndrome clínica composta de 

um número de doenças vasculares que causam isquemia ou hemorragia cerebral. Podendo-se 

definir como sendo um conjunto de sinais e sintomas neurológicos de ocorrência súbita, com 

perda de funções encefálicas focais ou generalizadas, tendo origem vascular, com duração 

superior de 24 (vinte e quatro) horas ou até levando a óbito (SOUZA; RODRIGUES; 

PEREIRA, 2003) 

É importante salientar que nas últimas décadas, em todo o mundo, o AVE causou 

cerca de 5,7 milhões de mortes, correspondendo a 33,65% das mortes nos países de baixa e 

média renda e, um terço entre pessoas com idade inferior a 70 anos. Sendo ainda a segunda 

causa mortis da população adulta, especialmente em países desenvolvidos (PIERI; COELHO, 

2009). 

Porém, em decorrência do aumento da expectativa e mudança de vida da população, 

o aumento de casos de AVE tem se tornado um problema de saúde pública, especialmente em 

países da América do Sul, com previsão de aumento do índice para as próximas décadas 

(SAPOSNIK; DEL BRUTTO, 2003; LAVADOS et al., 2007).  

                                                           
1
 Acadêmicas do curso Fisioterapia pela Faculdade Estácio de Sergipe – Estácio Fase.   

2
 Graduação em Fisioterapia pela Universidade Tiradentes (2002). Especialista em Biomecânica e Cinesioterapia 

Funcional (2005) pela Universidade Tiradentes - UNIT e em Fisioterapia Traumato-Ortopédica com ênfase em 

Pilates e Terapia Manual (2015) pela Faculdade São Luís de França, e Mestre em Saúde e Ambiente (2009) pela 

Universidade Tiradentes - UNIT. Professora da Faculdade Estácio de Sergipe – Estácio FaSe. 
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No Brasil, o AVE tem apresentado altas taxas de mortalidade, sendo que de 30% a 

66% das pessoas acometidas apresentam comprometimento do membro superior (MS), com 

impedimento do seu uso, ocasionando inúmeras consequências na função corporal, inclusive 

limitações nas atividades de vida diária (AVD’s) e restrições sociais (SOUSA et al., 2012). 

Em virtude disso, estudos comprovam que quanto mais cedo o paciente for 

submetido ao processo de reabilitação, melhor será o prognóstico, pelo fato de que a resposta 

satisfatória ocorre nos primeiros meses após o AVE. São inúmeras as técnicas terapêuticas 

para a recuperação do MS afetado. A Terapia de Contensão Induzida (TCI) ou Técnica de 

Restrição (TR) vem sendo utilizada para o aumento da funcionalidade do MS parético pós-

AVE. Nessa terapia, o paciente, por intermédio de uma série de atividades motoras 

repetitivas, é levado a utilizar o membro afetado, incluindo-se tarefas específicas, enquanto 

que o membro sadio é mantido com um dispositivo de contensão (CORBETTA et al., 2010; 

FRITZ et al., 2012; SANTOS, 2012).  

Diante do que foi apresentado, a presente pesquisa tem como objetivo avaliar se a 

Terapia de Contensão Induzida, com a restrição do membro superior não parético, aplicada 

em pacientes que sofreram AVE promove a recuperação da função motora do membro 

superior parético. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O AVE é uma condição que pode resultar em déficit neurológico e levar à 

incapacidade e morte. Suas manifestações frequentemente envolvem fraqueza muscular, 

espasticidade e padrões motores atípicos. A etiologia mais comum do AVE decorre de 

doenças cardiovasculares: doença valvular, infarto do miocárdio, arritmias, doença cardíaca 

congênita; doenças sistêmicas que podem produzir êmbolos sépticos, gordurosos ou de ar que 

afetam a circulação cerebral (PIASSAROLI, 2012).  

Verifica-se, então, que o AVE pode ocorrer de duas formas: anóxico-isquêmicas, que 

resulta da falência vasogênica pela necessidade de suprir o tecido cerebral de oxigênio e 

substratos; e hemorrágicas, como resultado do extravasamento “de sangue para dentro ou para 

o entorno das estruturas do Sistema Nervoso Central. Os subtipos isquêmicos são lacunares, 

ateroscleróticos e embólicos; e os hemorrágicos são intraparenquimatosos e subaracnóide” 

(CHAVES, 2000). Estes últimos são causados por aneurisma ou trauma dentro das áreas 

extravasculares do cérebro.  

Dentre os fatores que contribuem para a formação do aneurisma, têm-se os ”defeitos 

de desenvolvimento que causam fraqueza na parede do vaso sanguíneo. A hemorragia está 

estreitamente relacionada à hipertensão arterial” (CHAVES, 2000). Existem fatores de risco 

modificáveis como a hipertensão arterial (cerca de 70% dos casos), o diabetes mellitus (23% 

dos pacientes), dislipidemia por estar relacionada à cardiopatia isquêmica (frequência de 

41,9%), como também doença cardiovascular prévia (22% dos acometidos), obesidade, 

tabagismo, ingestão abusiva de álcool, sedentarismo e anticoncepcionais orais. E não 

modificáveis como sendo gênero, idade e genética. São sintomas característicos do quadro 

clínico: Perda súbita de força em um dos lados do corpo; Perda da fala ou compreensão da 

fala; Perda da visão completa de um olho ou de metade do campo visual de ambos os olhos; 

Perda de consciência; Convulsões; Perda da coordenação; Alteração da marcha 

(PIASSAROLI, 2012). 

Em razão disso, o Sistema Nervoso precisa de um suprimento elevado de glicose e 

O2 para realizar o seu metabolismo, que é proporcionado pela vascularização encefálica, 

composta pelo sistema vértebro-basilar (ARTHUR et al., 2010). 

Quanto aos comprometimentos diretos, podem-se relacionar os seguintes: Déficits 

somatossensitivos, visuais, motores, cognitivos, dor, alterações no tônus, padrões sinergísticos 
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e reflexos anormais, paresia e padrões alterados de ativação muscular, distúrbios de controle 

postura, equilíbrio, fala, linguagem, disfagia, disfunção perceptiva, diferenças 

comportamentais entre os hemisférios, crises e disfunção da bexiga e do intestino. Enquanto 

os indiretos são: tromboembolismo venoso, rachaduras na pele, diminuição da flexibilidade, 

subluxação e dor no ombro, distrofia reflexa simpática e descondicionamento 

(O’SULLIVAN; SCHMITZ, 2004). 

No entanto, para que o tratamento tenha sucesso às equipes deverão ser 

interprofissionais, abrangendo ao mesmo tempo as áreas motoras, cognitivas, emocionais, 

sociais e sempre que possível com o envolvimento de familiares e amigos. A equipe deve ser 

composta no mínimo por médico, enfermeiro, nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e 

terapeuta ocupacional (PIASSAROLI, 2012).  

A TCI se baseia em dois mecanismos: O primeiro é o fenômeno de desuso 

aprendido, que é o uso diminuído do membro parético em relação ao membro não parético. 

Logo após uma lesão no cérebro, o indivíduo que apresenta dificuldade na utilização do 

membro afetado tenta aprender a utilizar o outro membro, mesmo com compensações durante 

o uso, esquecendo-se de movimentar o membro comprometido. Assim, quando o indivíduo 

não consegue realizar as atividades chega a ficar decepcionado. Já o segundo mecanismo, é o 

fenômeno de reorganização uso-dependente. Nesse caso, estudos recentes evidenciaram 

ganhos significativos nas áreas de representação cortical dos segmentos do corpo que foram 

acometidas e submetidas a um intensivo treinamento (SOUSA et al., 2012). 

É importante salientar que a TCI teve surgimento a partir dos primeiros estudos, que 

foram realizados por Taub et al. (1980), em primatas, nas décadas de 70 e 80, demonstrando 

que macacos com dor por desaferentação e rizotomia dorsal desistiam de utilizar o membro 

afetado após múltiplas tentativas. Assim, estes macacos, para realizar tarefas funcionais 

básicas, aprenderam a utilizar com o membro dianteiro normal técnicas compensatórias, 

fenômeno conhecido como “teoria do desuso”. Posteriormente, Taub e colaboradores (1993), 

mostraram que o desuso aprendido também ocorria em humanos quando havia um MS mais 

efetivo, e a primeira aplicação da técnica em humanos foi realizada somente com uma 

contensão do MS não parético, que teve como resultado um aumento da frequência do uso 

funcional do MS parético (OSTENDORF; WOLF, 1981). 

Esse tratamento tem por característica a restrição do MS não afetado, sempre 

associada a um programa intensivo de treinamento funcional do membro superior 

hemiparético, sendo utilizado durante 90% do dia. Os benefícios que envolvem a terapia são: 

melhora funcional da reorganização cortical, melhora da destreza e movimentos dos 

indivíduos hemiparéticos crônicos, motricidade residual do MS hemiparético e independência 

funcional (SOUZA et al.; 2012; SIQUEIRA; BARBOSA, 2013). 

A função motora pode voltar gradualmente como resultado da recuperação 

espontânea e da reabilitação. Esse treinamento vai produzir melhora na qualidade de 

movimento e aumento na quantidade de uso da extremidade superior mais afetada nas 

AVD’S. Estudos apontam que pacientes que foram submetidos ao tratamento da TCI, tem 

uma melhor coordenação motora como, por exemplo, pentear os cabelos (SOUZA, 2007). 

 

3 METODOLOGIA 

 

Este estudo foi construído através de levantamento de dados encontrados na literatura 

existente. Foram realizadas pesquisas nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), Biblioteca Regional de Medicina (BIREME), Literatura Latino Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (Lilacs), Scientific Eletronic Library Online (Scielo) e Publicações 

Médicas (Pub Med). 
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Para tanto, o período de busca compreendeu os meses de março/2014 a junho/2014, 

utilizando-se dos seguintes descritores: Acidente Vascular Encefálico, Terapia de Contensão 

Induzida e Hemiparético. Para a seleção dos estudos foram considerados os seguintes critérios 

de inclusão: Artigos originais, publicados de 2010 a 2014; ter sido realizado no Brasil e 

Estados Unidos, em línguas portuguesas e inglesas; Acesso ao texto completo e que 

compreendessem os descritores citados acima.  

Foram encontrados 60 artigos, e a partir da leitura do título e resumo foram 

selecionados 38 artigos. Após a leitura dos mesmos, chegou-se a um resultado final de 22 que 

corresponderam ao título da pesquisa, destes, 12 foram incluídos nos resultados, pois os 

mesmos destacaram a TCI como assunto predominante em pacientes com AVE, entretanto 10 

artigos foram excluídos por não corresponder ao período de seleção. Os artigos foram 

encontrados nas seguintes bases de dados descritos na tabela 01: 

 

Tabela 1: Fontes de dados de pesquisa eletrônica 

Bases de dados Resultados Seleção após leitura Resultado 

Scielo 27 15 12 

Bireme 13 9 4 

BVS 5 3 2 

Lilacs  6 4 1 

PubMed 9 7 2 

 

Fluxograma 1: Critérios de inclusão e exclusão 

 
 

 

4 RESULTADOS  

O presente estudo revisou as principais literaturas brasileiras sobre AVE, TCI e 

Hemiplegia. Sendo assim, foram utilizados vários estudos que compreendessem o AVE e a 

utilização da TCI. Abaixo, na tabela 02, segue a descrição dos artigos utilizados, os objetivos 

e conclusões. 
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Tabela 2: Apresentação dos Estudos, os respectivos objetivos, resultados e conclusões alcançadas 

AUTOR, ANO, 

LOCAL 

TIPO DE 

ESTUDO 

OBJETIVO RESULTADOS CONCLUSÕES 

 

Siqueira et al. 

(2013)  

 

Experimental, 

exploratório, de 

caráter quantitativo 

e comparativo. 

Verificar o uso da Terapia de Con-

tensão Induzida e do treino mental na 

funcionalidade de membro superior 

pós-AVC. 

Após as intervenções observou-se com o 

Fulg-Meyer, melhora na mobilidade e 

função motora de MMSS (intragrupos) 

em todos os grupos, porém o grupo treino 

mental obteve melhor pontuação 

(intergrupo); na goniometria o grupo 

cinesioterapia obteve melhor resultado 

em punho/dedos (intragrupo). Na MIF, o 

grupo Treino Mental obteve melhor 

resultado (intragrupo/intergrupo). 

O grupo treino mental demonstrou maiores 

resultados na funcionalidade de membro 

superior após AVC. 

 

Santos et al. 

(2012)  

 

Ensaio clínico, 

randomizado, cego. 

Avaliar a eficácia da restrição do MS 

não parético na recuperação da 

função motora do MS parético de 

indivíduos na fase crônica pós-AVE e 

verificar suas repercussões sobre a 

independência funcional e qualidade 

de vida. 

Na análise pré-intervenção não foi 

observada diferença significante, entre os 

grupos, em nenhuma das variáveis 

estudadas; Foram observados efeitos 

significativos das intervenções nos 

escores totais do SSQOL (F=12,99; 

p=0,002; power=0.92), sem efeitos de 

interação, sugerindo que as intervenções 

resultaram em benefícios para os dois 

grupos. Com relação à MIF, não foram 

observadas diferenças significativas para 

nenhum dos grupos (F=2.77, p=0.11). 

O uso da restrição no membro superior não 

parético demonstrou não influenciar na 

recuperação da função motora do membro 

superior parético após quatro semanas de 

treinamento específico. 

 

Pereira et al. 

(2010)  

 

Estudo de Caso 

Caracterizar o protocolo de 

intervenção através de um relato 

longitudinal de caso de um paciente 

com sequela de hemiparesia crônica 

após AVE. 

Os resultados sugerem que os aspectos 

comportamentais pertencentes à técnica 

têm grande influência nos bons resultados 

e a TCI pode ter maior ação nas 

atividades de vida diária de pacientes com 

hemiplegia quando aplicados todos os 

três tipos de intervenção em que consiste. 

Conclui-se que os aspectos comportamentais 

pertencentes à técnica parecem ter grande 

influência nos bons resultados e a Terapia de 

Contensão Induzida tem um impacto maior 

nas atividades de vida diária de pacientes 

com hemiplegia quando aplicados todos os 

três tipos de intervenção em que consiste. 
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Meneghetti et al. 

(2010) 

 

Estudo de Caso 

Avaliar a efetividade da Terapia de 

Restrição e Indução ao Movimento 

(TRIM) em um paciente crônico com 

hemiparesia após Acidente Vascular 

Cerebral (AVC). 

Houve melhora da função motora no 

membro comprometido, caracterizada por 

um aumento na pontuação na Escala de 

Fugl-Meyer, após o período de 

treinamento com a TRIM. 

A Terapia de Restrição e Indução ao 

Movimento, como atividade terapêutica, 

contribuiu para melhora da função do 

membro superior comprometido, tornando o 

participante mais independente para suas 

AVD´s. 

 

Arthur et al. 

(2010) 

 

Revisão do papel da 

neuroimagem no 

estudo da 

Plasticidade neural. 

Descrever as principais técnicas 

fisioterapêuticas da literatura, 

especialmente a Terapia por 

Contensão Induzida, que resultaram 

numa melhora funcional dos 

pacientes e, também, visualizar 

possíveis modificações nas conexões 

neurais através de imagens de 

ressonância magnética funcional. 

Entre as várias técnicas fisioterápicas 

apresentadas neste trabalho, a técnica que 

usa a TCI é destacada. A TCI é 

ferramenta muito importante para 

restabelecer as atividades motoras de 

pacientes que sofreram AVC. 

Este artigo não envolve um estudo de 

metanálise e, portanto, as conclusões deste 

trabalho são observações restritas a uma 

amostra da literatura. 

 

Palavro; 

Schuster, (2013) 

 

Estudo de casos 

 

Verificar os efeitos da TCI em 

pacientes hemiparéticos pós-AVE. 

Obtivemos melhora em dois pacientes no 

pós-teste, e no período seguimento essas 

melhoras se mantiveram nestes pacientes, 

somente um dos pacientes obteve 

melhora no pós-teste que não se manteve 

no período seguimento (após 1 mês), mas 

que por outro lado não piorou dos 

resultados obtidos no pré-teste. 

 Conclui-se com esse estudo que a técnica de 

TCI, mesmo adaptada, apresentou resultados 

positivos nos pacientes estudados, tendo um 

impacto grande nas AVD’s e na qualidade de 

vida dos pacientes hemiparéticos. 

 

Castilho-Weinert 

et al. (2011) 

 

Relato de caso, de 

caráter quali-

quantitativo. 

Avaliar a permanência dos ganhos 

funcionais de um indivíduo com 

diagnóstico de AVE 10 meses após 

ter sido submetido à Terapia do Uso 

Forçado. 

O tempo de execução das atividades e a 

função manual se apresentaram melhores 

apenas que a avaliação inicial, o tônus 

muscular aumentou, e a força muscular e 

a amplitude de movimento melhoraram. 

A Terapia do Uso Forçado demonstrou-se 

eficiente na funcionalidade do membro 

superior parético, mesmo após 10 meses de 

sua realização. Para a obtenção de melhores 

resultados necessita-se de uma intervenção 

continuada durante este período. 

 

Silva et al. (2011) 

 

Estudo comparativo 

Comparar a Terapia de Contensão 

Induzida (TCI) e estar associada à 

eletroestimulação funcional (FES) no 

membro superior parético de 

indivíduos com Acidente Vascular 

Cerebral (AVC). 

Obteve-se uma melhora significante na 

função do membro parético no grupo I; 

na goniometria da extensão do punho em 

ambos os grupos e na força muscular dos 

músculos flexores do punho no grupo II. 

Comparando-se os grupos, não houve 

diferença estatística entre eles. 

Concluiu-se que não houve diferença entre 

as técnicas utilizadas, devendo-se ressaltar 

que independente do tipo da técnica utilizada 

o indivíduo se beneficiará com o tratamento 

fisioterápico. 
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Gamba et 

al.(2011) 

 

Revisão de 

Literatura 

Identificar se a Terapia por 

Contensão Induzida, aplicada ao 

membro superior de indivíduos 

hemiplégicos, por Acidente Vascular 

Cerebral, manteve seus resultados em 

longo prazo. 

Identificou-se que foram utilizados 

diferentes tipos de avaliações, as quais 

calculavam o tempo de realização das 

atividades, quantidade e qualidade de uso 

dos membros superior comprometido.  

 

A revisão mostrou que a Terapia por 

Contensão Induzida tende a manter seu 

resultado positivo, porém com algumas 

quedas dos escores das avaliações utilizadas 

sem, no entanto, haver uma regressão da 

pontuação inicial dos sujeitos no nível do 

pré-teste. 

 

Sousa et al. 

(2012)  

 

Revisão de 

Literatura 

Verificar os efeitos da Terapia de 

Restrição e Indução de Movimento 

(TRIM) na recuperação funcional do 

membro superior de indivíduos 

hemiparéticos após AVC. 

As pesquisas mostram que a TRIM 

é uma técnica efetiva na recuperação 

funcional do MS parético. Pessoas que, 

no período após o AVC, foram 

submetidas à TRIM tiveram seu tempo de 

desempenho motor melhorado em uma 

média de 24% imediatamente após um 

período de treinamento de 2 semanas. 

Os estudos demonstraram grande efetividade 

da TRIM na superação do “não uso 

aprendido”, qualidade e quantidade de 

movimento do membro superior parético. 

 

Silva et al. (2010)  

 

Revisão de 

Literatura 

O objetivo deste trabalho é realizar 

uma revisão entre os estudos que 

compararem a TCI com outras 

terapêuticas. 

Os artigos foram analisados para 

mensurar o ganho motor do MS parético, 

com o uso da TCI. 

A TCI mostrou-se superior em relação às 

outras terapêuticas. 

 

Naki et al. (2012) 

 

Coleta de 

Evidências 

Oferecer informações sobre o 

tratamento em reabilitação do 

Acidente Vascular Encefálico na fase 

aguda. 

Com os descritores analisados, 

efetivaram-se cruzamentos de acordo com 

o tema proposto em cada tópico das 

perguntas (P.I.C.O.), então foram 

selecionados os artigos relativos às 

perguntas e, por meio do estudo dos 

mesmos, estabeleceram-se as evidências 

que fundamentaram às diretrizes. 

Afirmam que a TCI promove melhores 

resultados funcionais em pacientes na fase 

aguda pós-AVE, mas, nem sempre, essa 

melhora é maior que o obtido com a terapia 

convencional. 



 
 

5 DISCUSSÃO 

 

Para Sousa et al. (2012), a TCI tem demonstrado grande efetividade nas pesquisas. 

Todavia Santos et al. (2012) afirmaram que, apesar dos ganhos na funcionalidade e na 

qualidade de vida observados, o curto período de tempo de quatro semanas de intervenção não 

foi suficiente para reverter completamente o “não uso aprendido”, não sendo suficiente para 

incrementar os ganhos na participação social dos indivíduos. 

Com relação das fases de reabilitação, segundo Gamba et al. (2011) relataram 

resultados positivos da TCI aplicada a longo prazo, sendo mais satisfatório quando a 

reabilitação ocorre na fase aguda e subaguda do AVE. Além disso, Pereira et al. (2010) 

afirmaram que houve uma melhora em relação à média de tempo que o paciente levou para 

completar as tarefas do WMFT (Wolf Motor Function Test), que avalia a velocidade de 

desempenho de tarefas do dia a dia. 

Conforme Silva et al. (2010) afirmaram que a TCI foi eficaz, sendo ou não 

comparada com outras técnicas. Segundo Meneghetti et al. (2010) os resultados obtidos 

durante a aplicação da TCI, visualizados através da comparação das pontuações da escala de 

Fugl-Meyer, demostraram que houve melhora na movimentação passiva, na coordenação, 

velocidade, na sensibilidade, e redução da dor do membro superior. 

Arthur et al. (2010) relataram que a TCI repercute em excelentes ganhos na atividade 

cerebral. Enquanto que Palavro; Schuster (2013) demonstraram os ganhos funcionais dos 

pacientes durante as duas semanas de atendimento e após o período de 1 mês, após o término 

do mesmo, mostrando assim, a importância da utilização da TCI, mesmo de forma adaptada. 

Com relação a funcionalidade Castilho-Weinert et al. (2011) evidenciaram a 

permanência de ganhos de funcionalidade do membro superior parético no período de após de 

10 meses de intervenção. Naki et al. (2011) afirmam que a TCI promove melhores resultados 

funcionais em pacientes na fase aguda pós-AVE. 

Todos os estudos demonstraram grande efetividade na realização e nos resultados da 

técnica, tendo, que um dos mecanismos associados com a melhoria da capacidade motora, por 

meio da TCI, é a neuroplasticidade. Essa terapia vem mostrando benefícios na produção de 

alterações "funcionais" no metabolismo do cérebro, no fluxo de sangue, e na excitabilidade 

elétrica. Após duas semanas da TCI, foi demonstrada a remodelação estrutural do córtex 

sensório motor, áreas motoras mais anteriores e do hipocampo (GAUTHIER et al., 2009). 

Existem três princípios ou intervenções que formam a TCI os quais são aplicados em 

conjunto: 1) Treino de tarefa orientada intensivo com repetição do membro superior mais 

acometido 3 horas por dia, por 2 semanas consecutivas (shaping e task pratice); 2) Restrição 

do membro superior menos afetado durante 90% das horas acordado no período do 

tratamento; 3) Aplicação de um conjunto de métodos comportamentais para reforço de 

adesão, destinado a transferir os ganhos feitos no ambiente clínico para o mundo real do 

paciente (MORRIS et al., 2006; PEREIRA, MENEZES, ANJOS, 2010). 
 

6 CONCLUSÃO 

 

As literaturas estudadas demonstram que a TCI pode ser aplicada e que existem 

benefícios dessa técnica, por demonstrar melhoria da capacidade motora. Afirmam também 

que a TCI, quando aplicada durante os estágios iniciais do AVE, tem resultados mais eficazes, 

promovendo resultados funcionais, facilitando as AVD’s, proporcionando a funcionalidade. 

Porém, faz-se necessário investigar mais detalhadamente essa técnica por existirem ainda 

vários itens a serem esclarecidos a respeito da TCI, tais como a criação de protocolos 

fisioterapêuticos específicos; investigação dos efeitos da TCI, além da necessidade de serem 

realizados novos estudos sobre os efeitos da TCI a longo prazo. 

 

16 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gauthier%20LV%5Bauth%5D


 
 

 

USE OF CONTAINMENT INDUCED THERAPY IN PATIENT HEMIPARETIC: 

LITERATURE REVIEW 

ABSTRACT  

Therapy of containment Induced (CIT) is the restriction of the affected upper extremity 

feature (EU), always associated with an intensive functional training for EU hemiparetic, 

being used in 90% of the day, with the benefits of: improved functional cortical 

reorganization, dexterity and movement of chronic hemiparesis patients, residual motor 

function and functional independence of EU hemiparetic. The aim of this study was to review 

articles that show the use of CIT in hemiparetic with recurrent stroke. The surveys were 

conducted in BVS, BIREME, Lilacs, SciELO and Pub Med, in Portuguese and English, with 

the use of descriptors: stroke, induced and hemiparetic restraint therapy. The survey was 

conducted from March to June 2014, with original articles published between 2010 and 2014. 

We selected 60 articles, with the inclusion criterion reading the title and abstract. Of these, 38 

were prioritized, of which 22 had correspondence with the title of the research. Finally, 12 of 

them were included in the results because highlighted the CIT as a predominant issue in 

stroke patients. Articles examined in this study showed that the ITC when applied during the 

early stages of stroke, has more and more effective beneficial results with the patient 

satisfactory return, facilitating their daily life activities. 

Keywords: Stroke. Containment Induced Therapy. Hemiparetic.  
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RESUMO  

 

A Mielite Transversa (MT) é uma síndrome clínica rara, caracterizada por um processo 

inflamatório que pode afetar diversos segmentos da medula espinhal. O presente artigo tem 

como objetivo elaborar um protocolo de exercícios, visando beneficiar os portadores de 

Mielite Transversa, utilizando para isso o Método Pilates em Solo, adequando-o as 

necessidades dos pacientes em tratamento. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de cunho 

bibliográfico nas bases de dados eletrônicas Scielo, Bireme, Lilacs e Pubmed, do período 

entre 2010 a 2014, por meio de trabalhos científicos que documentaram a importância da 

Cinesioterapia no tratamento dos portadores de Mielite Transversa (MT), com os seguintes 

descritores: Cinesioterapia, Método Pilates, Mielite Transversa e Protocolo de Tratamento. 

Assim sendo, a Cinesioterapia juntamente com aplicabilidade do Método Pilates pode 

contribuir para o tratamento do paciente com MT através da associação das práticas dos 

exercícios.  

.  

Palavras-chave: Cinesioterapia. Método Pilates. Mielite Transversa. Protocolo de 

Tratamento. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Mielite Transversa (MT) é uma síndrome clínica rara (FONSECA et al., 2003), 

caracterizada por um processo inflamatório que pode afetar diversos segmentos da medula 

espinhal. A Mielite Transversa se classifica, dentro das leucomielopatias agudas, como sendo 

uma das enfermidades desmielinizantes inflamatórias de mais difícil diagnóstico e de 

prognóstico reservado, devido à gravidade do dano produzido e suas sequelas funcionais. 

Pode ser provocada por doenças infecciosas agudas, por lesões primárias da medula espinhal, 

distúrbios inflamatórios e necrosante da medula espinhal.  Além disso, acompanha, às vezes, 

as viroses próprias da infância, dentre elas: rubéola, caxumba e algumas vacinações 

(DESANTANA, 2005). 

Em vista disso, é uma doença neurológica rara que afeta as substâncias branca e 

cinzenta da medula espinal, bloqueando totalmente a passagem dos impulsos nervosos, 

causando transtornos motores, sensitivos, proprioceptivos, limitações de amplitude de 

movimento (ADM), ocasionando, assim, sérios transtornos na vida diária do paciente. Dentre 

os diversos tratamentos fisioterapêuticos utilizados na reabilitação do paciente com essa 

doença, se destaca o Método Pilates que tem como finalidade tratar as disfunções ocasionadas 

pelas patologias que acometem o sistema nervoso e a medula espinal, assim como a Mielite 
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Transversa, restaurando a força muscular, ADM, equilíbrio e propriocepção, entre outros 

(CORDEIRO, 2008). 

É preciso salientar que o método acima citado foi desenvolvido na Alemanha em 

1880, por Joseph Hubertus Pilates, que quando criança apresentou quadro de asma, 

raquitismo e febre reumática; e quando jovem, elaborou exercícios para melhorar a própria 

aptidão física. Esse método tem base no conceito chamado de Contrologia, isto é, o controle 

consciente de todos os movimentos musculares do corpo. É a correta coordenação do corpo, 

da mente e do espírito (MUSCOLINO; CIPRIANI, 2004). 

Assim, a prática do pilates, que é um programa de condicionamento físico e mental, 

técnica dinâmica que visa trabalhar força, alongamento, flexibilidade, equilíbrio, preocupa-se 

em manter as curvaturas fisiológicas do corpo, tendo o abdome como centro de força, 

trabalhado constantemente em todos os exercícios da técnica, realizada com poucas 

repetições, melhorando de uma maneira geral os déficits em seus praticantes (MUSCOLINO; 

CIPRIANI, 2004; SACCO et al., 2005).     

Embora a fisioterapia seja somente um dos componentes do programa de tratamento 

do paciente com lesão medular, incluindo a Mielite Transversa, é considerada imprescindível 

para a recuperação das habilidades físicas e funcionais. 

Em razão disso, o tratamento da fisioterapia inclui a Cinesioterapia, muito efetiva com um 

programa de exercícios passivos, autoassistidos e ativos (DESANTANA, 2005).  

Além disso, outra técnica usada na Cinesioterapia para modular o tônus é o 

alongamento passivo, por ser benéfico e tem mostrado excelentes resultados na prevenção da 

atrofia muscular. Há outra técnica também importante de ser elucidada trata-se da 

mobilização, prevenindo as contraturas e deformidades, bem como o treino e propriocepção, 

as quais são realizadas em solos diferentes ou cama elástica, balancim, objetivando a marcha 

(CARVALHO, 2008).  

Portanto, o uso da Cinesioterapia é benéfica e eficaz para esse tipo de lesão, e torna-se 

eficiente quando associado com outras técnicas como Método Pilates, através dos seus 

princípios, como o controle da respiração durante a execução dos exercícios, consciência do 

movimento, a concentração, entre outras (FERREIRA, et al. 2007).  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

A Mielite Transversa (MT) é uma doença rara e pouco esclarecida, definida como 

desordem inflamatória desmielinizante, localizada na medula espinhal, com um difícil 

diagnóstico e prognóstico, causado pela sua gravidade, resultando em vários graus de 

fraqueza. Sendo mais comum em membros inferiores, causando alterações sensoriais e 

disfunção autonômica, manifestando em período de horas ou semanas (KAMONSEKI et. al 

2006), podendo afetar pessoas em qualquer idade, tendo o pico de incidência entre 10 e 19 

anos e ainda entre os 30 e 39 anos (KERR, 2001).  

Vale ressaltar que a MT pode existir como parte de uma doença multifocal do Sistema 

Nervoso Central (SNC), por exemplo, a esclerose múltipla, ou como uma doença 

multissistêmica, o lúpus eritematoso sistemático, e ainda como uma entidade idiopática 

isolada (KAMONSEKI et al., 2006). 

Quanto à anatomopatologia, as lesões medulares podem ocorrer no sentido 

transversal, de maneira completa, ou comprometem parcialmente estruturas parenquimatosas, 

podendo resultar em secções anterior, posterior, lateral ou central. A lesão pode ampliar-se no 

sentido longitudinal, ascendente ou descendente envolvendo vários segmentos. A 

sintomatologia decorrente depende da extensão e intensidade da lesão e do grau de sofrimento 

das estruturas radículomedulares (BRITO; NÓBREGA, 2003). 
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Na fisiopatologia, a MT causa desmielinização e necrose, afetando tanto a substância 

branca como a cinzenta da medula espinhal. Em alguns casos, a necropsia verificou a 

presença de linfócitos infiltrados na perivascularização da medula. Além disso, ela pode ser 

dividida em dois grupos: o primeiro pode ser chamado de Mielite Transversa aguda completa, 

que define a inflamação idiopática da medula espinhal, causando perda da função 

simetricamente moderada ou grave; e o outro é a Mielite Transversa aguda parcial, definida 

como perda assimétrica suave das funções da medula espinhal (KAMONSEKI et al., 2006).  

Nota-se, então, que a MT é caracterizada clinicamente por sintomas que se 

desenvolvem subagudamente e por sinais de disfunção neurológica em nervos motores, 

sensoriais, autonômicos, além das vias nervosas da medula espinhal. A fraqueza é descrita 

como uma paraparesia rapidamente progressiva que começa nas pernas e, ocasionalmente, 

progride para as mãos. Já a flacidez pode ser notada inicialmente com sintomas piramidais 

que aparecem gradualmente até a segunda semana da doença. Ainda também se pode 

documentar um comprometimento sensorial na maioria dos casos (DESANTANA, 2005).  

É importante dizer que a parestesia é um sintoma inicial comum em adultos, mas não 

é comum em crianças. O nível sensorial nos adultos é na região médio-torácica, podendo 

sentir dores nas costas, nas extremidades e no abdômen.  Os sintomas autonômicos consistem, 

variavelmente, de aumento da impulsão de urinar, incontinência do intestino ou da bexiga, 

dificuldade ou inabilidade em evacuar, evacuação incompleta ou constipação intestinal nos 

pacientes com MT (KRISHNAN, 2004).  

 Em detrimento disso, dentre os tratamentos usados na fisioterapia para essa 

patologia, o Método Pilates em solo se apresenta como aquele que obtém o controle 

consciente de todos os movimentos musculares, evitando os movimentos compensatórios, a 

fim de possibilitar uma participação mais ativa do paciente, melhorando, assim, e restaurando 

o déficit causado pela MT, tais como: a força muscular, a flexibilidade, propriocepção, 

equilíbrio e a coordenação dos seus movimentos (FERREIRA et al., 2007). 

Referente ao Método Pilates Solo Clássico, encontra-se embasado em seis princípios, 

sendo eles: a respiração, o controle, a concentração, o movimento harmônico ou fluidez de 

movimento, o centro de força e a precisão. No princípio da concentração, durante todo o 

exercício, a atenção é voltada para cada parte do corpo, a fim de que o movimento seja 

desenvolvido com a maior eficiência possível (PIRES; SÁ, 2005). 

Dessa forma, trata-se de um método recomendado na promoção da melhoria da 

flexibilidade muscular, fortalecimento muscular, aquisição postural e um melhor 

condicionamento físico e mental (SILVA; MANNRICH, 2009). Tudo isso por que é eficiente 

no fortalecimento da musculatura extensora do tronco, agindo no equilíbrio dos músculos 

envolvidos na extensão e flexão de tronco, visando à redução dos distúrbios da coluna lombar, 

fortalecendo intensamente a musculatura abdominal (KOLYNIAK et al. 2004). 

É notório salientar que esses exercícios do Método Pilates são caracterizados pelo 

caráter educativo, enfatizando o aprendizado do uso da respiração como centro de força e, 

quando associado ao uso de bola, aumenta a instabilidade da coluna vertebral, exigindo mais 

dos músculos estabilizadores (PIRES; SÁ, 2005).  

Em se tratando dos recursos terapêuticos, foram usados os propostos no protocolo 

apresentado, são eles: a faixa elástica, trazida para incrementar os exercícios, podendo ser 

utilizada na resistência, alongamento para membros superiores, membros inferiores e 

abdominais, que pode ser usada de forma isolada ou associada com outro equipamento 

(CARRIÈRE, 1999).  

Já a Bola Suíça, é conhecida pela sua versatilidade e eficiência, possibilitando a 

adoção de exercícios variados, desafiadores e até mesmo motivadores. Pode ser integrada ao 

condicionamento físico e alinhamento postural como promovedores do equilíbrio, 

estimulando a participação do corpo inteiro durante a sua execução (LOPES, 2006). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O referido trabalho trata-se de um estudo de cunho bibliográfico, visando à 

elaboração do protocolo de exercícios, contemplando buscas nas bases de dados, como: 

Scielo, Bireme, Lilacs e Pubmed, utilizando as seguintes palavras-chave: Cinesioterapia, 

Método Pilates, Mielite Transversa, Protocolo de Tratamento. 

Após a busca, foram selecionados 30 artigos específicos sobre o tema com 

publicações dos anos de 2010 a 2014. Além disso, foram utilizados estudos que 

compreendessem a MT, bem como protocolos utilizados na fisioterapia para lesão medular e 

tratamento para Mielite Transversa. Baseado neste quesito empregou-se 30 artigos para o 

contexto geral; destes, 19 foram incluídos nos resultados, pois os mesmos tinham informações 

tanto da MT como dos protocolos usados pela fisioterapia para tratamento, os quais obtiveram 

quadro clínico semelhante aos da MT. Todavia foram excluídos os demais estudos publicados 

antes da data mencionada, visto que não possuíam literatura que pudessem correlacionar-se 

com o estudo. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A Fisioterapia atua como parte do processo de reabilitação para o paciente com MT, 

a Cinesioterapia juntamente com o Método Pilates contribui para a funcionalidade do 

paciente. Assim, no tratamento pode-se utilizar dois métodos diferentes, dessa forma, chega-

se a uma evolução clínica após um período de tratamento.  

Com base em Desantana (2005), o alongamento dos membros superiores e inferiores 

de forma leve e mantida por um período prolongado permite que as fibras colágenas se 

alonguem progressivamente. Assim sendo, conclui-se que o alongamento auxilia na 

flexibilidade do indivíduo tratado. 

Para Cordeiro (2008), a dissociação de cinturas promove um melhor 

desenvolvimento da marcha adequada e equilíbrio muscular durante o desenvolvimento de 

posturas. Além disso, a dissociação influencia no tônus, facilitando o controle motor. 

 De acordo com Simão; Monteiro; Araújo (2001) o fortalecimento muscular provoca 

inúmeros benefícios, tais como importantes modificações morfológicas, neuromusculares e 

fisiológicas, aumentando a ativação muscular total, sendo assim uma das principais técnicas a 

se incorporar ao tratamento.  

 Kisner; Colby (2005) aconselham incorporar uma variedade de exercícios concêntrico 

e excêntrico em um programa de reabilitação para paciente com desempenho muscular 

comprometido, visando melhorar a força, potência ou resistência muscular e para suprir as 

demandas funcionais necessárias. É cabível ressaltar que os exercícios de fortalecimentos 

(concêntrico e excêntrico) são direcionados para o trabalho de força muscular e coordenação 

motora. 

Para Norris (2001), outro exercício muito utilizado para um bom alinhamento 

postural são os estabilizadores, os quais aumentam a capacidade e quantidade de tempo dos 

exercícios.  

Todavia, Kisner; Colby (2005) destacam que o ideal é utilizar os exercícios 

dinâmicos com movimento da coluna, os quais podem ser introduzidos no programa de 

exercícios do paciente quando ele demonstrar técnicas efetivas de estabilização intrínseca e 

global, e tiver desenvolvido resistência na musculatura estabilizadora. Dessa forma, essa 

condição expressa a necessidade de trabalhar musculaturas estabilizadoras e utilizar 

exercícios isométricos, a fim de promover recrutamento de fibras e, consequentemente, força 

muscular.  
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Além disso, ao conhecer os benefícios da Cinesioterapia, a qual é usada em diversos 

tratamentos e tem mostrado resultados satisfatórios por utilizar diversas técnicas de 

movimento ou exercícios/treino, é viável associá-las com outros métodos como o Método 

Pilates. 

Conforme Comunello (2011), um fator importante no Método Pilates é a utilização 

do centro de força, que é constituído por vários músculos abdominais, sendo responsáveis 

pela estabilização estática e dinâmica do corpo, formando uma estrutura para suporte e 

sustentação da coluna e órgãos internos. 

Segundo Muscolino; Cipriani (2004), a respiração é um dos fatores primordiais, 

segundo o seu fundador Joseph Pilates. Enquanto a inspiração ocorre durante a preparação do 

movimento, a expiração ocorre quando o executa, pois se feita da maneira correta ajuda a 

fazer com que corpo e mente trabalhem juntos, evitando, assim, fadiga muscular, visando uma 

maior concentração, sendo esta voltada para cada parte do corpo durante a realização dos 

movimentos.  

Para Simão; Monteiro; Araujo (2001), o controle está diretamente ligado à precisão 

dos movimentos. Se o paciente atingir a consciência corporal de controlar seus movimentos, 

evoluirá na precisão dos mesmos, avançando no processo de recuperação, melhorando a 

qualidade do movimento e o realinhamento postural do corpo, visto que em função disso há 

melhora na fluidez do movimento do paciente.  

Dessa forma, a Cinesioterapia juntamente com aplicabilidade do Método Pilates 

contribuirá para o desenvolvimento do paciente através da associação das práticas dos 

exercícios. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O protocolo proposto neste estudo é relevante no desenvolvimento e aplicabilidade dos 

exercícios, pois o mesmo é eficaz tanto na Cinesioterapia quanto nos exercícios do Método 

Pilates, mesmo este não tendo comprovação cientifica até o momento em que este estudo foi 

elaborado. 

Verificou-se, então, que a Cinesioterapia contribui para o tratamento, pois a mesma 

promove a melhora da funcionalidade e independência. 

 Todavia, o Método Pilates, como não se tem no meio científico e acadêmico, não existe 

nenhum estudo que afirme a precisão dele. Sugere-se, portanto, que novas pesquisas sejam 

feitas no âmbito deste assunto para que sirva de futuras investigações. 

 

METHOD OF EXERCISE PROTOCOL OF PREPARING PILATES APPLIED TO 

THE TREATMENT OF TRANSVERSE MYELITIS 

 

ABSTRACT 

 

The Transverse Myelitis (TM) is a rare clinical syndrome characterized by an inflammatory 

process that can affect various segments of the spinal cord. This article aims to develop an 

exercise protocol in order to benefit those with Transverse Myelitis, using the Pilates Method 

in Solo tailoring it to the needs of patients in treatment. A survey of library stamp on 

electronic databases, SCIELO Medicine®, Lilacs, Pubmed and the period between 2010-

2014, through scientific studies have documented the importance of Kinesiotherapy in the 

treatment of patients with Transverse Myelitis (TM) was carried out with descriptors: 

Kinesiotherapy, Pilates, Transverse Myelitis and treatment protocol. The cinesioterapia along 

with applicability of Pilates will help develop the patient with MT through the association of 

these practical exercises. 
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APÊNDICE A – Protocolo de Tratamento para Mielite Transversa25 

 

O protocolo de tratamento para Mielite Transversa, usando o Método Pilates, como 

recurso fisioterapêutico com categorias de exercícios, os quais conterão os seguintes 

exercícios: alongamento, dissociação de cinturas, fortalecimento, exercícios de equilíbrio, 

coordenação. 

 

Categoria de Exercícios Básicos 

 Exercícios Descrição Séries/ 

Repetições 

Alongamentos    

 

 

 

 

 

Spine Stretch 

 Posição inicial: Sente-se com o tronco ereto. Os joelhos em 

extensão, as pernas ligeiramente afastadas do que a largura dos 

ombros e os pés dorsiflexionado, mantenham os braços em 

extensão na lateral do corpo com a palma das mãos sobre o mat 

(tatame). 

Expire: Traga a parede abdominal para dentro conforme sua 

cabeça e a parte superior da coluna vertebral enrolam para baixo 

e os braços se estendem para frente. Deslize as mãos por todo o 

mat sobre suas pernas. 

Inspire: Role a coluna vertebral de volta, retornando à posição 

inicial. Repita a sequência 5 vezes.  

 

 3 vezes 

 

 

 

 

 

 

One-leg stretch 

Posição inicial: Deite-se em decúbito dorsal com a cabeça e as 

escápulas fora do mat e um joelho puxado sobre o tórax. A mão 

do lado do joelho flexionado segura a perna imediatamente acima 

do tornozelo. O outro braço está flexionado com a mão sobre o 

joelho. A perna estendida está a uma altura em que a parte 

lombar da coluna vertebral é capaz de manter contato com o mat. 

Ambos os pés estão gentilmente em ponta (flexão plantar). 

Inspire: Comece a flexionar a perna estendida e a estender a 

perna flexionada. Expire: Complete a alternância usando uma 

expiração, enquanto a perna se estende totalmente e as mãos 

mudam para o outro joelho. A mão do lado do joelho flexionado 

segura a canela perto do tornozelo, a outra mão segura o 

tornozelo e a outra mão segura o joelho, que é puxado em direção 

ao tórax. 

3 vezes 

 

 

 

Cat stretch 

Posição Inicial: Comece apoiado sobre as mãos e os joelhos, com 

os braços sob os ombros e joelhos sob as articulações do quadril. 

A pelve e a coluna vertebral estão em posição neutra. 

Expire: Incline a pelve para trás, arredonde a coluna vertebral. 

Inspire: Retorne a posição neutra. 

Expire: Estenda a parte superior da coluna vertebral. 

Inspire: Retorne a posição inicial.  

 

3 vezes 

 

Pilback 

Na posição de quatro apoios eleve o braço direito à frente na 

altura da cabeça e, simultaneamente, eleve a perna esquerda, 

alinhando-a na altura do quadril, enquanto expira. Inspire 

retornando à posição de quatro apoios. 

3 vezes 

Dissociação de cintura: 

 

 

 

Spine Twist 

Posição Inicial: Sente-se com as pernas unidas e estendidas para 

frente e pés flexionados. Os braços estão estendidos e abduzidos 

na altura dos ombros, ligeiramente para trás, com a palma das 

mãos virada para baixo. Expire: Gire o tronco para um lado e 

depois um pouco mais longe na mesma direção. Inspire: Gire o 

tronco de volta ao centro. Expire: Gire a parte superior do tronco 

para o lado oposto e então um pouco mais adiante na mesma 

direção. Inspire: Gire o tronco de volta ao centro. 

5 vezes 
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Saw 

Posição inicial: Sente-se com o tronco ereto, as pernas afastadas, 

os joelhos estendidos e os pés em dorsiflexão. Mantenha os 

braços abduzidos na altura dos ombros com os cotovelos 

estendidos e a palma das mãos voltada para baixo. Inspire: 

Rotacione a parte superior do tronco para o lado, e então traga a 

cabeça e a parte superior da coluna vertebral para frente e para 

baixo de modo que a mão alcance o pé oposto, enquanto o braço 

de trás gira medialmente e vai para trás e ligeiramente para cima. 

Expire: Leve o braço um pouco mais para frente, com três 

movimentos consecutivos tipo serra, traga o tronco para cima na 

vertical e então o gire de volta a posição inicial.  Repita do lado 

oposto o mesmo movimento. 

 

5 vezes 

Fortalecimento   

 

Fortalecimento 

Peitoral  

Segure o theraband a uma altura média por trás de si e segure a 

faixa com a mão perto do ombro, palma virada para baixo. 

Empurre a faixa à direita para frente até que o seu braço fique 

esticado e paralelo ao chão. Baixe-a lentamente depois de uma 

pequena pausa. Mantenha sempre os pés fixos no mesmo lugar. 

 

3 vezes de 

10 

repetições 

 

Crucifixo com 

theraband 

Segure a banda do seu lado a uma altura média e segure uma 

pega com a mão, braço esticado, palma da mão para frente. 

Puxe a pega até esta ficar em frente ao seu peito e solte-a 

lentamente depois de uma pequena pausa. Mantenha sempre o 

braço esticado (ou quase). 

 

3 vezes de 

10 

repetições 

 

Extensão do 

cotovelo – em pé 

De pé, coloque os antebraços contra a bola, que, por sua vez, está 

contra a parede em frente ao seu peito. 

Empurre-se para trás rolando a bola até às suas mãos para esticar 

os braços e volte lentamente à posição inicial depois de uma 

pequena pausa. Foque-se em exercitar os tríceps. 

 

3 vezes de 

10 

repetições 

 

Agachamento - 

na Parede 

Agache-se com as costas pressionadas contra a bola que está, por 

sua vez, pressionada contra a parede, joelhos formando ângulos 

de 90 graus e coloque as suas mãos por trás das orelhas.  

Eleve-se, esticando as pernas e baixe-se lentamente depois de 

uma pequena pausa. Expire enquanto se eleva e inspire ao voltar 

à posição inicial. 

3 vezes de 

10 

repetições 

Ponte Reversa 

com Bola 

Deite-se de costas com os pés no cimo da bola, joelhos e coxas 

dobrados. Levante as costas do chão esticando as pernas e baixe-

se lentamente depois de uma pequena pausa. Mantenha sempre as 

costas direitas 

3 vezes de 

10 

repetições 

Categoria de Exercícios Intermediários 

Exercícios Descrição Séries/ 

Repetições 

Alongamentos   

 

 

 

 

Swimming 

Posição inicial: Deite em decúbito ventral com os 

braços estendidos acima da cabeça e a palma das mãos 

virada para baixo. Eleve ligeiramente o tórax, os 

braços, as duas pernas para fora do solo. Os joelhos 

estão estendidos, e os pés estão delicadamente em 

ponta (Flexão plantar). 

Eleve o braço direito e a perna esquerda. Eleve o 

braço esquerdo e a perna direita, enquanto os 

membros opostos retornam a sua posição inicial. 

Continue alternando os lados de uma forma rápida, 

mas suave. 

 

3 vezes 

 Posição Inicial: Deitado em decúbito lateral na bola, 3 vezes 
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Inclinação Lateral 

pernas esticadas uma a frente e outra atrás, coluna 

alinhada. Ao expirar faça uma pressão do quadril 

contra a bola, ative o abdômen e inicie pela cervical 

um grande “C” 

 

 

 

 

Leg Press Unilateral 

Deitada, perna esquerda flexionada, com o pé apoiado 

no chão, e direita flexionada no ângulo de 90 graus, 

com a faixa apoiada na planta do pé, e braços 

estendidos, segurando cada extremidade da faixa com 

uma das mãos. Estenda a perna direita, esticando a 

faixa, e volte devagar. No final da série, realize o 

exercício com a outra perna. 

 

3 vezes 

 

Alongamento da 

musculatura posterior da 

coxa e da perna 

Deitada, posicione o theraband no pé direito e a utilize 

para alongar toda a musculatura posterior da perna 

direita. Mantenha a perna de base bem estendida no 

colchonete, a cabeça bem apoiada e os ombros 

relaxados. Alterne as pernas. 

 

3 vezes 

Estabilização de tronco   

 

 

Abdominal com Bola 

Deite-se com a parte lombar sobre a bola e coloque as 

mãos atrás das orelhas. Enrole os ombros para cima e 

baixe-se depois de uma pequena pausa. Para evitar 

esforçar o pescoço, olhe para frente e não para os 

joelhos. 

 
 

5 vezes 

 

 

 

Extensão Braços-Pernas 

 Deite-se pronado o topo da bola, com a barriga 

pressionada contra esta e mantenha o equilíbrio com 

os pés e as mãos no chão.  

Estique o braço esquerdo e a perna direita para fora e 

para cima e baixe-os depois de uma pequena pausa. 

Troque de lados depois de cada repetição. Expire ao 

esticar e inspire ao voltar à posição inicial. 

 

5 vezes 

 

 

 

Tronco Inclinado 

Deite-se sobre a bola como se fosse executar um 

abdominal, ou seja, com as mãos por trás da cabeça. 

Levante a cabeça e o tronco para trás, como se estive a 

executar um abdominal ao contrário.  

 

 

 

5 vezes 

Fortalecimento   

 

 

 

 

 

 

Shoulder Bridge 

Deitada de costas, flexione os joelhos e apoie bem a 

planta dos pés no chão. Os pés ficam paralelos e 

afastados na distância dos quadris. Tire o bumbum do 

chão, contraindo bem os glúteos e o abdômen. 

Sustente a posição e, então, eleve uma perna para 

cima, bem esticada, com a ponta do pé voltada para o 

teto.  Em seguida, sem alterar o posicionamento do 

tronco, abaixe a perna até a altura do joelho oposto. 

Eleve a perna novamente. 

3 séries de 

10 

repetições 

 

 

 

 

Leg Pull Front 

Posição inicial: Partindo da posição de quatro apoios, 

estenda os joelhos, tocando os pés no chão até assumir 

a posição de prancha com o corpo. Partindo da 

posição de prancha, eleve um pé do chão, estendendo 

o quadril até onde não mova a pelve e a coluna. 

 

3 séries de 

10 

repetições 

 

 

 

Deitada, perna esquerda flexionada, com o pé apoiado 

no chão, e direita flexionada no ângulo de 90 graus, 

com a faixa elástica apoiada na planta do pé, e braços 

3 séries de 

10 

repetições 
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Leg Press unilateral com 

Theraband 

flexionados, segurando cada extremidade dela. 

Estenda a perna direita, esticando o acessório e volte 

devagar.  

 

 

 

Fortalecimento de 

membros Inferiores e 

Superiores 

Em pé sobre a faixa elástica, mantenha os pés 

paralelos e afastados. Com a coluna ereta, segure as 

extremidades da faixa elástica nas mãos. Inspire e 

durante a expiração flexione os joelhos ao mesmo 

tempo em que eleva os braços à frente, até a linha dos 

ombros, sem dobrar os cotovelos. Inspire e retorne à 

posição inicial. Respire profundamente e repita o 

exercício. Durante a atividade mantenha o abdômen 

contraído e os calcanhares no chão. 

3 séries de 

10 

repetições 

 

Aperto de Pernas 

Sente-se na bola com as coxas de cada lado da bola e 

cruze as mãos sobre o peito.  

Aperte a bola entre as duas pernas, juntando as coxas 

e solte-a lentamente depois de uma pequena pausa. 

3 séries de 

10 

repetições 

 

 

 

 

Abdução da Anca com 

Bola 

 

Em pé, com a parede do seu lado direito, empurre a 

bola do chão em direção à parede com a sua coxa 

direita, joelho flexionado.  

Aperte a bola, pressionando a sua perna contra ela e 

solte-a lentamente depois de uma pequena pausa. 

Troque de lado depois de cada sequência. Expire ao 

empurrar e inspire ao voltar à posição inicial. 

 

3 séries de 

10 

repetições 

 

 

Extensão de joelho 

Colocar o centro da fita ao redor de uma das plantas 

dos pés e segurar as extremidades da fita na altura da 

cabeça (apoio sobre os antebraços). Extender a perna e 

flexionar lentamente. Um travesseiro sob o joelho de 

apoio diminui a pressão sobre esta articulação. 

 

3 séries de 

10 

repetições 

Categoria de Exercícios 

Avançados 

Descrição Séries/Rep

etições 

Alongamentos  

Alongamento 

 

 

 

 

Scissors 

Deite-se em decúbito dorsal com os braços na lateral 

do corpo, pernas mantidas estendidas e elevadas em 

um ângulo cerca de 60°. Eleve a pelve para fora do 

solo. Abaixe uma perna enquanto a outra continua 

avançando em direção à cabeça para formar uma 

posição de tesoura aberta. Alterne as pernas. 

5 vezes  

Estabilização de tronco   

 

 

Push-up 

Coluna vertebral curvada para frente e a palma das 

mãos sobre o tatame. Leve a palma das mãos para 

frente até o apoio frontal, flexione os cotovelos e 

abaixe o tórax em direção ao tatame. Estenda os 

cotovelos e eleve o tronco para a posição de apoio 

frontal.  

5 vezes de 

10 

repetições 

 

 

 

Side kick 

Deite-se sobre um dos lados com ambas as pernas e 

ligeiramente para frente em relação ao tronco e os pés 

(flexão plantar). Flexione os cotovelos, entrelace os 

dedos atrás da cabeça e eleve a mesma. Traga a perna 

de cima para frente, ligeiramente para trás. Traga a 

perna de cima para trás, ligeiramente para frente. 

5 vezes de 

10 

repetições 

 

 

 

Leg Pull Front 

Com o peso do corpo apoiado nas mãos e nos dedos 

dos pés, com os joelhos e cotovelos estendidos. As 

mãos diretamente sob os ombros, com os dedos 

apontados para frente, corpo em posição de prancha, 

os tornozelos, joelho, pelve, ombros e orelhas em 

5 vezes de 

10 

repetições 
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linha reta, laterais ao corpo (apoio frontal). 

Fortalecimento   

 

Prancha na bola mmss 

Com apoio de cotovelos e antebraços ou com as 

palmas das mãos. Mantém a sintonia entre respiração, 

ativação do abdome e alinhamento da coluna para 

manter a posição sem tremer.  

5 vezes de 

10 

repetições 

 

 

 

Avanço Ombros 

De pé, perna direita estendida à frente do tronco, com 

o pé apoiado no centro da faixa, esquerda atrás 

apoiada na ponta do pé, braços estendidos ao longo do 

corpo, segurando cada extremidade da faixa com uma 

das mãos. Flexione as pernas enquanto eleva 

lateralmente, os braços, tensionando a faixa. Volte 

devagar. No final, troque o lado. 

5 vezes de 

10 

repetições 

 

 

Agachamento de uma 

Perna 

De pé, com o tornozelo em cima da bola, por trás de 

si, agacha-se até que o seu joelho forme um ângulo de 

90°. Eleve-se, esticando a perna e baixe lentamente 

depois de uma pequena pausa, troque os lados, expire 

enquanto eleva e inspire ao voltar. 

5 vezes de 

15 

repetições 

 

 

 

 

 

Prancha na Bola MMII 

Alternados 

Deitado com as pernas flexionadas e apoiadas na bola, 

inspirar pelo nariz e elevar o quadril enquanto expira-

se o ar. Alternando a inspiração e expiração 

lentamente, enquanto mantem-se a posição sem deixar 

o quadril abaixar. Quando já estiver dominando a 

posição, tente extender uma das pernas no ar, 

enquanto se mantem na posição somente com o apoio 

da perna oposta na bola. Alterne a perna que está no ar 

e a que está apoiando na bola. 

 

5 vezes de 

15 

repetições 
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INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA APÓS A ARTROPLASTIA TOTAL DO 

QUADRIL EM IDOSOS COM COXARTROSE: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Karoline de Souza Dias
5
 

Elaine Andrade de Jesus
6
 

 

RESUMO 

 

A coxartrose (CA) é uma doença reumática degenerativa que acomete as articulações 

sinoviais, e consequentemente leva a fibrilação e fissuras da cartilagem ou microfraturas. 

Geralmente os sintomas tendem a surgir de forma bastante lenta e discreta, sendo considerada 

atualmente como uma das patologias que mais acomete a população idosa, e que quase 

sempre tende a evoluir para um quadro de incapacidade funcional. O presente estudo teve 

como objetivo evidenciar os prejuízos que a CA pode trazer a vida do indivíduo idoso, 

demonstrando os benefícios que a atroplastia total do quadril (ATQ) quando associada à 

intervenção fisioterapêutica pode proporcionar ao paciente. A presente pesquisa foi realizada 

através de um levantamento de dados encontrados na literatura já existente, com publicações 

entre os anos de 1997 a 2014. A ATQ é uma intervenção cirúrgica extremamente benéfica 

quando é associada à intervenção fisioterapêutica. 

 

Palavras chaves: Artoplastia total do quadril. Tratamento fisioterapêutico 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A CA é uma doença reumática degenerativa que acomete as articulações sinoviais e 

consequentemente leva a fibrilação e fissuras da cartilagem ou microfraturas. Geralmente os 

sintomas aparecem de forma bastante lenta e discreta, por uma sensação passageira de 

compressão ou ardência articular, rigidez matinal, crepitações, Calor/ rubor, tais desconfortos 

geralmente melhoram com o movimento ou desaparece de forma espontânea, conforme a 

osteoartrose avança ocorre o alargamento das articulações a redução da função e 

consequentemente a perda do movimento (PATRIZZI et al , 2004; SACHETTI et al , 2010; 

DUARTE et al ,2013). 

A coxartrose (CA) é considerada como uma das patologias que mais acomete a 

população idosa, a mesma é caracterizada pela degeneração focal da cartilagem articular, o 

espessamento ósseo subcondral e a proliferações osteocondrais marginais, sendo considerada 

como uma resposta complexa dos tecidos articulares a idade, com a sua evolução, o processo 

degenerativo acomete todos os tecidos articulares e se manifesta através de mudanças 

morfológicas e biomecânicas. Sendo considerada como a principal causa de dor articular e 

incapacidade nos pacientes de meia idade e idosos (PATRIZZI  et al, 2004; DUARTE et al , 

2013).  

Estimasse que cerca de 10% da população mundial com idade acima de 60 anos sofre 

de osteoartrose, sendo que 80% apresenta restrição de movimentos e 25% tem limitações 

funcionais para desempenho das atividades cotidianas (MATOS e ARAUJO , 2009). 

                                                           
5
 Acadêmica do curso de Fisioterapia da Faculdade Estácio de Sergipe – Estácio FaSe. 

6
 Graduação em Fisioterapia pela Universidade Tiradentes (2002). Especialista em Biomecânica e Cinesioterapia 

Funcional (2005) pela Universidade Tiradentes - UNIT e em Fisioterapia Traumato-Ortopédica com ênfase em 

Pilates e Terapia Manual (2015) pela Faculdade São Luís de França, e Mestre em Saúde e Ambiente (2009) pela 

Universidade Tiradentes - UNIT. Professora da Faculdade Estácio de Sergipe – Estácio FaSe. 
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Qualquer indivíduo, independente do sexo pode desenvolver a osteoartrose. 

Geralmente a doença tende a surgir a partir dos 65 anos, porém nota-se nítido predomínio 

entre o sexo feminino, no período em que se dá início a menopausa, nesse caso os sintomas 

começam a surgir na maioria das vezes entre 45 e 50 anos. Em indivíduos do sexo masculino, 

o surgimento dos sintomas dá se um pouco mais tarde, por volta dos 60 anos, no entanto, em 

certas condições a patologia pode vir a surgir de forma precoce, por volta dos 30 anos. Por 

isso, ainda que sua incidência aumente com a idade a mesma não deve ser considerada como 

doença do idoso, desse modo essa forma é classificada como osteoartrose primária, pois não 

existe nenhuma causa aparente que tenha vindo a contribuir para o surgimento da doença 

(DUARTE et al , 2013). 

Existe a CA secundária, esta é desencadeada a partir de fatores previamente 

conhecidos e determinados, que pode vir a surgir em qualquer idade, mas que comumente 

tende a aparecer mais entre a população jovem, sobrevindo na maioria das vezes em 

articulações previamente lesadas por doenças endócrino-metabólicas, articulares, em 

consequência de trauma ou por defeitos de natureza congênita da articulação (DUARTE et al , 

2013). 

São inúmeras as doenças que geralmente tende a agredir a articulação do quadril. 

Entre elas estão: hemofilia, alcoolismo, tuberculose, Legg-Pethers, tumores ósseos, sequelas 

de epifisiolíse, artrite reumatóide, espondilite anquilosante, luxação, entre outras. A causa 

principal é na maioria das vezes a osteoartrose (MORETTI E PIZANI, 2004). 

Conforme o passar dos anos, o processo de envelhecimento normal de um indivíduo 

ocorre, e com isso acontece uma mudança tanto da estrutura óssea quanto também da 

cartilagem articular. A cápsula articular de um indivíduo jovem apresenta superfície lisa e 

brilhante, tornando-se gradativamente granulosa e opaca (CAMARGO et al , 2004). 

O presente estudo tem como finalidade demonstrar o desconforto sofrido pelos 

idosos com osteoartrose do quadril e citar os benefícios que a ATQ associada à intervenção 

fisioteraputica em pacientes pós cirúrgicos pode trazer a vida do indivíduo. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Com o crescimento populacional e o aumento da longevidade surgiram novos 

desafios que estão associados a esse período do ciclo de vida humana. Do mesmo modo, por 

exemplo, as demandas de saúde se transformam e revelam um maior peso das doenças 

crônico-degenerativas, dentre elas as patologias articulares (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2006). 

Nas ultimas décadas o percentual de idosos na população geral vem crescendo. A 

terceira idade que representava 4,7% da população total em 1990, em 2006 representou 8,6%. 

Baseado então nesses números estima-se que o percentual chegue aos 13,8% no ano de 2025, 

e em nosso país esse número aumente em 15 vezes no período que vai de 1950 a 2025 

(CAMARGO et al , 2004). 

Dentre as formas clínicas de osteoartrose (OA), destacam-se a OA de quadril que é 

denominada como coxartrose (CA) e a do joelho nomeada como gonartrose (GA) por serem 

particularmente mais incapacitantes, já que essas são as articulações que recebem todo o peso 

corporal. Nesses casos possuem uma etiologia multifatorial em que são considerados como 

mais importantes os fatores genéticos e predisposição genética. A OA do quadril é 

considerada como a principal causa de dor articular, o desconforto crônico na região repercute 

diretamente na rotina do indivíduo, provocando agitação e estresse que quase sempre evolui 

para um quadro de incapacidade funcional em indivíduos de meia idade e em idosos 

(PRENTICE e VOIGHT, 2003). 
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A doença é caracterizada pela dor progressiva que é ocasionada em decorrência da 

destruição da cartilagem articular, consequentemente provoca a perda da mobilidade, marcha 

claudicante e enfraquecimento gradativo da musculatura que atua na articulação coxofemoral 

(DUARTE; ALBERTI, 2013). 

A degeneração articular causada pela doença geralmente evolui para um quadro de 

deficiência na função articular, levando o indivíduo a tornar-se dependente de terceiros para 

realizar suas atividades diárias, reduzindo assim a independência do idoso levando-o a 

incapacidade por conta do aumento gradativo da dor (PRENTICE; VOIGHT, 2003). 

Quando as medidas conservadoras como o tratamento medicamentoso, o uso de 

bengalas, a redução do peso e as mudanças de hábito não foram capazes de promover o alívio 

da dor, a artroplastia é altamente indicada. O procedimento tem por objetivos reduzir a algia, 

restaurar a função da articulação, e proporcionar maior independência e melhor qualidade de 

vida ao paciente (PRENTICE; VOIGHT, 2003; DUARTE; ALBERTI , 2013). 

Dentre as principais indicações para que a artroplastia de quadril seja realizada estão: 

a dor intensa durante descarga de peso e movimentação, grande limitação de amplitude de 

movimento (ADM), instabilidade ou deformidade presente na articulação do quadril, perda da 

mobilidade e falha do tratamento conservador (KISNER; COLBY, 2009). 

As primeiras substituições parciais não alcançaram um resultado esperado devido à 

formação de tecido granulado que ocorria entre o molde e o osso subcondral. Por conta disso 

não havia a melhora do quadro antálgico e nem tão pouco a recuperação da função motora. A 

partir daí baseado no episódio que advinha após o procedimento cirúrgico, Charnley 

desenvolveu a prótese total de quadril, com componentes femorais e acetabulares, ambos 

metálicos. Aproximadamente três anos após a criação, Charnley resolveu então aprimorar o 

procedimento utilizando o metal como elemento femoral (titânio, vanádio, ligas de cobalto e 

níquel), e polietileno como parte acetabular. Outro importante progresso ocorreu com o uso de 

cimento acrílico (polimetilmetacrilato) para fixar melhor a prótese (URSO, et al., 2010). 

A artoplastia total do quadril (ATQ) é uma cirurgia na qual é realizada a troca das 

superfícies de articulações defeituosas por biomateriais, que tem por intuito restaurar a 

desempenho da articulação coxo-femural, esse procedimento cirúrgico vem sendo utilizado 

amplamente nas ultimas décadas (LOURES; LEITE, 2012). 

O método é indicado no tratamento de osteoartrose em estágio avançado, dor 

persistente e incontrolável, graves restrições às atividades da vida diária (AVDs) e nas 

alterações biomecânicas compensatórias, tendo como objetivos principais a redução do 

quadro álgico e a devolução da funcionalidade ao paciente, para que o mesmo possa vir a 

desempenhar suas atividades cotidianas com maior independência (VICENTE et al., 2009; 

LOURES; LEITE, 2012). 

A artroplastia total de quadril é o tratamento ideal para pacientes a partir dos 60 anos, 

indivíduos com idade inferior são considerados como maus candidatos, nesses casos em que o 

indivíduo não se encaixa aos requisitos para a realização da cirurgia, o mais aconselhável é 

que o tratamento conservador seja realizado de forma agressiva. Mas infelizmente, muitos não 

respondem de forma positiva ao método, o que por sua vez torna inadequada as demais 

intervenções cirúrgicas além da ATQ (GOULD, 1993). 

Há diversos tipos de componentes, cada um é utilizado com um objetivo específico.  

As artroplastias são divididas em dois grupos. Dentre as próteses parciais onde ocorre a troca 

somente da parte femoral proximal, preservando o acetábulo normal do quadril estão: as 

cefálicas uni e bi-polar que quase sempre é usada em idosos que apresentam fratura do colo 

femoral, as endo-próteses que são utilizadas quando grande parte do fêmur é tomada por 

tumor, e o tipo em copa que é empregada em casos em que o paciente se encontra em estado 

grave (BUSATO, 2014). 
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Em casos de ATQ ocorre a substituição do componente femoral e acetabular. As 

próteses podem ser: cimentadas que são indicadas de acordo com as condições ósseas do 

paciente, na maioria das vezes em casos de osteoporose avançada ou canal femoral muito 

extenso, o tipo não cimentada geralmente é usadas em indivíduos jovens, com ossos fortes, 

buscando uma fixação biológica e as híbridas que nessa situação, a parte acetabular é fixada 

na bacia por parafusos e o componente femoral fixado com cimento cirúrgico, esse tipo é 

mais voltado para pessoas com idade até 75 anos (BUSATO, 2014). 

As próteses cimentadas são frequentemente utilizadas em casos de osteoporose, 

quase sempre em idosos, que não costumam praticar muita atividade física. Em pacientes com 

até 60 anos que sejam bastante funcionais, as não cimentadas são bastante recomendadas, essa 

alternativa procura evitar o afrouxamento da prótese, que tende a levar a recidiva gradual do 

quadro álgico, e posteriormente a necessidade de uma nova revisão cirúrgica (KISNER; 

COLBY, 2009). 

Estão indicadas para a ATQ: Dor intensa no quadril, limitação funcional acentuada, 

osteoartrite, osteoartrose,artrite reumatoide ou traumática, espondilite anquilosante ou 

osteotenose, não consolidação de fratura no quadril deformidade ou instabilidade na 

articulação,tumores ósseos, a não resposta ao tratamento conservador ( KISNER; COLBY, 

2009).  

Referente às contra-indicações para a realização do procedimento cirúrgico estão 

divididas em dois grupos. Sendo que o primeiro inclui restrições absolutas como a infecção 

articular ativa, contaminação sistêmica ou sepse, osteomielite crônica, perda significativa de 

tecido ósseo após a ressecção de tumor maligno ou estoque ósseo insuficiente que dificulte e 

sustentação do implante, articulação neuropática do quadril, paralisia grave dos músculos ao 

redor da articulação a ser operada. As relativas incluem infecções localizadas, insuficiência da 

função do músculo glúteo médio, distúrbio neurológico progressivo, estrutura óssea femoral 

ou acetabular gravemente comprometida associada a patologia óssea progressiva, pacientes 

jovens que necessitam participar de atividades de alto impacto (KISNER e COLBY, 2009). 

Os exercícios passivos são bastante eficazes no tratamento de pacientes que foram 

submetidos à ATQ, a aplicação dessa técnica é capaz de reduzir o encurtamento muscular, 

como também promover uma maior fluidificação do líquido sinovial dentro da articulação. O 

indivíduo deve ser orientado a respeito da importância em movimentar diariamente o local 

operado, visando melhora e/ou manutenção da função articular e precavendo a degradação 

branda. Em pacientes com CA, por exemplo, a cápsula articular tende a se contrair, resultando 

em uma restrição no movimento de extensão do quadril. Por isso é importante que o paciente 

seja informado a cerca da importância desses exercícios, a movimentação pode diminuir a 

contratura, mas não irá interferir na restrição da articulação causada pela proliferação de 

osteófitos (BIASOL; IZOLA, 2003). 

A crioterapia é uma excelente modalidade de tratamento, e pode ser associada a 

outras técnicas que tenham por objetivo a redução do quando álgico. A técnica ira promover a 

vasoconstricção superficial, como também nos tecidos localizados na região intra-articular. O 

metabolismo da zona diminui Como resposta a ação do gelo, levando a um retardo da 

condução nervosa, promovendo um efeito anestésico local diminuindo o processo 

inflamatório agudo articular (CHARD; DIEPPE, 2001; BIASOL; IZOLA, 2003). 

Os exercícios isométricos são caracterizados pela contração muscular em que não 

haja movimento articular. Tal atividade produz uma força significativa, desse modo, esse tipo 

de exercício estático pode ser realizado com facilidade, pois exigem pouco ou nenhum 

equipamento. A atividade promove o retardo da atrofia por desuso, sendo bastante útil para 

circunstâncias de repouso prolongado, como também nos casos em que a dor é um fator 

limitante (BIASOL; IZOLA, 2003). 
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A intervenção deve incluir exercícios físicos, que tenham por objetivo promover 

maior mobilidade da articulação operada, através do fortalecimento muscular, para que assim 

ocorra um progresso em relação ao equilíbrio estável e dinâmico durante as diversas fases da 

marcha. Conforme o paciente evolui ocorre uma melhora da aferência sensorial o que por sua 

vez irá facilitar no momento em que for realizar as transferências. Tais aspectos irá promover 

um aumento do equilíbrio permitindo que o indivíduo desenvolva maior independência pela 

recuperação da confiança nas atividades desempenhadas em suas atividades diárias (FRÉZ, 

2003). 

No pós-operatório imediato, os pacientes idosos que são submetidos à artroplastia 

locomovem-se com auxílio de andadores por ter uma base mais estável para iniciar a marcha, 

este meio de locomoção é mais utilizado nos primeiros dias. Quando se trata de pacientes 

mais jovens a descarga de peso é iniciada com o auxílio de muletas, progredindo para 

bengalas e só depois conseguem deambular sem assistência (MIRANDA , 2013). 

O fisioterapeuta deve avaliar o estado atual da capacidade física do paciente na fase 

pré-operatória. Tal visita é muito importante, pois permite que o paciente pratique a marcha 

com a utilização das muletas, é nessa fase também que é ensinada pelo terapeuta ao indivíduo 

como o mesmo deve realizar as trocas de decúbito, como sentar e levantar da cama de forma 

adequada para que não haja o risco do desencaixe da prótese, e também se necessário for é 

realizada a fisioterapia respiratória (STUART, 2005). 

 

3 MATERIAL E MÉTODO 

 

A presente pesquisa foi realizada através de um levantamento de dados encontrados 

na literatura já existente, por meio de livros, como também artigos científicos indexados as 

seguintes bases de dados: literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE), 

literatura Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS) examinadas através da Biblioteca Regional de Medicina 

(BIREME) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foram utilizados os seguintes descritores: 

osteoatrose no quadril; artroplastia do quadril; intervenção fisioterapeutica. 

Dentre os critérios de inclusão estão: os artigos científicos que apresentavam a linha 

de estudo relacionada com o tema proposto, publicações que serviram como base para o 

desenvolvimento do estudo foram selecionadas de acordo com o ano de publicação, estando 

entre os anos de 1997 a 2014, sejam eles na língua portuguesa, inglesa ou espanhola. 

Entre os critérios de exclusão estão: Trabalhos com a temática diferente da que foi 

proposta no trabalho, no que diz respeito ao levantamento bibliográfico, foram excluídos os 

artigos que não haviam sido publicados entre 1997 a 2014, e que não estivessem indexados 

em revistas científicas e trabalhos desenvolvidos por acadêmicos onde não haja a participação 

de um profissional intitulado na área. 

Dessa forma, o desenvolvimento do artigo, deu-se de uma leitura de cunho 

exploratório, tendo em vista a identificação do tema abordado e de comum acordo com os 

objetivos da pesquisa. Somam-se 52 (cinquenta e dois) o número de artigos encontrados, 

destes, foram selecionados apenas 13 (treze) para a realização do presente estudo. 

 

4 RESULTADOS  

 

Para esta fase do estudo foram criteriosamente selecionados alguns artigos 

relacionados artroplastia total do quadril (ATQ) e a importância da fisioterapia na fase de 

reabilitação. Os artigos que foram escolhidos relatam os benefícios que a intervenção 

cirúrgica pode proporcionar a vida do paciente. No entanto, para que haja o sucesso no 

37 



 
 

 

retorno do indivíduo as suas atividades funcionais e sejam alcançados resultados satisfatórios, 

é necessário que o procedimento seja associado à intervenção fisioterapêutica. 
 

Tabela 1: Descrição dos artigos utilizados, seus respectivos objetivos e conclusões a respeito 

da intervenção fisioterapêutica. 
Estudo Grupo controle Grupo experimental Intensidade  Tempo Fim 

Gilbey et al 

(2003) 

 Pré-operatório 

 

- Fisioterapia aquática  

- Bicicleta 

ergométrica 

 

Pós-operatório 

 

- Caminhada  

- Alongamento  

-Mobilidade  

2 sessões sob 

supervisão durante 

60 min 

 e 2 sessões em casa 

por semana com 

duração de 30 min 

8 sem de 

pré-operatório 

3-24 semanas 

de 

pós-operatório 

Favorável 

Haslam 

(2001) 

-Atividades para o 

lar 

-Orientações 

 

 

acupuntura Grupo experimental 

: 1 vez/semana 

25 minutos   

 

Grupo controle: 1 

vez/cada duas 

semanas 

30 minutos 

6 semanas Favorável para 

a interferência 

com acupuntura 

Gocen et al 

(2004) 

Sem intervenção -Cinesioterapia global 3 vezes/sem em casa 

 a cada duas 

sem na clínica 

8 semanas antes 

da cirurgia 

Não houve 

benefício  

Maire 

et al (2006) 

-Fortalecimento 

muscular 

-Flexibilidade 

-Fisioterapia 

aquática 

-2 Hrs de caminhada 

por 

dia 

-Fortalecimento 

muscular 

-Flexibilidade 

-Fisioterapia aquática 

-2 Hrs de caminhada 

por 

dia + 30 minutos de 

cicloergômetro para 

MMSS 

1 sem após ATQ 

3 sessões/sem 

30 min/sessão 

6 semanas Mostrou-se 

favorável 

 

Tabela 2: Descrição dos artigos utilizados, seus respectivos objetivos e conclusões a respeito 

da intervenção fisioterapêutica. 
Estudo Grupo controle Grupo experimental Intensidade  Tempo Fim 

Van Barr et 

al (1998) 

-Orientações gerais 

 

Treino de força 

muscular 

-Instruções a cerca 

dos cuidados 

-Adaptações para 

evitar luxamento da 

prótese 

-Exercícios para 

ganho de mobilidade 

articular 

3 vezes/sem com 

duração de 30 min 

Acompanhame

nto feito 

durante 6 

semanas 

Favorável para 

ambos os 

grupos 

Hoeksma et 

al (2004) 

Fortalecimento 

muscular  

- Exercícios ativos e 

passivos  

- Alongamento 

- Treino de marcha  

 

-Terapia manual  

-Alongamento 

 

2 vezes por sem 

durante 

25 min 

5 sem Observou-se 

que os 

exercícios 

foram benéfico 

para ambos. 
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Wang et al 

(2002) 

Orientações gerais  

 

Pré-operatório 

 

- Fisioterapia aquática 

- Bicicleta 

ergométrica 

 

Pós-operatório 

- Caminhada  

- Alongamento  

-Exercício ativo na 

água 

2 sessões 

supervisionadas e 

2 sessões em casa 

por semana 

ambas de 60 

minutos 

8 sem de 

pré-operatório 

 

3-24 semanas 

de pós-

operatório 

Favorável 

Tak et al 

(2005) 

Sem intervenção -Caminhada  

-Orientações 

ergonômicas 

 

1 vez/sem 

60 min 

8 sem Favorável 

Ribeiro et al 

(1997) 

Estudo de caso -Cuidados a cerca do 

risco de queda  

-Mobilização articular 

-Alongamento 

1 vez/ sem 9 semanas Favorável 

 

Tabela 3: Descrição dos artigos utilizados, seus respectivos objetivos e conclusões a respeito 

da intervenção fisioterapêutica. 
Estudo Grupo controle Grupo experimental Intensidade  Tempo Fim 

Hesse 

et al (2003) 

-Passiva dos MMII 

Associado ao 

alongamento dos 

mm. abdutores e 

extensores do 

quadril 

- FNP  

-Treino de 

marcha em diversas 

superfícies 

-Esteira com suporte 

parcial de massa 

-Movimentação 

passiva dos MMII  

 

45 min/sessão 10 dias 

consecutivos 

 

Favorável 

Galea 

et al (2008) 

-Exercício 

domiciliar sem 

acompanhamento 

 

-Supervisionado por 

fisioterapeuta 

45 min/sessão 

 

-5 sess/sem 

45 min/sessão 

 

Favorável para 

a interferência 

com acupuntura 

Maire 

et al (2006) 

-Fortalecimento 

-Fisioterapia 

aquática 

-Caminhada  

Fortalecimento 

-Flexibilidade 

-Fisioterapia aquática 

-2 Hrs de caminhada 

por 

dia + 30 minutos de 

cicloergômetro para 

MMSS 

1 sem após ATQ 

3 sessões/sem 

30 min/sessão 

 

6 semanas Demonstrou-se 

favorável 

 

Kyriasis e Rigas (2002) realizaram uma pesquisa onde confrontaram os parâmetros 

da marcha de indivíduos de quatro grupos distintos: posteriormente, após um ano, 10 anos 

após a realização da ATQ e indivíduos que não foram submetidos à cirurgia. Baseado então 

nos resultados, os autores notaram que as pessoas que foram submetidas à ATQ apresentaram 

melhoras significativas, no que diz respeito à biomecânica da marcha com o decorrer dos 

anos, mas quando comparados ao grupo controle, os voluntários permaneceram piores. 

O estudo de Hesse et al (2003) de igual modo comprovou que houve um progresso 

expressivo no desempenho da marcha dos sujeitos que faziam parte do grupo experimental, 

especialmente na energia de abdutores de quadril e presteza do músculo glúteo médio. 

 

5 DISCUSSÃO 

 

De acordo com Loures e Leite (2012) a fisioterapia deve ser iniciada na fase pré-

operatória. Tal medida irá proporcionar importantes informações em relação à funcionalidade 
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articular, tanto na fase pré quanto na pós-operatória, esses subsídios servirão como 

norteadores para que através desse resultado, o fisioterapeuta possa traçar uma conduta 

adequada de acordo com a necessidade do paciente, criando objetivos a serem alcançados e 

através desses elementos promover um feedback para o paciente.  

Para Moretti e Pizani (2004) no primeiro dia após a cirurgia, o paciente deve ser 

colocado na posição semi-inclinada e iniciar o tratamento com exercícios respiratórios. O 

indivíduo deve ser posicionado de forma adequada com uma almofada entre os joelhos, o 

quadril deve ser mantido em abdução de 15º e flexão menor que 90º. Esse posicionamento 

tem como objetivo evita  a luxação da prótese.  

Guedes et al (2011) deixara claro  que não existem levantamentos a respeito do 

número de intervenções cirúrgicas que já foram realizados em nosso país, mas a estimativa e 

que no ano de 2026, por ano sejam realizadas em média 572.000, gerando um gasto anual de 

15 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Tal procedimento é considerado como uma das 

cirurgias ortopédicas mais bem sucedidas dos últimos tempos, pois vem apresentando 

resultados positivos, promovendo o alívio da dor e a melhora da capacidade funcional, com 

isso o retorno às suas atividades de vida diária (AVD`s) vem tornando-se uma realidade para 

os pacientes que apresentavam uma limitação severa por conta do agravo da doença. 

Loures e Leite (2011) em suas pesquisas selecionaram 38 pacientes que foram 

operados consecutivamente pelo mesmo cirurgião, os indivíduos foram acompanhados por no 

mínimo seis meses e finalizaram o protocolo de reabilitação em um estudo clínico aplicado, 

observacional, do tipo corte prospectivo. Foram utilizados como instrumentos de avaliação a 

classificação de Kellgren e Lawrence ; Harris Hip Score-HHS abaixo de 60 pontos (dor e 

incapacidade importantes). Graças à investigação realizada pelos autores, foi comprovada a 

eficácia da artroplastia total do quadril, onde a mesma pode ser comprovada através da 

melhora significativa na qualidade de vida e da capacidade funcional dos indivíduos com 

osteoartrose de diferentes etiologias que foram submetidos ao procedimento cirúrgico. 

Conforme Kisner e Colby (2009) os exercícios de alongamento, exercícios ativos, 

fortalecimento, propriocepção, treino de marcha e a fisioterapia aquática são atividades que 

devem ser inseridas na fase de reabilitação de um indivíduo ao qual foi submetido a 

artroplastia. Ainda descrevem que são indispensáveis para evitar ou prevenir contraturas, bem 

como exercícios ativos de ADM livre que devem ser realizados pelo paciente sempre sendo 

supervisionado pelo fisioterapeuta. 

Segundo Magee ( 2002) a marcha é dividida em fases distintas, iniciando assim o 

ciclo a partir do momento em que ocorre o contato inicial de um pé com o solo até retornar ao 

ponto inicial da fase novamente.  

De acordo com Kisner e Colby (2009) vários fatores podem alterar a mecânica da 

marcha, como as deformidades articulares e ósseas, tais alterações irão provocar o mau 

alinhamento dos membros inferiores. Outro fator bastante importante destaca-se devido a sua 

relação com a coxartrose, que é a dor articular, desse modo o indivíduo tende a adotar um 

padrão de marcha antálgica, ou seja, evita-se a descarga de peso do lado doloroso. 

Moretti e Pizani (2004) descrevem que antes de iniciar a reabilitação, é indispensável 

que seja dada ênfase na proteção e na recuperação o quadril, para isso é necessário que 

algumas precações sejam adotadas, como: não realizar a flexão do quadril além 90º, não 

cruzar o membro operado além da linha média e não girar a perna quando estiver de pé ou 

sentado para que não seja deslocada a prótese.  

Garzella e Bigolin (2014) concordam que os objetivos principais da fisioterapia na 

fase de reabilitação do paciente após artroplastia são respectivamente: Reduzir quadro álgico 

promovendo o relaxamento de espasmos musculares; Prevenir complicações pós-cirúrgicas: 

trombose venosa profunda (TVP), infecções respiratórias e embolia pulmonar; Assegurar o 

treinamento da marcha inicialmente com dispositivo auxiliar de locomoção e posteriormente 
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sem órtese; Proporcionar o ganho gradual da amplitude de movimento (ADM) do quadril e 

manter a ADM das extremidades vizinhas; Restaurar a força muscular e sua flexibilidade; 

Promover a reeducação funcional proprioceptiva estimulando o equilíbrio. 

Conforme Stuart (2005) para que sejam alcançados resultados satisfatórios e que o 

paciente possa retornar o quanto antes as suas atividades cotidianas, é necessário que alguns 

cuidados sejam adotados no momento da realização dos exercícios inseridos nos primeiros 

cinco dias após o paciente ter sido submetido à substituição da articulação. 

Moretti e Pizani (2004) descrevem que as atividades devem respeitar o limite do grau 

da amplitude ao qual a articulação pode ser movimentada, como também os movimentos que 

estão proibidos nesta fase e o grau de dificuldade dos exercícios devem ser aumentados de 

forma gradativa para que não haja o risco da luxação da prótese. 

Segundo Galea et al (2008) após receber a alta no hospital, algumas informações 

devem ser passadas para o paciente em relação aos cuidados que o mesmo deve tomar, como 

por exemplo, não cruzar as pernas, não sentar em sofás nem em cadeiras baixas, retirar todos 

os tapetes da residência, para que o mesmo não corra o risco de escorregar e cair, sempre que 

for dormir, o mesmo deve utilizar um travesseiro entre os membros inferiores para manter a 

abdução do quadril, esses cuidados devem ser tomados por aproximadamente de 8 a 12 

semanas após a ATQ. 

Conforme Moretti e Pizani (2004) o paciente deve ser instruído em relação aos 

cuidados que deve adotar após receber alta hospitalar, tais como: andar por curtas distâncias, 

mas frequentemente, dando passos largos e iguais, evitar cruzar um joelho sobre o outro 

(movimento de adução), evitar flexionar o quadril ao máximo, sentar em cadeiras altas e 

afastar os joelhos. 

Conforme Ribeiro et al. (1997) a sustentação de peso é permitida bem cedo, no 

procedimento em que a próteses foram cimentadas, e não foi feita a osteotomia trocantérica, 

já nos casos em que foi necessário, o apoio de peso só poderá ser iniciado a partir da 6 semana 

após a realização da cirurgia. Caso substituição da articulação tenha sido feita sem o cimento 

cirúrgico, faz-se o uso de muletas ou andador, a marcha com a descarga de peso só poderá 

ocorrer a partir do 3° mês após a artoplastia. Por isso, a propriocepção é um recurso bastante 

importante que deve ser utilizado para desenvolver ou ampliar a percepção do paciente, 

promovendo assim principalmente o equilíbrio e o controle articular. 

Baseado então nessa necessidade em citar as atividades que podem ser realizadas, 

quais exercícios ou movimentações devem ser abolidas foi elaborado um protocolo especial 

para que seja adaptado a cada paciente, tal recurso foi criado na intenção de servir como um 

norteador para o fisioterapeuta ter a oportunidade de acompanhar de forma sequencial e 

organizada o que deve ser realizado na rotina de reabilitação. 
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Tabela 3: Modelo de intervenção fisioterapêutica na reabilitação de pacientes pós-cirúrgicos 

de artoplastia do quadril. 
SEMANAS EXERCÍCIOS 

 

 

 

 

1ª a 4ª semana 

-1° dia, Posicionar uma almofada entre os joelhos, mantendo o quadril em abdução de 15º e flexão 

menor que 90º. 

 

-4º dia, o paciente deve ser posto em posição ortostática. 

 

-5º dia: Estando o paciente em posição ortostática, realizar exercícios ativos e ativo-assistidos de 

flexão e abdução do quadril com o membro que foi submetido ao procedimento cirúrgico. 

 

-Exercícios isométricos para quadríceps 

 

 

 

 

 

5ª a 8ª semana 

-Exercício isométrico para quadríceps e flexores de quadril com o paciente em decúbito dorsal, com 

8 segundos de sustentação. 

 

-Em decúbito ventral realizar exercícios isométricos de quadríceps empurrar o joelho em direção à 

cama, com 10 segundos de sustentação. 

 

-Isometria de glúteo através do exercício de ponte associada à isometria de adutores. 

 

-Em decúbito lateral (sobre a perna não operada) e com o auxílio do fisioterapeuta realizar a 

abdução do quadril com o joelho estendido. 

 

 

 

 

9ª a 16ª semana 

 

-Aumentar o número de repetições nos exercícios para fortalecimento muscular 

-Iniciar treino através de circuito (subir e descer escadas e rampas de acesso) a atividade deve ser 

realizada com a alternância de membros, procurando sempre iniciar o circuito com o membro 

operado. 

 

-Treino de marcha sem auxílio de órtese e sem claudicação. 

 

-Promover maior segurança ao paciente nos deslocamentos. 

Iniciar trabalho de fisioterapia aquática. 

Fonte: (VAN BARR et al.,1998; WANG et al., 2002; HOEKSMA et al., 2003; MORETTI; PIZANI 2004; 

STUART 2005; TAK et al., 2005; RICCI; COIMBRA 2006; MAIRE 2006; MARQUES 2009; KISNER; 

COLBY 2009). 

 

Ribeiro et al. (1997) citam que a fisioterapia aquática deve ter início a partir do 10° 

dia após ATQ. Nas primeiras sessões os exercícios que utilizam a flutuação devem ser 

priorizados, com o decorrer do tratamento, as atividades vão avançando em intensidade e grau 

de dificuldade. Segundo Kisner e Colby (2009), o uso da água como um recurso no 

tratamento fisioterapeutico vem sendo utilizado a bastante tempo, decorrente dos vários 

benefícios que o tratamento proporciona ao paciente.  

Para Gilbey et al, (2003) dentro da água os exercícios tornam-se mais fáceis de serem 

realizados, devido as propriedades físicas da água. Deliberato (2007) relata que as 

propriedades da água incluem: refração, tensão superficial, viscosidade, pressão hidrostática e 

flutuabilidade. 

Para Kisner e Colby (2009) quando estiver liberada a sustentação de peso sem o 

auxílio de uma órtese, os exercícios de miniagachamentos, atividades com tornozeleiras leves, 

o treino de resistência com o elástico, as atividades na bicicleta ergométrica e os exercícios na 

piscina devem ser incorporados à conduta conforme a progressão do paciente. É indispensável 

que o paciente seja acompanhado por um fisioterapeuta, e que seja submetido a treino de 

marcha com o auxílio de dispositivos auxiliares, como também a um tratamento totalmente 

voltado para a recuperação na articulação ao qual houve a substituição. 

Hoeksma et al (2004) conseguiram alcançar resultados satisfatórios em relação a 

redução do quadro álgico e ADM em resposta aos exercícios.Porém, a terapia manual 

destacou-se. Já o estudo de Haslam (2008) não ocorreu nenhuma melhora com a prática de 

exercício, enquanto que a acupuntura revelou uma melhora relevante. 
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Através de suas pesquisas Van Barr et al (1998) evidenciara as diferenças estatísticas 

relevantes a redução do quadro álgico, onde houve o menor uso de paracetamol, ocorreu o 

acréscimo da força muscular e desenvolvimento da percepção do paciente ao final da terapia. 

A melhora perdurou, e cerca de 24 semanas após a realização do estudo, foi comprovado que 

a melhora da percepção do paciente e as demais medidas não tiveram alterações. Após 36 

semanas, foi realizada uma nova investigação em busca de alterações que possam ter vindo a 

ocorrer após esse período, porém nenhuma diferença entre os grupos foi ressaltada. As 

pesquisas então demonstraram que o resultado dos treinamentos declina com o passar do 

tempo. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

A grande maioria das pessoas que são submetidas à artroplastia total do quadril é 

constituída de indivíduos acima dos 65 anos. A técnica é uma intervenção cirúrgica 

extremamente benéfica quando é associada à intervenção fisioterapêutica.  

Para que haja a recuperação funcional da articulação, é necessário que alguns 

cuidados em relação tanto à prótese como a fase da reabilitação sejam respeitados, para que os 

resultados sejam satisfatórios e o paciente volte o quanto antes a desempenhar suas atividades. 

É indispensável que o paciente seja acompanhado por um fisioterapeuta, tanto na 

fase pré-operatória como também na pós. A atuação do profissional não deverá ficar restrita 

apenas ao atendimento prestado no ambiente hospitalar, é importante que haja a preocupação 

em orientar o paciente em relação às medidas e as adaptações que deverão ser feitas quando o 

mesmo retornar para casa. 

A fisioterapia é comprovadamente indispensável para que haja a garantia de sucesso 

na fase de recuperação, dessa forma fica evidente sua importância no tratamento do indivíduo 

idoso submetido a tal procedimento. 

Decorrente da insuficiência de artigos científicos relacionados ao tema existiu grande 

dificuldade na construção da presente pesquisa, mesmo sabendo dos benefícios que a 

intervenção fisioterapêutica pode promover ao idoso que é submetido à ATQ. Diante disso, é 

imprescindível que novos estudos randomizados sejam realizados, para que seja destacada a 

importância que a fisioterapia exerce nos períodos pré e pós-operatório. É necessário que as 

futuras pesquisas utilizem metodologias apropriadas, e que sejam aplicadas em amostras 

maiores, possibilitando assim evidências seguras quanto ao tratamento proposto. 

 

INTERVENTION PHYSIOTHERAPEUTIC AFTER TOTAL HIP ARTHROPLASTY 

IN ELDERLY WITH COXARTHROSIS: LITERATURE REVIEW 

 

ABSTRACT 

 

The coxarthrosis (CA) is a degenerative rheumatic disease that affects synovial joints and 

consequently leads to fibrillation and fissures of the cartilage or microfractures. Usually the 

symptoms tend to emerge very slowly and discreetly, it and is currently considered as one of 

the diseases that most affects the elderly population, and it almost always tends to evolve into 

a functional disability. The present study aimed to highlight the damage that the CA can bring 

to the life of the elderly, demonstrating the benefits by total hip arthroplasty (THA) when 

associated with physiotherapy intervention. This research was conducted through a survey of 

existing data in the literature with publications between the years 1997 to 2014. The ATQ is 

an extremely beneficial surgical intervention when associated with physiotherapy. 

 

Keywords: Total hip arthroplasty. physiotherapy treatment 

44 



 
 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Ministério de Estado de Saúde. Política Nacional de Saúde do Idoso. Portaria 

Federal n° 1395, de 10 de dezembro, 1999. 

 

BIASOL, M.C; IZOLA, L.N.T. Aspectos gerais da reabilitação física em pacientes com 

osteoartrose. RBM- Rev. Bras. Med. v. 60, n. 3, março 2003. 

 

BUSATO, Thiago Sampaio. Prótese de Quaril, Cuidados após sua cirurgia. Medicina do 

quadril. Curitiba: Ortopedia e Traumatologia, Cirurgia do Quadril. Disponível em: 

<http//www.medicinadoquadril.com.br/destino_arquivos/prótese_ 

de_quadril_cuidados_apos_sua_cirurgia.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2014. 

 

CAMARGO, O.P. A. et al. Ortopedia e traumatologia: Conceitos básicos; diagnóstico e 

tratamento. São Paulo: Roca, 2004. 

 

CHARD, J.; DIEPPE, P. The case for nonpharmacologic therapy of osteoarthritis. Curr 

Rheumatol Rep. 2001;3(3): 251-257. 

 

DELIBERATO, P.C.P. Exercícios terapêuticos: guia teórico para estudantes e profissionais. 

São Paulo: Manole, 2007. 

 

DUARTE, G.M.H; ALBERTI, L.R. Artroplastia total cimentada do quadril. Rev. Med. Res., 

Curitiba, v.15, n.1, 36-49, jan./mar. 2013 

 

DUARTE V.S, SANTOS, M.L, RODRIGUES, K.A, RAMIRES, J.B, ARÊAS, G.P.T, 

BORGES, G.F. Exercícios físicos e osteoartrose: uma revisão sistemática. Fisioter Mov. 

2013 jan/mar;26(1):193-202. 

 

FRÉZ, Anderson Ricardo. Fraturas do fêmur em pacientes idosos: estudo epidemiológico. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) –Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná.Cascavel:Unioeste, 2003 

 

GARZELLA, M; BIGOLIN, S. Reabilitação Pós Artroplastia de Quadril. Ortopedia e 

Traumatologia. Disponível em: <http:// www.marcelogarzella.com.br/publicacao-1403 

Pos_Artroplastia_de_quadril.fire >. Acesso em: 13 out. 2014.  

 

GILBEY, H.J; ACKLAND,T; WANG, A.W; MORTON, A.R; TROUCHET, T; TAPPER, J. 

Exercise improves early functional recovery after total hip arthroplasty. Clin Orthop Relat 

Res 408: 193-200, 2003. 

 

GOULD III, A J. Fisioterapia na ortopedia e na medicina do esporte. 2. ed. São Paulo: 

Manole, 1993. 

 

GUEDES, R.C. DIAS, J.M.D; DIAS, R .C; BORGES, V.S; LUSTOSA L.P; ROSA N.M.B. 

Artroplastia total de quadril em idosos: impacto na funcionalidade. Rev Bras Fisioter. 

2011;15(2):123-30. 

 

45 



 
 

 

HASLAM, R. A comparison of acupuncture with advice and exercises on the symptomatic 

treatment of osteoarthritis of the hip: a randomized controlled trial. Acupunct Med 19: 19-26, 

2001. 

 

HESSE, S.; WERNER ,C.; SEIBEL, H.; FRANKENBERG, S; KAPPEL, E.M; KIRKER, S. 

et al. Treadmill training with partial body-weight support after total hip arthroplasty: a 

randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil. 2003;84:1767-73. 

 

HOEKSMA, H.L, VAN DEN ENDE , C.H; RONDAY, H.K, HEERING, A; BREEDVELD, 

F.C. Comparison of the responsiveness of the harris Hip Score with generic measures for hip 

function in osteoarthritis of the hip. Ann Rheum Dis 62: 935-8, 2003. 

 

KISNER, C; COLBY, L. A. Exercício terapêutico: fundamentos e técnicas. 5. ed. São Paulo: 

Manole, 2009. 

 

KYRIASIS, V; RIGAS, C. Temporal gait analysis of the osteoarthritic patients operated with 

cementless hip replacement. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2002;17(4):318-21. 

 

LEMOS, K.F.T; NASCIMENTO, L.R; GUEDES, R.C. Impacto da reabilitação na marcha de 

indivíduos idosos com artroplastia total de quadril: revisão sistemática. Geriatria & 

Gerontologia. 2009;3(3):131-137. 

 

LOURES, E.A, LEITE, I.C.G. Análise da qualidade de vida de pacientes osteoartrósicos 

submetidos à artroplastia total do quadril. Rev Bras Ortop. 2012;47(4):498-504. 

 

LUSTOSA, L.P, BASTOS, E.O. fraturas proximais do fêmur em idosos: qual o melhor 

tratamento? Acta Ortop Bras. 2009; 17(5):309-12. 

 

MAIRE ,J; FAILLENET-MAIRE, A.F; GRANGE, C; DUGUÉ, B; TORDI,N; PARRATTE, 

B, et al. A specific arm-interval exercise program could improve the health status and walking 

ability of elderly patients after total hip arthroplasty: a pilot study. J Rehabil Med. 

2004;36(2):92-4. 

 

MAIRE, J; FAILLENET-MAIRE, A.F; GRANGE, C; DUGUÉ, B; TORDI, N; PARRATTE, 

B et al. Influence of a 6-week arm exercise program on walking ability and health status after 

hip arthroplasty: A 1-year follow-uppilot study. J Rehabil Res Dev. 2006;43(4):445-50. 

 

MAGEE, D.J. Avaliação musculoesquelética. 4. ed. São Paulo: Manole, 2002. 

 

MARQUES, M.R. Artroplastia total de quadril. Bauru: FIB, 2009. 17p. Apostila. 

 

MATOS, D.R; ARAUJO T C C F. Qualidade de vida e envelhecimento: questões específicas 

sobre osteoartrose. Psicologia em Estudo, Maringá, v. 14, n. 3, p. 511-518, jul./set. 2009. 

 

Melo, Ana Cláudia Raposo. Atividade física e esportiva após artroplastia do quadril. DF: 

Scielo, 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbme/v15n5/14.pdf>. Acesso em: 15 

Jun. 2014. 

 

MIRANDA, R. M. N. Estudo das necessidades ergonômicas após cirurgia de substituição da 

articulação do quadril por prótese. Especialize Revista Online, jan/ 2013. 

46 



 
 

 

MORETTI, A.B; PIZANI, B. Fisioterapia na artroplastia de quadril. 2004. TCC (Pós 

Graduação em Fisioterapia) – Faculdades Salesianas de Lins, Lins. 

  

PATRIZZI,L.J, VILAÇA, K.H.C , TAKATA, E.T, TRIGUEIRO, G.V . Análise pré e pós-

operatória da capacidade funcional e qualidade de vida de pacientes portadores de 

osteoartrose de quadril submetidos à artroplastia total. Rev Bras Reumatol, v. 44, n. 3, p. 

185-91, mai./jun., 2004.  

PRENTICE, W.E, VOIGHT, M.L. Técnicas em reabilitação musculoesquelética. Porto 

Alegre: Artmed, 2003. 

 

RIBEIRO, C.S.P; BOLZAN, G; ZAPPE, A.R; GASPARETTO, A.; MAI, C. Fisioterapia em 

artroplastia de quadril. Revista de saúde pública, São Paulo, abr. 1997. Scielo Brasil. 

Disponível em: < http://www. revistacienciaonline.com.br / > Acesso em: 24 Ago. 2014. 

 

RICCI, N.A.; COIMBRA, I.B. Exercício físico como tratamento na osteoartrite de quadril: 

Uma revisão de ensaios clínicos aleatórios controlados. Rev Bras Reumatol, v. 46, n.4, p. 

273-280, jul/ago, 2006. 

 

STUART, P. Fisioterapia de Tidy. 13. ed. Rio de Janeiro: Elsevie, 2005. 

 

SACHETTI, A; VIDMAR, M.F; VENÂNCIO, G;TOMBINI, D.K; SORDI, S; PILLA, P; 

SILVEIRA, M.M, WIBELINGER, L.M. Perfil epidemiológico de idosos com osteoartrose. R. 

Ci. méd. biol. 2010; 9(3):212-215. 

 

TAK, E; STAATS, P; HESPEN, A.V; HOPMAN-ROCK, M. The effects of an exercise 

program for older adults with osteoarthritis of the hip. J Rheumatol 32: 1106-1113, 2005. 

 

URSO, G.O. et al. Abordagem fisioterapêutica em diferentes tipos de artroplastia de quadril. 

Fisioterapia Brasil. São Paulo: Atlântica, ano 11, n. 1, p. 49, jan/fev 2010. 

 

VICENTE, J.R.N; PIRES, A.F, LEE, B.T; LEONHARDT, M.C; EJNISMAN, L; CROCI, 

A.T. A influência da via de Acesso na luxação das artroplastias totais do quadril. Rev Bras 

Ortop. 2009;44(6):504-7. 

 

WANG, A.W; GIBEY, H.J; ACKLAND, T.R. Perioperative exercise programs improve early 

return of ambulatory function after total hip arthroplasty. Am J Phys Med Rehabil 81: 801-6, 

2002. 

 

 

 
 

 

 

47 



 
 

 

REALIDADE VIRTUAL COMO INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA 
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RESUMO 

 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é um quadro neurológico agudo, de origem vascular, 

que afeta a função cerebral com grande repercussão funcional. Pode decorrer da restrição de 

sangue (isquemia) ou hemorragia no tecido cerebral, levando a danos celulares e 

complicações neurológicas, persistindo por mais de 24 horas. Dessa forma, são várias as 

sequelas causadas pelo AVC, dentre elas a hemiparesia, a espasticidade e a perda da 

capacidade de fracionar os movimentos, afetando o membro superior e inferior de um mesmo 

lado do corpo, caracterizado por um padrão rígido nos músculos flexores do membro superior 

e nos músculos extensores do membro inferior. Assim, o tratamento de pacientes com AVC é 

de suma importância e deve retirar o indivíduo de um estado inativo e o inserir em um 

programa com treinamento e reabilitação física. Diante disso, a fisioterapia é de extrema 

importância na reabilitação de sequelas neurológicas, pois é responsável pela prevenção e 

tratamento dos comprometimentos funcionais presentes pós- AVC, beneficiando o indivíduo 

e promovendo melhora na qualidade de vida. A realidade virtual (RV) tem sido utilizada há 

alguns anos na reabilitação de pacientes com o objetivo de simular um ambiente facilitador 

para a melhora das funções cognitivas e motoras com o uso consoles, plataformas virtuais e 

jogos. O objetivo desse artigo foi realizar uma revisão de literatura, dos últimos 4 anos, sobre 

os programas de reabilitação neurológica, utilizando a realidade virtual como instrumento de 

tratamento. Realizou-se o levantamento de dados nas bases de dados PEDro (Physioterapy 

Evidence Database) e na Biblioteca Regional de Medicina (BIREME). Para tanto, a busca 

compreendeu os meses de julho a novembro de 2014 e utilizou-se dos seguintes descritores: 

Acidente Vascular Cerebral. Fisioterapia. Reabilitação. Terapia de Exposição à Realidade 

Virtual. Em todos os estudos pesquisados os programas de RV tiveram resultados positivos, 

melhorando a qualidade de vida dos indivíduos. Conclui-se, que várias são as respostas 

obtidas com o uso de tal tecnologia, desde melhora do equilíbrio (estático e dinâmico), função 

de membros superiores, amplitude de movimento, marcha e até melhora cognitiva e de 

autonomia. Devido à escassez dos estudos sobre o tema abordado, há necessidade da 

realização de mais pesquisas. 

 

Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral. Fisioterapia. Reabilitação. Terapia de 

Exposição à Realidade Virtual. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

                                                           
7
Acadêmicos do curso de Fisioterapia da Faculdade Estácio de Sergipe- Estácio Fase. 
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 Graduação em Fisioterapia pela Universidade Tiradentes (2002). Especialista em Biomecânica e Cinesioterapia 

Funcional (2005) pela Universidade Tiradentes - UNIT e em Fisioterapia Traumato-Ortopédica com ênfase em 

Pilates e Terapia Manual (2015) pela Faculdade São Luís de França, e Mestre em Saúde e Ambiente (2009) pela 

Universidade Tiradentes - UNIT. Professora da Faculdade Estácio de Sergipe – Estácio FaSe. 
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O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é um quadro neurológico agudo, de origem 

vascular, que afeta a função cerebral com grande repercussão funcional. (GREEN et al., 2001, 

p.670). 

Dentre as principais causas, a restrição de sangue caracteriza o AVC do tipo 

isquêmico, e o rompimento do vaso com sangramento caracteriza o tipo hemorrágico. Seu 

diagnóstico é confirmado por exames clínicos, tomografia computadorizada e ressonância 

magnética, quanto mais precoce for a detecção do AVC, menos danos celulares e 

complicações neurológicas serão adquiridos (SBDCU, 2001, p.972). 

Vale salientar que a alta incidência da doença se dá pelo aumento da prevalência dos 

fatores de risco, tais como: hipertensão arterial, diabetes mellitus, tabagismo, etilismo, 

dislipidemia e obesidade (CHARLES, 2006, p.37). Diante disso, a hemiparesia, a 

espasticidade e a perda da capacidade de fracionar os movimentos são as principais sequelas 

do comprometimento motor em pessoas vítimas das sequelas do AVC. Essas comprometem o 

membro superior e inferior de um mesmo lado do corpo, caracterizada por um padrão rígido 

nos músculos flexores do membro superior e nos músculos extensores do membro inferior 

(LUNDY-EKMAN, 2000, p.347). 

É pertinente dizer que a realidade virtual tem como objetivo incentivar o uso de 

funções motoras grosseiras e finas, por meio de uma interação do indivíduo com um meio 

ambiente virtual. O uso da RV em reabilitação é embasado na ideia de que a execução de 

tarefas orientadas, associada à observação de membros virtuais projetados na tela de um 

televisor, possa facilitar a reorganização funcional dos sistemas motores. Dentre as vantagens 

desse recurso tecnológico, estão os estímulos motivacionais e lúdicos propostos, de acordo 

com a necessidade do indivíduo e pré-motores afetados no AVC, a fim de garantir a 

recuperação da função (LUCCA, 2009, p. 1003; CAMEIRÃO, 2010, p.1; SARDI et al., 2012, 

p.29). 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

A perspectiva do aumento acentuado da longevidade que ocorre nos países em 

desenvolvimento tem determinado uma mudança no perfil demográfico de todo o mundo. 

Consequentemente, evidencia-se um aumento nas doenças crônicas degenerativas e, dentre 

estas, as cerebrovasculares. Neste sentido, a incapacidade motora imposta aos indivíduos e a 

sua interferência na qualidade de vida são as grandes problemáticas aos acometidos pelo AVC 

(GONÇALVES, 2008).  

É importante salientar que o AVC é definido como uma síndrome que consiste no 

desenvolvimento rápido de distúrbios da função cerebral, que dura mais de 24 horas ou levam 

a morte sem outra causa aparente que a não a de origem vascular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto aos fatores de risco do AVC, podem ser divididos em não modificáveis e 

modificáveis. Entre os fatores de risco modificáveis, destaca-se a hipertensão arterial pela sua 

alta prevalência; o diabetes mellitus, pela sua susceptibilidade à aterosclerose das artérias 

coronárias, cerebrais e periféricas; a dislipidemia, por ser um importante fator de risco 

relacionado à cardiopatia isquêmica; a presença de doença cardiovascular prévia; a obesidade, 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o AVC é a terceira 

maior causa de morte no mundo depois das doenças cardíacas e do câncer. 

É classificada em dois grandes grupos: AVC isquêmico e o AVC 

hemorrágico. O mais frequente, com cerca de 85% dos casos é o AVC 

isquêmico, que se caracteriza pela interrupção do fluxo sanguíneo, 

obstrução arterial por trombos ou êmbolos, em uma determinada área do 

encéfalo (GOLDMAN, 2007, p.162). 
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pela frequente associação ao diabetes mellitus e à dislipidemia, constituindo, frequentemente, 

a “Síndrome metabólica”; o tabagismo, a ingestão abusiva de álcool e a vida sedentária, 

dependentes do estilo de vida do paciente; o uso de anticoncepcionais orais, principalmente se 

relacionados a eventos trombóticos prévios ou tabagismo (GOLDSTEIN, 2001, p.280; LEYS 

et al., 2004, p.15). 

Já a fibrilação atrial é uma das mais importantes causas cardíacas relacionada com a 

ocorrência de AVC isquêmico de origem embólica. A doença carotídea assintomática 

(estenose >50%) está presente entre 7 a 10% dos homens e entre 5 a 7% das mulheres acima 

de 65 anos (GOLDSTEIN, 2001, p.280). 

O principal fator de risco preditivo para o AVC é a hipertensão arterial sistêmica 

(HAS), presente em 70% dos casos de DCV. As cardiopatias veem em seguida com o 

segundo fator de risco mais importante para o AVC, cuja frequência é 41,9% para AVC 

isquêmico (contra cerca de 2,0% para AVC hemorrágico). Aparecem ainda como fatores de 

risco a hipercolesterolemia, o tabagismo, o consumo elevado de álcool, sedentarismo, estresse 

e uso de anticoncepcionais orais, sendo evidente a falta de adesão ao tratamento e/ou a 

modificação de hábitos (PIRES et al., 2004, p.844). Já a fibrilação atrial crônica (FA) é a 

doença cardíaca mais associada com AVE, representando cerca de 22,0% destes casos. Cabe 

evidenciar que o diabete mellitus (DM) é fator de risco independente para a DCV, uma vez 

que acelera o processo aterosclerótico. Cerca de 23% de pacientes com AVC isquêmico são 

diabéticos (PIRES et al., 2004, p.844).   

A existência de várias técnicas modernas de imagem cerebrovascular aumentou 

bastante à precisão do diagnóstico do AVC. Essas técnicas envolvem: tomografia 

computadorizada (TC), ressonância magnética (RM), tomografia de emissão positrônica 

(PET), ultrassonografia transcraniana Doppler, angiografia cerebral (O´SULLIVAN, 2004, 

p.540). 

Em relação às manifestações clínicas, encontram-se as sequelas sensitivas, motoras e 

cognitivas, acarretando incapacidade funcional, dependência e diminuição da qualidade de 

vida, o que afeta a integração social destes indivíduos. As deficiências ou sequelas motoras se 

caracterizam por paralisia (hemiplegia), ou fraqueza (hemiparesia) no lado do corpo oposto ao 

local da lesão. Os AVCs oscilam, desde leves até graves, e as sequelas podem ser temporárias 

ou permanentes (NADEAU, 2001, p.13; RYERSON, 2000). 

É bom ressaltar que a hemiparesia, sequela mais comum apresentada por estes 

indivíduos, caracteriza-se pela perda parcial de força no hemicorpo contralateral ao da lesão 

cerebral. A fraqueza muscular é a inabilidade de gerar níveis normais de força e pode 

acontecer em função da perda ou diminuição do recrutamento de unidades motoras ou das 

modificações fisiológicas do músculo parético, seja pela desnervação, pela redução da 

atividade física ou pelo desuso, resultando em atrofia muscular (ANDREWS; BOHANNON, 

2000; OLNEY; RICHARDS, 1996). 

Além disso, a destruição de regiões do cérebro é seguida por sinais e sintomas de 

alteração da atividade motora e, a partir deste comprometimento, existem mecanismos que 

agem para desencadear a recuperação, passando por diversos estágios que se iniciam 

imediatamente, após a lesão, e podem durar meses. A reparação acontece com o retorno 

gradual da função; porém isto não significa o retorno dos mesmos mecanismos motores 

perdidos após a lesão, e sim uma adaptação dos mecanismos residuais, demonstrando uma 

plasticidade neuronal (VILLAR, 1997; PARATELLA, 2012). 

Para tanto, a redução da aptidão e condicionamento físico resulta em uma limitação 

na capacidade de manter a velocidade da marcha de maneira eficaz e confortável, levando a 

um aumento no gasto energético da marcha e a diminuição da resistência aeróbica nos 

pacientes com AVC. Desta forma, o gasto energético necessário para realizar a deambulação 

50 



 
 

 

comum, de rotina, é elevado em aproximadamente 1,5 a 2 vezes nos indivíduos hemiplégicos, 

comparados com indivíduos-controle saudáveis (KELLY et al., 2003).  

Portanto, todos os comprometimentos e consequências do AVC, em conjunto, 

limitam a funcionalidade no andar do hemiplégico durante os diferentes estágios da 

recuperação neurológica e funcional. Assim, a reabilitação fisioterapêutica é composta de um 

conjunto de procedimentos, exercícios e técnicas que visam restabelecer, ao máximo possível, 

um déficit funcional, evitar deformidades em articulações e adaptar o paciente em suas novas 

limitações. Essa reabilitação geralmente é longa, por isso é importante diversificar o 

tratamento para estimular o paciente (PARATELLA, 2012; CORRÊA, 2005, p.847). 

Em detrimento disso, o processo de conduta fisioterápica objetiva maximizar a 

capacidade funcional e evitar complicações secundárias, possibilitando ao paciente reassumir 

todos os aspectos da vida em seu próprio meio. Esse processo inclui lidar com os fatores 

sociais e psicológicos que afetam o paciente com AVC. Já na reabilitação do paciente pós-

AVC, deve-se facilitar a capacidade de reorganização cerebral, aliando a recuperação 

espontânea com estímulos terapêuticos e do ambiente sócio-familiar, uma vez que esses 

pacientes são potencialmente incapacitados e, além de apresentarem o comprometimento 

motor de um hemicorpo, podem manifestar alterações em outros sistemas, dependendo do 

local da lesão (DURWARD, 2000, p.83; MAZZOLA et al., 2006, p.22).  

É preciso salientar que a realidade virtual (RV) tem sido utilizada há alguns anos na 

reabilitação de pacientes, com o objetivo de simular um ambiente facilitador para a melhora 

das funções cognitivas e motoras com o uso do computador. A técnica refere-se a um amplo 

expectro de tecnologias que apresentam informações sensoriais, visuais e proprioceptivas, 

geradas, artificialmente, por simuladores de objetos e eventos do mundo real. (BROEREN et 

al., 2008, p.289; KIM et al., 2009, p.693). 

Segundo Monteiro et al., (2011) e Machado (1995), a RV pode ser baseada em três 

princípios: interação, envolvimento e imersão. 

A interação é um dos fatores mais importantes e determinantes para a RV, a qual está 

relacionada com a capacidade do computador detectar as ações do usuário e, a partir disso, 

reagir instantaneamente modificando as aplicações. A interação com o ambiente virtual 

permite que as pessoas interajam mais, já que as respostas são alteradas de acordo com os 

comandos do usuário, e isso é bastante visto nos videogames atuais (MACHADO, 1995; 

MONTEIRO et al., 2011). 

O envolvimento está intimamente ligado com a motivação para a pessoa se engajar 

na realização de determinada atividade proposta pelo sistema. Isso pode ser feito de forma 

ativa, como realizar algum exercício, ou passiva como ler um livro, por exemplo. Já a imersão 

está relacionada com a presença no ambiente virtual. Esse mundo virtual pode estar presente 

apenas na tela do computador, assim como permite a imersão no ambiente virtual por meio de 

diferentes canais sensoriais (MACHADO, 1995; MONTEIRO et al., 2011). 

Quanto aos princípios-chave para o uso da RV, são: repetição, feedback e motivação. 

A prática intensa e a repetição formam a base da plasticidade para a recuperação motora. 

Sabe-se que a repetição é importante para o aprendizado motor e para as mudanças corticais. 

Entretanto, não é apenas a repetição que gera o aprendizado motor. Ela tem que estar ligada a 

uma tarefa ou objetivo e, com o sistema nervoso íntegro são realizadas tentativas de acerto e 

erro, pois o feedback dessas tentativas se obtém através dos órgãos dos sentidos (HOLDEN, 

2005). 

Entretanto, para que o paciente realize o movimento por diversas vezes é importante 

que ele esteja motivado (HOLDEN, 2005).  O termo “motivação” é usualmente utilizado para 

descrever uma “força ou energia” que leva ao engajamento na tarefa ou permite a sustentação 

do envolvimento.  Já o feedback envolve alguns aspectos importantes como a natureza, que se 

refere a informações do próprio movimento, o conhecimento da performance e os resultados 
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do movimento de uma forma geral, o tempo da resposta e a frequência. Os feedbacks podem 

ser auditivos, sensoriais e/ou visuais (LEWTHWAITE, 1990; MOLIER et al., 2010). 

É necessário ressaltar que o uso da RV em reabilitação é embasado na ideia de que a 

execução de tarefas orientadas, associada à observação de membros virtuais projetados na tela 

de um televisor, possa facilitar a reorganização funcional dos sistemas motores e pré-motores 

afetados no AVC, a fim de garantir a recuperação da função (CAMEIRÃO et al., 2010, p.01). 

Quando aplicada à reabilitação, a Realidade Virtual permite adaptação da terapia ao 

grau de função do paciente, coleta de dados mais precisa para mensuração dos resultados 

obtidos com o protocolo aplicado e maiores índices de motivação com a reabilitação, sendo 

fatores de grande influência sobre os resultados do tratamento (HUBER et al., 2008, p.105). 

Em relação ao videogame, aplicado na reabilitação pós-AVC, é um exemplo de uso 

da Realidade Virtual, associando tecnologia à interação com o paciente. Essa interface 

máquina/ser humano pode ocorrer por meio de videogames convencionais, sistemas de 

captura do movimento por imagem, ou videogames interativos por acelerometria. (HUBER et 

al., 2008, p.105). 

Percebe-se, então, que os sistemas de RV diferenciam-se conforme os níveis de 

imersão com o usuário, classificando-as em imersiva, semi-imersiva e não-imersiva. A 

imersiva permite que o usuário seja estimulado sensorialmente por meio de dispositivos 

tecnológicos como capacetes, luvas, telas de projeção, cavernas etc., visto que com esses 

dispositivos o usuário pode se inserir no ambiente virtual (MONTEIRO et al., 2011). 

Já a semi-imersiva é definida por aplicações que podem ser visualizadas por meio de 

dispositivos mais simples como monitores de vídeo com óculos polarizados. Isso não 

proporciona imersão total, pois o indivíduo consegue perceber ao mesmo tempo o ambiente 

virtual e o ambiente real, conseguindo distingui-los (MONTEIRO et al., 2011). 

Por sua vez, o chamado sistema não-imersivo são os jogos disponíveis 

comercialmente no mercado, como jogos de computador e televisão, por exemplo. São 

aqueles em que o indivíduo tem a consciência de estar no mundo real, entretanto conseguindo 

interagir com o ambiente virtual, como manipular objetos. Várias são as respostas esperadas 

com o uso de tal tecnologia. Desde melhora do equilíbrio, função de membros superiores e 

marcha, até melhora cognitiva e de autonomia. (MONTEIRO et al., 2011; SAPOSNIK et al., 

2010, p.1477). 

Como o uso dos recursos terapêuticos deve ser baseado em evidências científicas, é 

importante conhecer os reais efeitos de cada um, a fim de se recomendar ou não. Desta forma, 

o objetivo dessa revisão da literatura é identificar os resultados funcionais obtidos na 

reabilitação de indivíduos com AVC, através da realidade virtual. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Este estudo foi construído por meio do levantamento sistemático de dados 

encontrados na literatura existente, além de pesquisas realizadas nas bases de dados PEDro 

(Physioterapy Evidence Database) e na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) da Biblioteca 

Regional de Medicina (BIREME).  

Para tanto, o período de busca compreendeu os meses de maio a setembro de 2014 e 

utilizando-se dos seguintes descritores: Acidente vascular cerebral, fisioterapia, reabilitação, 

terapia de exposição à realidade virtual, stroke, physiotherapy, rehabilitation, virtual reality 

exposure therapy. 

Para a seleção de artigos foram considerados os seguintes critérios:  

 Artigos originais; 

 Publicados de 2010 a 2014; 

52 



 
 

 

 Incluir programas de reabilitação do Acidente Vascular Cerebral através da 

realidade virtual; 

 Em língua inglesa ou portuguesa; 

 Acesso ao texto completo. 

Quanto aos artigos de revisão sistemática ou meta-análises sobre esse tema, não 

foram incluídos nas análises, mas foram utilizados nas considerações sobre os achados, 

totalizando total de artigos (número) fontes secundárias. 

Os artigos foram encontrados nas seguintes bases de dados (tabela 1): 

 

Quadro 1: Busca de artigos em bases de dados virtuais 
Base de dados Resultados Seleção após leitura de 

título e resumo 

Resultado final * 

SciELO 

PEDro 

Medline 

PUBMED 

Busca livre internet 

10 

10 

10 

10 

15 

3 

5 

4 

8 

5 

3 

1 

1 

2 

1 

Fonte: autores. *Artigos diferentes 

 

4 RESULTADOS  

O presente trabalho revisou os principais estudos nacionais e internacionais sobre 

programas de RV, relacionados ao tratamento de pacientes com sequelas de AVC. 

Abaixo, segue o quadro 2 com os principais resultados dos artigos encontrados. 
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Quadro 2: Resultados 

Autor, ano e local. Nº de 

partici

pantes 

Grupos Tempo 

da Reab 

Técnicas de 

Reabilitação 

Resultados Conclusão 

SAPOSNIK et al., 

2010. 

Toronto/Canadá 

20 TR 

RV 

-- Nitendo Wii 

X 

Terapia de recreio 

(cartas de baralho, 

bingo, ou "Jenga”. 

O treino através do Nitendo Wii 

melhorou rápida e eficazmente as 

capacidades funcionais em relação à 

terapia de recreio. 

O Wii representa uma alternativa segura, 

viável e potencialmente eficaz para facilitar 

terapia de reabilitação e promover a 

recuperação motora após um AVC. 

BARCALA et al., 

2011. Goiana/GO 

12 -- 7 semanas Fisioterapia 

convencional 

+ 

Realidade Virtual (Wii 

Fit) 

Foram verificadas diferenças 

significativas em relação aos períodos 

pré e pós-reabilitação com a associação 

de técnicas. 

O presente estudo demonstra que a 

fisioterapia, associada ao treino de 

equilíbrio com o Wii Fit, apresenta 

resultados significantes na reabilitação dos 

indivíduos hemiparéticos, obtendo, assim, 

mais um recurso terapêutico na fisioterapia. 

Sook Joung et al., 

2014. República da 

Coreia 

71 A: 21 

 B: 22 

 C: 21 

3 semanas Reabilitação 

convencional incluindo 

terapia física, 

ocupacional e terapias 

cognitivas, de mesma 

intensidade e tempo. 

A combinação de estimulação cerebral, 

usando ETCC e treinamento braço 

periférico, usando VR poderá facilitar 

um forte efeito benéfico do que usar 

cada intervenção sozinha. 

Esta terapia de combinação pode ser um 

método útil para melhorar a recuperação de 

pacientes paréticos pós Acidente Vascular 

Cerebral. 

Jae-Sung Kwon et 

al., 2012. Seul, 

Coréia do Sul. 

26 Controle 

e 

experim

ental  

-- Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional  

ADL melhorou significativamente em 

ambos os grupos. No entanto, não houve 

diferenças significativas entre os dois 

grupos em função da extremidade 

superior e ADL. 

O treinamento VR tem a vantagem de 

melhorar a função a que se destina o braço 

durante o treinamento intensivo para os 

indivíduos, na fase aguda do AVC. 

SANDEEP et al. 

2012. Canadá 

32 VE e PE 3 semanas - Independente de velocidade, o 

desempenho geral de uma tarefa 

alcance/compreensão, e de atividade 

houve aumento dos níveis em ambos os 

grupos. 

VE treinamento levou a mais mudanças no 

grupo leve e uma recuperação motora 

padrão no grupo de moderada a grave 

indicativo de menor remuneração, 

possivelmente devido a uma melhor 

utilização do feedback. 

PAVÃO, S.L. et al. 

2013, São 

Paulo/SP. 

1 - 7 meses Nintendo  

Wii Fit 

A comparação entre os valores iniciais e 

finais das variáveis permitiu verificar a 

presença de alterações com o protocolo 

aplicado. Aumento 65,05% em OA, e 

67,51% em OF na amplitude de 

Concluiu-se que a implementação da 

realidade virtual, em reabilitação, permitiu 

ampliação e aprimoramento da exploração 

da base de suporte, sendo um recurso 

interessante para ser adicionado à terapia 
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deslocamento de x; Aumento de 25,23% 

em OA e 44,44% em OF na amplitude 

de deslocamento de y; Aumento de 

109,22% em OA e 141,96% em OF na 

área de oscilação; Diminuição de 

26,05% em OA e aumento de 0,27% em 

OF na velocidade de oscilação. 

convencional. 

BARCALA, L. et 

al. 2010, São 

Paulo/SP. 

12 GC  

 GW 

5 semanas Fisioterapia 

convencional X  

Nintendo Wii Fit 

De acordo com a EEB, os pacientes, 

tanto do GC quanto o do GW, obtiveram 

maior controle do equilíbrio estático e 

dinâmico. Na avaliação do COP no eixo 

ML, os indivíduos do GC e do GW 

tiveram diminuição na oscilação ML 

após a intervenção proposta para cada 

grupo, nas condições de OA e OF. No 

eixo AP do COP, o GC não teve 

diminuição na oscilação AP de OA e 

OF, e o GW apresentou diminuição na 

oscilação AP de OA e OF. 

O estudo demonstra que a fisioterapia, 

associada ao treino e equilíbrio com o Wii 

Fit, apresenta resultados significantes na 

reabilitação dos indivíduos hemiparéticos, 

obtendo, assim, mais um recurso 

terapêutico na fisioterapia. 

ABREVIATURAS: 

(ADL) Desempenho Independente das Atividades Diárias 

(AP) Eixo ântero-posterior 

(COP) Oscilação do centro de pressão  

(CT) Fisioterapia e Terapia ocupacional 

(EEB) Escala de Equilíbrio de Berg  

(GC) Fisioterapia convencional 

(GW) Wii Fit   

(ML) Eixo médio-lateral 

(OA) Olhos abertos  

(OF) Olhos fechados  

(PE) Ambiente Físico 

(RV) Realidade Virtual 

(UE) Terapia para Extremidade Superior 

(VE) Ambiente Virtual 
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5 DISCUSSÃO 

 

Saposnik et al. (2010), realizaram um estudo piloto, ensaio clínico randomizado, 

duplo-cego com dois grupos paralelos, envolvendo pacientes com AVC, num período de 2 

meses, comparando a viabilidade, a segurança e a eficácia da realidade virtual, usando o 

sistema de jogos Nintendo Wii versus terapia de recreio (cartas de baralho, bingo ou “Jenga”). 

Verificou-se, então, que o desfecho primário foi à viabilidade total da RV como intervenção. 

O Wii representa uma alternativa segura, viável e potencialmente eficaz para facilitar terapia 

de reabilitação e promover a recuperação motora após um AVC. 

De acordo com Barcala et al. (2011), realizaram um estudo com 12 pacientes 

hemiparéticos com a finalidade de avaliar a efetividade de um programa de fisioterapia 

convencional associado à RV, através do programa Wii Fit, ambos voltados ao ganho de 

equilíbrio. Foram verificadas diferenças nos períodos pré e pós-reabilitação. O presente 

estudo demonstrou que a fisioterapia, associada ao treino de equilíbrio com o Wii Fit, 

apresenta resultados significantes na reabilitação dos indivíduos hemiparéticos, obtendo, 

assim, mais um recurso terapêutico na fisioterapia. 

Corroborando com estudos de Gil-Gómez et al., (2011), percebeu-se, então, que 

pacientes em uso da RV obtiveram uma melhora significativa no equilíbrio estático em 

comparação com pacientes que se submeteram à terapia tradicional. Quanto ao equilíbrio 

dinâmico, os resultados mostraram uma melhoria significativa ao longo do tempo em todas 

estas medidas, o que sugere que ambos os grupos melhoraram da mesma maneira. Quanto aos 

resultados, os autores sugerem que a realidade virtual representa uma alternativa segura e 

eficaz para o tratamento tradicional para melhorar o equilíbrio estático na população 

sequelada. Estes resultados encorajaram-nos a reforçar o tratamento virtual com novos 

exercícios, portanto, uma evolução do sistema está sendo desenvolvido. 

Para Sardi et al., (2012), os quais realizaram um estudo para avaliar os efeitos da 

realidade virtual em hemiparéticos crônicos pós-AVC. Os pacientes foram submetidos a uma 

avaliação fisioterapêutica e a um treinamento funcional com auxílio do programa interativo 

do videogame Nintendo Wii®. Sendo que ao final desse período, todos foram reavaliados por 

um avaliador independente. Pôde-se constatar que a intervenção, por meio da realidade 

virtual, proporcionou aumento na força muscular, grau de recuperação do membro superior e 

qualidade de vida em hemiparéticos crônicos pós-AVC, obtendo-se, assim, mais um recurso 

terapêutico na fisioterapia. Mas segundo Crosbie et al., (2012) não houve significativa 

diferença entre os grupos que foram observados, apresentando somente algumas pequenas 

mudanças em seus níveis de atividade dos membros superiores. 

De acordo com Sandeep et al. (2012), compararam os resultados cinemáticos e 

clínicos de formação dos membros superiores. Notou-se que independente de velocidade o 

desempenho geral de uma tarefa alcance/compreensão e de atividade que houve aumento dos 

níveis em ambos os grupos. Somente os participantes do grupo VE melhoraram na abdução e 

flexão do ombro. Após treinamento leve, o grupo teve pequeno aumento na extensão de 

cotovelo. Já o grupo de moderada a grave teve aumento do uso do braço e ambas a extensão 

do cotovelo, mas estas alterações foram acompanhadas por um aumento compensatório 

deslocamento tronco. 

Para Singh et al., (2013), estudaram 28 pacientes sequelados de AVC residentes na 

comunidade. Objetivou avaliar se houve quaisquer alterações na função física e atividades do 

cotidiano destes pacientes que foram submetidos ao tratamento através dos jogos de realidade 

virtual em meio à intervenção fisioterapêutica convencional. Observou-se que o grupo 

experimental recebeu 30 minutos de realidade virtual através dos jogos de equilíbrio 

propostos pelo Xbox 360 e Kinect durante 15 minutos, cada. Este mesmo grupo ainda era 

submetido a 90 minutos de fisioterapia padrão, através de autoalongamento e fortalecimento 
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muscular, treino de coordenação e equilíbrio, exercícios funcionais dentre outros 

procedimentos convencionais. Quanto às alterações na função física, atividades diárias e 

equilíbrio, foram avaliadas através dos testes Timed Up and Go, 30 segundos Sit to Stand, 

Ten-Metre Walk test, teste de caminhada de seis minutos e índice de Barthel.  Já o equilíbrio 

estático foi avaliado usando uma placa probalance. A substituição de uma parte do tempo da 

fisioterapia padrão com jogos de realidade virtual foi igualmente eficaz em manter os 

resultados de função física e atividades da vida diária nestes pacientes, sem diferenças 

significativas entre grupos.  

Baseado nos estudos de Pavão et al., (2013), que avaliaram 1 indivíduo pós-AVC, 

com um ano de lesão, o qual foi submetido a um protocolo de reabilitação física com 

videogame, a fim de verificar a eficácia da RV sobre o controle postural deste paciente. 

Observou-se, então, a ampliação e exploração da base de suporte para manutenção da 

estabilidade postural após a RV, constituindo recurso adicional do tratamento desses 

indivíduos. 

Turolla et al. (2013), verificaram a eficácia do tratamento de pacientes pós-AVC, 

através da RV não-imersiva, direcionada para a restauração da função motora do membro 

superior e seu impacto sobre capacidades funcionais para a realização das atividades da vida 

diária destes pacientes. Os pacientes foram alocados em dois grupos de tratamentos, 

recebendo combinado RV e membro superior à terapia convencional ou terapia sozinho. 

Nota-se que ambos os tratamentos melhoraram significativamente, mas a melhora obtida com 

VR reabilitação foi significativamente maior do que o alcançado com a terapia sozinho. 

Concluiu-se que reabilitação VR em pacientes pós-AVC é mais eficaz do que as intervenções 

convencionais em restaurar deficiências motoras dos membros superiores e habilidades 

funcionais motoras relacionadas. 

Para Benvenuti et al. (2014), estudaram a eficácia da RV através da telerehabilitation 

na função do membro superior de pacientes hemiparéticos pós- AVC. Os pacientes do grupo 

experimental receberam dispositivos necessários para um programa de exercícios em casa. O 

grupo controle recebeu cuidados fisioterapêuticos convencionais. Comparado com o grupo 

controle, os pacientes do grupo experimental demonstraram ganhos significativos na função 

do braço, medida pelo Wolf Motor Function Test, 9-Hole Peg Test, Índice Motricidade e 

Nottingha e no questionário de atividades de vida diária. Dessa forma, a intervenção recebeu 

altos índices de satisfação e não produziu efeitos adversos. 

Segundo Sook Joung et al. (2014), investigaram os efeitos da combinação catódica à 

estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) e realidade virtual (VR) para terapia 

extremidade (UE), formação superior em pacientes com Acidente Cerebral subagudo. Todos 

os pacientes receberam reabilitação convencional, incluindo física, ocupacional e terapias 

cognitivas, de mesma intensidade e tempo. Após o tratamento, todos os grupos apresentaram 

melhoras significativas na MMT, MFT, FMS, e dezenas K-MBI. A mudança no MFT e FMS 

mostrou que a pontuação foi diferente entre os três grupos. A análise post hoc revelou que a 

melhoria da MFT e FMS pontuação no grupo C foi significativamente mais elevada do que os 

dos outros dois grupos. 

Jae-Sung Kwon et al. (2012), analisaram os efeitos da terapia convencional (PC), 

combinada com a realidade virtual intensivo programa (VR) em função da extremidade 

superior e atividades da vida diária (AVD) em indivíduos na fase aguda do AVC. O estudo foi 

realizado com vinte e seis indivíduos, em que foram aleatoriamente designados para o grupo 

controle ou experimental. O grupo controle recebeu CT, enquanto o grupo experimental 

recebeu treinamento VR, além de CT no mesmo dia. A avaliação de Fugl-Meyer (FMA) e a 

Função manual Test (MFT) foram usadas para medir a melhoria de funcionamento no 

membro afetado e a versão coreana do Índice de Barthel modificado (K-MBI) foi realizado 

para avaliar ADL. Já nos testes de funcionamento da extremidade superior, o grupo VR 
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apresentou melhora significativa em FMA e MFT. No Grupo CT só a pontuação FMA 

apresentou alteração significativa. A ADL teve um desempenho melhor significativamente em 

ambos os grupos. No entanto, não houve diferenças significativas entre os dois grupos em 

função da extremidade superior e desempenho ADL. 

Segundo Pavão et al. (2013), o que se pode afirmar é que, embora os resultados 

como os apresentados nos estudos sejam promissores, a realidade virtual não substitui 

absolutamente a terapia convencional, e seu uso deve ser feito de forma criteriosa e 

contextualizada. 

 

5 CONCLUSÃO 

  

Vários são os protocolos aplicados para a reabilitação das sequelas causadas pelo 

AVC. Estes envolvem, principalmente, alongamentos globais, treino de força muscular, 

coordenação, equilíbrio e exercícios aeróbicos, com ênfase na redução dos mais variados 

déficits motores e sensitivos causados pelo AVC. 

Dessa forma, a realidade virtual surge como alternativa e ferramenta da fisioterapia 

na reabilitação pós-AVC. Através do Nintendo Wii e demais dispositivos de realidade virtual, 

o paciente é reabilitado de forma lúdica, global, visando sempre o reestabelecimento de suas 

capacidades funcionais. 

Para tanto, a fisioterapia atua intensamente nos programas de reabilitação e contribui 

de forma a otimizar a função muscular, promover ganho de força e a facilitar a realização e 

prática das capacidades funcionais e das AVD’s. 

Várias são as respostas obtidas com o uso de tal tecnologia, desde melhora do 

equilíbrio (estático e dinâmico), função de membros superiores, amplitude de movimento, 

marcha e até melhora cognitiva e de autonomia. 

A evidência atual sobre a eficácia do uso de RV na reabilitação de pacientes com 

acidente vascular cerebral é limitado, mas suficientemente encorajador para justificar 

adicionais ensaios clínicos nessa população. 

A reabilitação virtual pode e deve ser incluída nos protocolos padrões de reabilitação 

neurológica de pacientes pós-AVC, devido aos seus resultados já comprovados pela literatura 

científica atual. 

 

VIRTUAL REALITY AS THERAPEUTIC INTERVENTION IN PATIENTS 

AFTER-EFFECTS OF STROKE: LITERATURE REVIEW 

 

ABSTRACT 

 

Stroke is an acute neurological condition of vascular origin, which affects brain function with 

great functional impact. It may result from restriction of blood (ischemia) or bleeding in the 

brain tissue, leading to cell damage and neurological complications, persisting for more than 

24 hours. Thus there are several after-effects caused by stroke, among them hemiparesis, 

spasticity and loss of ability to fractionate the movements, affecting the upper and lower limb 

on the same side of the body, characterized by a rigid pattern in the flexor muscles of the 

upper limb and the extensor muscles of the lower limb. Therefore the treatment of stroke 

patients has a paramount importance and must remove the individual from an inactive state 

and enter him/her into a program with training and physical rehabilitation. Before that 

physical therapy is extremely important in the rehabilitation of neurological sequels because it 

is responsible for the prevention and treatment of post-stroke functional impairments, 

benefiting the individual and promoting improved quality of life. Virtual reality (VR) has 

been used for some years in the rehabilitation of patients, with the goal of simulating an 
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enabling environment for improved cognitive and motor functions using consoles, games and 

virtual platforms. The purpose of this article is to review the literature of the last four years, 

about programs of neurological rehabilitation using virtual reality as a treatment instrument. 

We conducted the survey data in databases PEDro (Physioterapy Evidence Database) and 

Regional Library of Medicine (BIREME). For such the search encompassed the months from 

July to November 2014 and used the following descriptors: Stroke. Physiotherapy. 

Rehabilitation. Virtual reality exposure therapy. In all studies surveyed the RV programs had 

positive results by improving the quality of  individuals live. We conclude that there are many 

answers obtained from the use of such technology, from improvement of balance (static and 

dynamic), upper limbs function, range of movement, march and even cognitive and autonomy 

improvements. Due to the scarcity of studies about the topic, there is need for more research. 

 

Keywords: Stroke. Physiotherapy. Rehabilitation. Virtual Reality Exposure Therapy  
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RESUMO 

 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) está entre as principais causas de morte em todo o 

mundo, levando óbito ou deixando inúmeras sequelas neuromotoras e incapacidade funcional. 

Vários fatores contribuem para o surgimento do Acidente Vascular Encefálico (AVC), como a 

hipertensão, obesidade, sedentarismo dentre outros. Foi selecionado um indivíduo do gênero 

feminino com diagnóstico clínico de AVC hemorrágico á sete anos com hemiplegia espástica 

à direita. Os resultados obtidos no presente estudo revelaram significante correlação entre a 

força muscular e o equilíbrio, mostrou uma melhora no ganho de força de membro superior e 

inferior fornecendo evidência de que a perda de força pós-AVC é um dos fatores que 

acometem o declínio do equilíbrio. Diante desse estudo realizado sobre os benefícios do 

treinamento funcional na recuperação ou melhora do equilíbrio e força em paciente pós-AVC 

 

Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral (AVC). Treinamento funcional. Força e 

equilíbrio. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) está entre as principais causas de morte em 

todo o mundo, levando óbito ou deixando inúmeras sequelas neuromotoras e incapacidade 

funcional. A World Health Organization (WHO) o definiu como sendo uma disfunção 

neurológica aguda, de origem vascular, seguida da ocorrência súbita ou rápida de sinais e 

sintomas relacionados ao comprometimento de áreas focais no cérebro (WHO, 1978). Com o 

aumento da expectativa de vida e as mudanças no estilo comportamental da população, o 

AVC assumiu o segundo lugar como causa mortis, depois das doenças cardíacas isquêmicas 

com a proporcionalidade de 10% a 12% para os países ocidentais, sendo 12% dessas mortes 

em pessoas com menos de 65 anos (DONNAN et al., 2008). 

Foi considerada a definição de AVC da Organização Mundial de Saúde (OMS) que 

refere AVC como o desenvolvimento rápido de sinais clínicos de distúrbios focais (ou 

globais) da função cerebral, com sintomas que perduram por um período superior a 24 horas 

ou conduzem à morte, sem outra causa aparente que a de origem vascular. São, assim, 

excluídos os Acidentes Isquémicos Transitórios, nos quais os sintomas desaparecem em 

menos de 24 horas (ASHBURN, 1997).  

A sintomatologia começa abruptamente, sendo o déficit neurológico máximo no seu 

início, podendo progredir ao longo do tempo. Pode-se dividi-lo em dois tipos: o isquêmico e o 
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hemorrágico. O Isquêmico consiste na oclusão de um vaso sanguíneo onde ocorre interrupção 

do fluxo de sangue a uma região específica do cérebro, acometendo 80% dos casos. O 

Hemorrágico ocorre sob a forma de uma hemorragia local com fatores comorbitantes 

complicadores associados. São inúmeros os comprometimentos cognitivos após o AVC, 

podendo afetar a atenção, a memória e a associação dessas habilidades. Gerando 

consequentemente, uma redução na organização dos pensamentos, promovendo uma 

desorganização do processo de linguagem, incluindo problemas relacionados ao modo de 

falar e na produção sequencial das palavras, comprometendo assim a capacidade de 

compreensão das informações escritas ou faladas (DONNAN et al., 2008). 

Além de afetar também a incapacidade neurológica e disfunções motoras associadas 

à fraqueza muscular, falta de equilíbrio e espasticidade.  

Sob a ótica motora e em termos de manifestações clínicas, a hemiplegia ou paralisia 

de um hemicorpo é o sinal clássico decorrente de um AVC. Além desta, outras manifestações 

podem ocorrer como os distúrbios sensitivos, cognitivos, de linguagem, de equilíbrio, força 

muscular e do tônus postural (BOGOUSSLAVSKY, 1987). 

Nesse contexto, o diagnóstico precoce associado ao prognóstico do potencial 

cognitivo, pode determinar a melhor conduta a ser realizado nesses pacientes, visando 

restaurar e/ou compensar os comprometimentos cognitivos e motores. Em sua reabilitação, 

especialmente quanto à aprendizagem de novas habilidades que possibilitem o retorno da 

funcionalidade de vida diária e laboral, o treino funcional tem sido utilizado na reabilitação 

neurológica, especialmente, as medidas de força muscular como preditoras de performance na 

marcha. O treinamento de força muscular proporciona ganho considerável na funcional da 

qualidade de vida, principalmente quando associado a atividades de equilíbrio corporal 

(CACHO E MELO 2004). 

Os indivíduos que sofrem AVC apresentam déficits de força e desequilíbrio corporal 

que podem ser modificados por meio de programas de treinamento de fortalecimento 

muscular (TEIXEIRA et al.1999)  

A fraqueza muscular é uma das alterações mais significativas após o AVC e um fator 

limitante para a recuperação funcional. O fortalecimento muscular não tem sido muito 

utilizado na reabilitação após o AVC porque se acreditava que haveria uma interferência na 

coordenação e no timing do controle motor, exacerbando a restrição imposta pelo músculo 

espástico e reforçando os padrões anormais de movimento. Não há evidências científicas que 

suportem tal afirmação. (TEIXEIRA-SALMELA; 2003). 

 Devido há alterações, a marcha do paciente hemiplégico caracteriza-se pela 

assimetria, anormalidades no desempenho bilateral motora e diferentes tipos de distúrbios de 

coordenação muscular (TITIANOVA et al, 2003).  

Existem, igualmente, outros fatores que, em conjunto com os anteriores, são 

predicativos de menores resultados funcionais, sendo eles a diminuição acentuada ou ausência 

da funcionalidade do membro superior, a perda do equilíbrio na posição de sentado, a 

hemianopsia, a idade avançada, a diminuição da função cognitiva e sensorial, e da motivação 

(ZWECKER, 2002). A prevalência da diminuição da função cognitiva após AVC varia entre 

11,6% e 56,3%, demonstrando uma forte influência negativa na sobrevivência e recuperação a 

longo prazo destes utentes (PATEL, 2002). É, igualmente, referido que a recuperação ocorre 

com maiores progressos nas primeiras semanas, embora não tão rapidamente, estes continuem 

a verificar-se até aos 6 meses, período após o qual os ganhos continuam a ser mensuráveis, 

porém, por períodos mais longos (BRUNO, 2004). 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo descritivo, um estudo de caso, a participante do estudo assinou 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para a realização do estudo foi selecionado 

um indivíduo do gênero feminino com diagnóstico clínico de AVC hemorrágico há sete anos, 

com hemiplegia espástica à direita. A participante num período de seis meses foi paciente da 

turma do 6º período de estágio de fisioterapia na Instituição Faculdade Estácio de Sergipe – 

Estácio FaSe. 

O estudo consistiu de três etapas: avaliação, treinamento funcional e reavaliação, 

inicialmente, obtendo-se informações sobre a idade, tempo de AVC capacidade equilibrio e 

força, interesse e disponibilidade para participar do estudo. Posteriormente, essa paciente foi 

submetida a uma anamnese, e avaliação do equilíbrio através da Escala de Equilíbrio de Berg 

(EEB) e força muscular pela escala de Kendall.  

Este estudo foi realizado em uma academia de ginástica, localizada na cidade de 

Aracaju-Se. Foram realizadas 20 sessões três vezes na semana no total de 07 semanas com 

duração de 50 minutos cada sessão. Sendo que foram divididas em aquecimento, treinamento 

de força equilíbrio, os sinais vitais Pressão Arterial (PA) foram monitorados antes 110 x 70 

mmHg e após 120 x 90 mmHg de cada sessão.  Neste trabalho optou-se pela escala de Berg e 

de Kendall por ser segura para paciente pós-AVC e bastante utilizada na pratica clínicas e em 

pesquisas. 

A Berg (1992) é uma escala que avalia o equilíbrio funcional, sendo constituída de 

14 itens. Para cada item a pontuação oscila entre 0 a 4 pontos, onde o escore máximo é de 56 

pontos. A pontuação varia de acordo com o nível de dependência para a realização da tarefa, 

baseando no tempo em que uma posição pode ser mantida, na distância em que o membro 

superior é capaz de alcançar à frente do corpo e no tempo para completar a tarefa. Escores de 

0 a 20 pontos correspondem à restrição a cadeira de rodas, 21 a 40 referem-se à assistência 

durante a marcha, e 41 a 56 pontos corres.  

A escala de Kendall (2007) que gradua o grau de força muscular existente em 

determinada, área onde determinado músculo realiza suas funções. É definida pelo autor 

como uma escala numérica dividida em cinco números, sendo estes demonstrando o grau de 

força muscular de determinado músculo. 

1-Não vence a ação da gravidade apresenta apenas contração muscular visual.  

2- Não vence a ação da gravidade, porém apresenta movimento.  

3- Movimenta-se apenas vencendo a ação da gravidade.  

4- Movimenta-se vencendo a ação da gravidade e vencendo pequena resistência.  

5- Movimenta-se vencendo resistência total.  

Graus de força muscular (KENDALL 2007)  

Durante o aquecimento foram realizados alongamentos ativos da cadeia posterior do 

tronco, isquiostibiais e tríceps sural; movimentos ativos sem carga de extremidades superiores 

e inferiores na posição sentada e exercícios de dissociação de cinturas na posição ortostática 

em círculo passando cones de plástico, para direita e para esquerda, com estímulo verbal 

durante a realização do exercício. O tempo de duração da fase de aquecimento foi de 15 

minutos. 

             Durante o treinamento de equilíbrio para essas atividades foram usadas prancha e 

cama elástica, exercício em planos inclinado. A partir da terceira semana foi aumentada a 

carga, repetições e grau de dificuldade e a progressividade dos exercícios permitindo a 

paciente um treinamento controlado do mais simples para o mais difícil, foi também 

realizados exercícios em circuitos, com cinco estações, durante 30 minutos. Na primeira 

estação foi realizada estimulação sensorial da superfície plantar na posição sentada, usando 

bola cravo de 5 cm de diâmetro. Na segunda estação foi realizado treino de sentada para de 
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pé, em cadeira com encosto e 50 cm de altura.  Na terceira foi utilizado disco de equilíbrio em 

posição unipodal e bipodal 3 série de 10 segundos. Quarta estação foi usado cones em linha 

reta com distância entre eles de 0,40 cm, a paciente em zig zag entre os cones. Na quinta 

estação foi realizado treino com bola suíça ficando a paciente ajoelhada sobre a bola com 

auxilio da terapeuta. A partir da quarta semana, a paciente recebia estímulo verbal para 

aumentar a velocidade e consequentemente o número de repetições.  

            Para o treino de força e resistência foi usado halteres de 01 kg, e faixa elástica para 

membros superiores, deltóide, bíceps, tríceps, flexores e extensores de punho e dedos com 

serie de 3 série de 10 repetições para membros inferiores treino de cadeia cinética fechada e 

aberta utilizando a força da gravidade e aparelhos: exercício de ponte simples dinâmico e 

estático 20 segundos, e com bola suíça 3 série de 12 e isometria de 20 segundos, passada 

alternando pernas 4 série de10 repetições, agachamento livre e com bola suíça 4 série de 12 

rep. exercício para glúteos com caneleiras de 2 kg e máquina de glúteos 3 série de 15 rep.  

 

3 RESULTADOS 

 

            No entanto, o resultado obtido no presente estudo mostra que a falta de força muscular 

interferi no equilíbrio, nos resultados comparando das tabelas de BERG 01 e 02 no início do 

tratamento e da tabela 03 e 04 no final do tratamento, mostrou um melhora no ganho de força 

de membro superior e inferior fornecendo evidência de que a perda de força pós-AVC é um 

dos fatores que acometem o declínio do equilíbrio, esses resultado podem ser percebido na 

tabela 07 de Kendall (2007) na pontuação total no final do tratamento (tabela 1/Gráfico 1). 

 

Tabela1 - Grau de força na avaliação inicial MSD e MIE e no final do tratamento 

MSD     MSE               MID MIE  

 GRAU  Antes  Depois   Antes  Depois   Antes   

Depois 

  Antes Depois 

M.Bíceps 

Braquial 

03 04 04 05 03 04 04 05 

M. Tríceps 

Braquial 

03          04 04 05 03 04 04 05 

M. Deltoíde 03 04 04 05 03 04 04 05 

M. 

Quadríceps 

03 04 04 05 03 04 04 05 

M. 

Isquiostibiais  

03 04 04 05 03 04 04 05 

M. Glúteos 03 04 04 05 03 04 04 05 
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Gráfico 1 - Pontuação Total - Escala de Equilíbrio de Berg 

 
Pontuação representativa do pré-tratamento com pontuação 47, pós-tratamento com 

pontuação de 51. 

 

4 DISCUSSÃO 

 

             Estudo realizado por Caneda (2006) com objetivo em investigar por meio de uma 

equipe multidisciplinar o estado neurológico e o desempenho cognitivo de pacientes pós-

AVC mediante um estudo transversal com 45 pacientes em processo de reabilitação após um 

AVC agudo utilizaram-se como instrumentos de coleta de dados uma ficha de avaliação. O 

estudo relata identificar que o planejamento de recuperação do doente na reabilitação estando 

presente a avaliação cognitiva assim facilitando a conduta para o tratamento e um melhor 

resultado dentro das habilidades funcionais. 

            Diante de vários estudos sobre os benefícios da varias técnicas aplicadas na 

fisioterapia destacamos o estudo do treinamento com dinamômetro isocinético no 

desempenho muscular dos dorsiflexores de um paciente hemiparético espástico. A 

metodologia da pesquisa na a avaliação clínica: Amplitude de Movimento (ADM) por 

goniometria, Força Muscular pela escala de Kendall e Tônus Muscular pela Escala de 

Ashworth Modificada. Verificou-se melhora na força excêntrica para dorsiflexores de 

tornozelo espásticos em baixas velocidades. Em relação às velocidades maiores houve piora 

nos dorsiflexores concêntricos, demonstrando pouca resistência, porém apresentou-se 

diminuição do déficit entre os membros inferiores. (PIERCE, 2006). 

           Estudo mostra os efeitos de uma intervenção cinesioterapêutica e eletroterapêutica na 

cinemática da marcha de indivíduos hemiparético. Foi realizado um estudo que utilizou como 

metodologia de análise cinemática da marcha para pacientes hemiparéticos, pode-se concluir 

nesse trabalho que ela foi capaz de fornecer parâmetros funcionais importantes tais como a 

velocidade da marcha, bem como as ADMs no plano sagital, de forma objetiva, a análise 

cinemática permite observar variações sutis, que não seriam observadas em uma avaliação 

qualitativa e, portanto, fornece ao profissional um panorama mais preciso sobre os efeitos de 

sua intervenção (CACHO; MELO 2004). 

De acordo com Shelton (2000) em pesquisa realizada sobre a correlação do déficit de 

equilíbrio, comprometimento motor e independência funcional em indivíduos hemiparéticos 

crônicos. A metodologia da pesquisa foi 24 indivíduos de ambos os sexos foram recrutados 

no serviço de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Hospital de Clínicas da Unicamp 

concluiu que houve correlação entre o déficit de equilíbrio estático e dinâmico com o nível de 

independência funcional na hemiparesia crônica. Contudo, o comprometimento motor não 

guardou relação com a independência funcional neste estudo, sugerindo a existência de 

estratégias compensatórias em hemiparéticos crônicos para atividades que demandam maior 

controle postural.  
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Salmela et.al. (2003) investigou a performance funcional em indivíduos 

hemiplégicos crônicos, quando submetidos a um programa de fortalecimento muscular, 

utilizando a musculação e condicionamento aeróbio. Trinta pacientes foram recrutados na 

comunidade obedecendo aos critérios de inclusão, e submetidos ao programa de treinamento 

pré-estabelecido, três vezes por semana, durante 10 semanas.  

Neste estudo de Salmela et al. (2003) os pacientes foram avaliados antes e após o 

treinamento nos seguintes parâmetros funcionais: velocidade de marcha, habilidade para subir 

escadas, endurance (velocidade máxima e índice de custo fisiológico) e simetria no sentar e 

levantar. Estatísticas descritivas e testes de normalidade (Shapiro-Wilk) foram utilizadas para 

todas as variáveis. Testes-t de Student para dados emparelhados foram utilizados para 

investigar o impacto do treinamento. Melhoras significativas foram observadas na velocidade 

de marcha, habilidade para subir escadas e velocidade máxima. Não foram observadas 

diferenças significativas nas medidas de simetria e índice de custo fisiológico. Os achados 

demonstraram melhoras significativas nas medidas de performance funcional, após 10 

semanas de treinamento, associando musculação e condicionamento aeróbio. 

            É consenso na literatura atual que a fraqueza muscular, caracterizada pela 

incapacidade do músculo em gerar força nos níveis considerados normais é uma séria 

limitação à função e à reabilitação, atrasando muitas vezes o ganho funcional dos pacientes 

hemiparéticos crônicos ao longo da terapia. 

           Dentro o tratamento utilizado na fisioterapia apresentou a importância do treinamento 

funcional na recuperação ou melhora nos déficits de equilíbrio e força pós-acidente vascular 

cerebral.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

             Diante desse estudo realizado sobre os benefícios do treinamento funcional na 

recuperação ou melhora do equilíbrio e força em paciente pós-AVC, teve melhora da força e 

do equilíbrio no decorrer do tratamento comparando com a avaliação com o final da última 

sessão.  

 

FUNCTIONAL TRAINING IN THE REHABILITATION OF STRENGTH AND 

BALANCE IN PATIENT AFTER ACCIDENT STROKE: CASE STUDY 

 

ABSTRACT 

 

The Cerebral Vascular accident (CVA) is among the leading causes of death worldwide, 

causing death or leaving countless sequels neuromotoras and functional incapacity.  Benefits 

of functional training after STROKE, is a significant component for maintenance and 

improves the functional State and prevention of secondary disabilities to check the strength 

and balance of post stroke patients after functional training. He was selected an individual of 

the female gender with clinical diagnosis of stroke hemorrhagic to seven years, with spastic 

hemiplegia right. The results obtained in the present study revealed significant correlation 

between muscle strength and balance, showed an improvement in the strength gain of upper 

and lower limb providing evidence that the loss of strength after STROKE is one of the 

factors that affect the decline of balance. In this study about the benefits of functional training 

in the restoration or improvement of the balance and strength in patients after STROKE 

 

Keywords: Stroke. Functional Training. Balance. 
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INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA MIELITE TRANSVERSA: REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA 
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11 
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RESUMO 

 

A Mielite Transversa (MT) é uma síndrome clínica rara, caracterizada por um processo 

inflamatório que pode afetar diversos segmentos da medula espinhal, apresentando na fase 

aguda ou crônica. O objetivo desse estudo foi correlacionar à intervenção fisioterapêutica, 

seus benefícios, e as variadas formas de realizá-la e a eficácia das intervenções em paciente 

com MT. O artigo foi construído através do levantamento de dados encontrados na literatura 

existente. Foram realizadas pesquisas nas bases de dados Biblioteca Regional de Medicina 

(Bireme), Scientific Eletronic Library Online (Scielo) e Publicações Médicas (PubMed), com 

os seguintes descritores: Mielite Transversa, fisioterapia e benefícios. Os métodos apresentam 

uma melhora na coordenação motora, fortalecimento muscular, equilíbrio, coordenação, 

relaxamento muscular e propriocepção com a finalidade de promover e/ou melhorar a 

contração nos indivíduos com Mielite Transversa. O Método Pilates, o Método Kabat, 

Bobath, Fisioterapia Aquática, Cinesioterapia mostraram-se eficazes na melhora funcional dos 

indivíduos com MT. 

 

Palavras-chave: Mielite Transversa. Fisioterapia. Benefícios. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A medula espinhal está susceptível a sofrer lesões e, consequentemente, a instalações de 

algumas doenças, tal como a Mielite Transversa (MT), uma síndrome clínica rara, 

caracterizada por um processo inflamatório que pode afetar diversos segmentos da medula 

espinhal, tanto na fase aguda ou crônica (FONSECA et al., 2003).  

A MT é classificada dentro das leucomielopatias agudas, sendo uma das enfermidades 

desmielinizantes inflamatórias de mais difícil diagnóstico e de prognóstico reservado, devido 

à gravidade do dano produzido e suas sequelas funcionais. Pode ser provocada por doenças 

infecciosas agudas, por lesões primárias da medula espinhal, distúrbios inflamatórios e 

necrosantes da medula espinhal. A mesma pode ser ás vezes acompanhada as viroses próprias 

da infância, tais como rubéola, caxumba e algumas vacinações (DESANTANA, 2005).  

A modalidade, frequência e duração do tratamento são determinados frente à história 

clínica e à avaliação fisioterapêutica. Recuperar a função e melhorar a qualidade motora são 

fundamentais. Além do aspecto clínico das síndromes neurológicas, os profissionais da saúde 

                                                           
11

 Acadêmicas do curso de Fisioterapia da Faculdade Estácio de Sergipe – Estácio FaSe. 
12 Graduação em Fisioterapia pela Universidade Tiradentes (2002). Especialista em Biomecânica e 

Cinesioterapia Funcional (2005) pela Universidade Tiradentes - UNIT e em Fisioterapia Traumato-Ortopédica 

com ênfase em Pilates e Terapia Manual (2015) pela Faculdade São Luís de França, e Mestre em Saúde e 

Ambiente (2009) pela Universidade Tiradentes - UNIT. Professora da Faculdade Estácio de Sergipe – Estácio 
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precisam incluir os aspectos psicossociais e os processos de ajustamento envolvidos 

(CORDEIRO, 2007). 
A Fisioterapia é uma componente chave para o processo de reabilitação após uma 

lesão da medula espinal (LM). A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade 

e Saúde (CIF) aborda vários domínios de intervenção sendo adaptada pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS). Domínios estes que incluem função e estrutura corporal, limitação 

de atividade e participação. Ao aplicar estes conceitos no contexto da reabilitação após lesão 

medular, função e estrutura corporal referem-se a deficiências na sensação ou função motora, 

limitações amplitude de movimento (ADM), dor musculoesquelético, (SCHROEDER, 2011). 
O presente artigo se propõe a demonstrar as várias formas de intervenção 

fisioterapêutica e sua importância na Mielite Transversa. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A MT é uma síndrome clínica que pode ser resultado de danos ao tecido neural 

causado por um agente infeccioso ou pelo sistema imunológico, ou por ambos, resultando em 

vários graus de fraqueza, alterações sensoriais, e disfunção autonômica (KERR, 2001). Esses 

tipos de mielite podem atacar qualquer nível de medula espinhal, provocando destruição 

parcial ou lesão dispersa. Apresenta início rápido e é a forma mais devastadora de mielite 

(SANTOS, 2005). 

Há diversas possibilidades de causa da MT. Doenças infecciosas agudas como o 

exemplo do (sarampo e pneumonia), lesões primárias da medula espinhal tal como a (sífilis e 

encefalomielite disseminada aguda), doenças desmielinizantes a exemplo da (esclerose 

múltipla aguda), distúrbios inflamatórios e necrosantes da medula espinhal e até mesmo 

agentes tóxicos (como monóxido de carbono, chumbo, arsênico) e outras infecções, como 

poliovírus, herpes zoster, herpesvírus B (SANTOS 2005). 

Clinicamente a MT é caracterizada por sintomas que se desenvolvem na fase aguda e 

subaguda, e por sinais de disfunção neurológica em nervos motores, sensoriais, e 

autonômicos, e vias nervosas da medula espinhal. A progressão da MT varia desde alguns 

minutos ou até, dentro de dias ou semanas. (KRISHNAN et al., 2004). 

O diagnóstico clínico é feito através da Ressonância Nuclear Magnética (RNM) da 

coluna para excluir compressão medular aguda, e algumas vezes mostra edema ao nível da 

mielite. Uma RNM craniana é indicada para excluir a dispersão da doença. A visão deve ser 

verificada todos os dias pela possibilidade da doença de Devic (FENICHEL, 1995). 

Alguns pacientes com MT podem apresentar melhora na função neurológica mesmo 

se eles não fizerem nenhuma terapia específica. A recuperação deve começar dentro de seis 

meses, e observa-se algum sinal de restauração da função neurológica dentro de oito semanas 

(KUERTEN, 2007). Estudos de série de casos longitudinais da MT revelam que 

aproximadamente 1/3 dos pacientes se recuperaram sem ou com poucas sequelas, 1/3 

apresentaram um grau moderado de inabilidade permanente, e 1/3 tiveram inabilidades graves 

(KRISHNAN, 2004). Não existe nenhum tratamento que altere claramente o prognóstico dos 

pacientes com MT. Apesar da terapêutica com corticóides ser muitas vezes oferecida a estes 

doentes durante a fase aguda, não há estudos randomizados e controlados com placebo que 

suportem esta opção (OLIVEIRA, 2010). 

A fisioterapia dependerá dos déficits encontrados. Atenção especial deve ser 

dispensada à estimulação do crescimento e do desenvolvimento, assim é preciso prevenir as 

contraturas dos tecidos moles, preservar a mobilidade e evitar o isolamento social 

(SHEPHERD, 1996). Dentre os tratamentos fisioterapêuticos, o método Pilates no solo 

trabalha com o paciente de forma ativa. No qual busca melhor coordenação motora, 

fortalecimento, equilíbrio e propriocepção. 
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O método Pilates além da contribuição para a forma física, nos últimos anos, tornou-

se um método popular na reabilitação, os exercícios melhoram a flexibilidade pelo 

fortalecimento do "centro de força", com resultado positivo na postura e na coordenação da 

respiração concomitante aos movimentos realizados (BERTOLLA, 2007). 

 Sendo um programa de condicionamento físico e mental, técnica dinâmica que visa 

trabalhar força, alongamento, flexibilidade, equilíbrio, preocupando-se em manter as 

curvaturas fisiológicas do corpo e tendo o abdome como centro de força, trabalhado 

constantemente em todos os exercícios da técnica, realizada com poucas repetições (SACCO, 

2005).  

O Conceito Bobath caracteriza-se por uma maneira particular de observar, analisar e 

interpretar o desempenho motor em uma dada tarefa, sempre respeitando a sequência 

necessária de aquisição de habilidades dentro do desenvolvimento neuropsicomotor normal. 

Permitindo que movimentos sejam mais bem-sucedidos em relação à orientação postural, 

componentes de movimento, sequências funcionais, reconhecimento da tarefa e motivação 

para completá-la (PAGNUSSAT; SIMON, 2013).  

Por meio das técnicas de facilitação, o indivíduo tem uma experiência de movimento 

que não é completamente passiva, mas que ainda não pode realizar sozinho. É o projeto para 

tornar a atividade possível, pois exige uma resposta e permite que ela aconteça. A facilitação 

também pode ser utilizada para ativação de uma musculatura específica, como forma de 

preparação para uma atividade volitiva e para estabilizar uma parte do corpo ou um segmento 

corporal, a fim de reduzir atividades musculares não relevantes na execução de determinada 

tarefa (PAGNUSSAT; SIMON, 2013). 

Já o método Kabat foi iniciado com o Dr. Herman Kabat em meados da década de 

quarenta. Primeiramente foi utilizado o termo “Técnica de Facilitação Proprioceptiva” e 

“Reabilitação neuromuscular”; nos dias de hoje é utilizado o termo “Facilitação 

Neuromuscular Proprioceptiva (FNP)” (VOSS et al., 1987). 

Através das técnicas da FNP, a função motora do paciente deve ser corrigida pela via 

neuromuscular e por meio da estimulação dos receptores localizados nas articulações, nos 

tendões e nos músculos. Os padrões da FNP são descritos em diagonais preestabelecida, 

baseiam-se, em primeira instância, no entrelaçamento muscular das diagonais em espiral do 

aparelho locomotor (COSTOSO et al., 2007). A FNP se baseia em exercícios terapêuticos 

utilizando diversos mecanismos facilitadores, com a finalidade de promover e/ou melhorar a 

contração muscular, a coordenação, o equilíbrio e o relaxamento muscular (COSTOSO et al., 

2007). 

A Fisioterapia Aquática consiste em um recurso terapêutico abrangente que utiliza os 

exercícios aquáticos para ajudar na reabilitação de várias desordens, esse recurso proporciona 

grande alívio dos sintomas da MT, pois os movimentos na água são lentos e dão suporte às 

estruturas corporais permitindo maior mobilidade e, consequentemente, alongamentos mais 

eficientes, apresentando também os benefícios da imersão do paciente em água aquecida, que 

deve estar em torno de 30 °C a 34 °C, favorecendo o relaxamento muscular e diminuindo a 

dor e a rigidez (BECKER, 2000).   

O recurso da Cinesioterapia pode ser utilizado para manter ou melhorar a amplitude 

de movimento e força muscular, aplicando exercícios de fortalecimento de toda musculatura 

do MMII, fortalecimento dos músculos, assim como exercícios de ponte simples e 

sensibilizada. Os itens avaliados são a amplitude articular, força muscular, alterações 

posturais e capacidade respiratória. Entretanto, os itens relacionados à psicomotricidade 

deverão ser observados com mais cautela e prudência. Coordenação, equilíbrio, labilidade, 

marcha, propriocepção, imagem corporal e funções da vida diária devem ser valorizadas 

(FREITAS et al., 2006.) 
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3 METODOLOGIA 

 

Este estudo foi construído através do levantamento de dados encontrados na 

literatura. Foram realizadas pesquisas nas bases de dados Biblioteca Regional de Medicina 

(Bireme), Scientific Eletronic Library Online (Scielo), Publicações Médicas (PubMed). O 

período de busca compreendeu os meses de março a outubro de 2014. Utilizaram-se os 

seguintes descritores: Mielite Transversa, fisioterapia e benefícios.  

Foram encontrados 41 artigos, sendo selecionados 25 a partir da leitura do título e do 

resumo. Após a leitura dos artigos chegou-se a um resultado final de 16 correspondentes ao 

título de pesquisa. Para a seleção dos estudos foram considerados os seguintes critérios de 

inclusão: Artigos originais, publicados de 2000 a 2014, acesso ao texto completo e que 

compreendessem os descritores citados. E para critério de exclusão alguns artigos que 

apresentava língua estrangeira. Os artigos foram encontrados nas seguintes bases de dados 

descritos na tabela 1. 

 

Tabela 1: Fontes de dados da pesquisa eletrônica 

Base de dados Resultados Seleção após leitura do 

título e resumo 
Resultado Final* 

Scielo 31 18 11 

Bireme 6 4 3 

PubMed 4 3 2 

Total 41 25 16 

 

4 RESULTADOS 

 

O presente estudo revisou as principais literaturas sobre a Intervenção 

Fisioterapêutica na Mielite Transversa e os benefícios que a fisioterapia exerce em indivíduos 

acometidos por tal doença. Sendo assim, foram utilizados estudos que compreendessem a 

MT, e como a fisioterapia intervém para melhora da patologia. Baseado neste quesito 

empregou-se 16 artigos para o contexto geral, destes, 9 foram incluídos nos resultados, pois 

os mesmos destacaram a intervenção fisioterapêutica. E para critérios de exclusão foram 

artigos que abordassem somente sobre a Mielite transversa aguda. Abaixo, na tabela 2, segue 

a descrição dos artigos utilizados, objetivos e conclusões. 
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Tabela 2: Apresenta os estudos seus respectivos objetivos e conclusões 

Autor, ano e local Objetivos  Conclusões 
 

Krishnan, 2004 

 

Informar a importância da intervenção fisioterapêutica imediata nesta 

patologia rara, que aparece de forma súbita e evolui para complicações. 

 

Indivíduo acometido possui muitas limitações funcionais e necessita 

de uma intervenção imediata e permanente. Sendo assim, o 

diagnóstico precoce e o tratamento adequado são fundamentais. 

 

Freitas, 2006 

(Rio de Janeiro) 

 

Verificar se o método Kabat, quando aplicado em paciente com MT, 

proporciona maior funcionalidade e mobilidade. 

A fisioterapia será em relação ao sistema motor que, ao ser 

estimulado, proporciona como resultado uma melhora na qualidade 

funcional e motora, lembrando que o tratamento pode ser constante e 

por tempo indefinido. 

 

Desantana, 2005 

(São Paulo) 

 

Comprovar a efetividade do fortalecimento muscular na reabilitação de uma 

paciente com mielite transversa. 

A utilização de um tratamento com enfatizada no fortalecimento 

muscular de membros inferiores, mesmo que um pouco tardia, foi 

comprovadamente eficaz em pacientes com MT. 

 

Umphred, 2004 

(São Paulo) 

Acompanhar a evolução fisioterapêutica de um paciente com Mielite 

transversa, analisando melhoras estruturais e funcionais e informando a 

importância da intervenção fisioterapêutica imediata nesta patologia, que 

aparece de forma súbita e evolui para complicações graves. 

O tratamento foi realizado e obteve-se melhoram estrutural e 

funcional em todo o programa de tratamento realizado, verificando a 

importância da reabilitação fisioterapêutica em pacientes com Mielite 

Transversa. 

 

Kamonseki, 2010 

(São Paulo)  

 

Objetivo relatar a evolução de um caso de Mielite Transversa. 

A Cinesioterapia se constituiu um tratamento eficaz para paciente 

portador de mielopatia transversa, visto que houve evolução positiva 

notável em variáveis como força muscular, controle postural, reações 

de endireitamento e proteção, propriocepção, equilíbrio estático e 

dinâmico,coordenação neuromuscular, e deambulação. 

Autor, Ano e Local Objetivos Conclusões 

 

Becker, 2000 

(São Paulo) 

Verificar os efeitos da fisioterapia aquática e da cinesioterapia na 

qualidade funcional e motora. 
A fisioterapia aquática promoveu um relaxamento 

muscular favorável para a melhora funcional e a 

cinesioterapia também proporcionou efeitos benéficos 

para parte motora da paciente. 

Pagnussat; Simon, 2003 

(Curitiba) 
Observar e interpretar o desempenho motor em cada exercício 

realizado. 
Com o método Bobath o paciente realizou as atividades 

observando um movimento bem-sucedido, com 

sequência funcional, habilidades motoras e motivação 

para executar completamente. 
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Sacco, 2005 

 
Verificar os benefícios do método Pilates e sua aplicação na 

Fisioterapia. 

O Pilates estimulou a circulação cardiovascular, 

melhorou condicionamento físico, a flexibilidade, a 

amplitude muscular e o alinhamento postural, 

coordenação motora e benefícios que ajudam a prevenir 

lesões e proporcionar um alívio de dores crônicas. 

Mensure, 2001 

(São Paulo) 

 

Observar a importância da cinesioterapia na MT. A cinesioterapia influência na amplitude de movimento 

e força muscular. E se mostrou benéfica na parte motora 

nos pacientes com MT. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Kamonseki et al. (2010) descrevem que a MT é uma doença rara e pouco 

esclarecida, definida como desordem inflamatória desmielinizante localizada na medula 

vertebral, com um difícil diagnóstico e prognóstico.  

De acordo com DeSantana (2005) os programas terapêuticos aplicados consistem 

em processos pelos quais se ministra, orientam, guiam e ensinam a demanda funcional 

adequada, a fim de estimular que os mecanismos de reorganização neural desenvolvam-se de 

forma ideal, na tentativa de recuperar ao máximo as funções sensório-motoras dos pacientes 

com lesão neurológica. Embora a fisioterapia seja somente um dos componentes do programa 

de tratamento do paciente com lesão medular, incluindo a MT, é considerada imprescindível 

para a recuperação das habilidades físicas e funcionais.  

Para Barraza et al. (2003) a fase de recuperação é caracterizada por uma melhora 

progressiva de todos os déficits e o diagnóstico e o tratamento oportuno favorecem a total 

recuperação dos sintomas resultantes da mielopatia. Diante disso, a fisioterapia é 

imprescindível para a recuperação das habilidades físicas e funcionais dos pacientes que 

apresentam MT. 

Umphred (2004) destaca o desenvolvimento de uma contratura pode resultar no 

mau alinhamento postural e impedir a função potencial. Exercícios diários de ADM e 

posicionamento adequado ajudam a evitar contraturas. Os pacientes que apresentam 

espasticidade podem precisar de tratamentos mais frequentes. A prevenção de contratura 

inclui mobilizações para o alinhamento adequado da articulação, técnicas como sustentação 

de peso e exercícios funcionais. Desse modo a espasticidade na lesão medular causa 

diminuição articular levando a uma contratura, e com aplicação dos métodos fisioterapêuticos 

ocorrerá o aumento da ADM melhorado a funcionalidade do paciente. 

De acordo com Felício et al. (2005) o atendimento domiciliar deve ser estruturado 

considerando alguns fatores como as condições sociais e econômicas, equipamentos 

necessários, identificação do cuidador do paciente em casa e o envolvimento do programa. O 

considerável efeito psicológico que as visitas do Fisioterapeuta surtem na vida e no cotidiano 

dos pacientes com doenças neurológicas, uma vez que, além da reabilitação física, estes 

pacientes desenvolvem a sensação de segurança e confiança. É cabível que o paciente com 

sequelas de lesão medular precisa, inicialmente, alcançar as habilidades de se mover no leito, 

e estudos mostram de forma benéfica a prática do alongamento passivo para vencer as 

contraturas e aumento da amplitude. 

Nunes et al. (2010) descreve que a técnica de FNP promove o movimento 

funcional por meio da facilitação, da inibição, do fortalecimento e do relaxamento de grupos 

musculares. A mesma utiliza contrações musculares concêntricas, excêntricas e estáticas, 

combinadas com a aplicação gradual de uma resistência e com procedimentos adequados, 

todos ajustados para atingir as necessidades de cada paciente. Assim possibilita o aumento da 

amplitude do movimento, estimula movimentos coordenados através de estímulos e amplia a 

resistência. 

De acordo com Sacco (2005) o método Pilates atua estimulando a circulação 

cardiovascular, melhorando o condicionamento físico, a flexibilidade, amplitude muscular e o 

alinhamento postural, assim melhorando também níveis de consciência corporal, coordenação 

motora, e relata benefícios que ajudam a prevenir lesões e proporcionar um alívio de dores 

crônicas, além de melhorar a saúde. 

Para Bates e Hanson (1998) a fisioterapia aquática tem sido validada como um 

recurso ideal para relaxamento globalizado e para treino de força, flexibilidade, mobilidade 

geral. Segundo Becker (2000) as forças hidrostáticas quando os indivíduos estão imersos na 
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água produz a resposta fisiológica de centralização do fluxo sanguíneo. Diante disso verifica 

que o paciente se torna mais leve e apto a realizar atividades sem um sobre carga, devido a 

forças hidrostáticas atuando no corpo.  

De acordo com Mensure (2001) o método de Bobath trabalha as reações posturais 

de endireitamento favorecem o correto posicionamento dos segmentos imóveis do corpo, 

condicionam a passagem da posição deitada para a posição em pé, de sustentação, permite a 

manutenção da postura, por ação combinada de agonistas e antagonistas; de estabilização, 

reorganizam a repartição das atividades tônicas e das reações de equilíbrio que intervêm 

quando há desequilíbrios. Sendo importante a prática do método para a funcionalidade do 

paciente com MT no qual apresenta alterações posturais. 

Segundo os estudos realizados por DeSantana (2005) após oito meses de 

tratamento o paciente apresentou excelente resultado quanto à força muscular de membros 

inferiores e quanto ao equilíbrio estático em comparação com sua primeira avaliação. Em seu 

tratamento também foram incluídos exercícios de alongamento, equilíbrio estático, treino de 

marcha e, principalmente, fortalecimento muscular, o que ajuda a comprovar a eficácia de um 

tratamento que preconiza o fortalecimento muscular. Verificando assim a eficácia de um 

tratamento precoce e da intervenção fisioterapêutica na Mielite Transversa. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Através desse estudo foi verificado a importância da intervenção fisioterapêutica em 

pacientes com Mielite Transversa, onde apresenta limitações e necessidade de intervenção 

imediata, sendo assim, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado são fundamentais. 

A literatura destaca intervenções fisioterapêuticas, tais como, a cinesioterapia global, 

o método do Pilates, Bobath, kabat e a fisioterapia aquática que proporcionam uma melhora 

da funcionalidade. Poucos são os estudos publicados com relação à Mielite Transversa e os 

métodos fisioterapêutico, a escassez de estudo aponta a necessidade de novas pesquisas para 

avaliar o método mais indicado e benéfico para MT. 

 

PHYSIOTHERAPIST INTERVENTION IN TRANSVERSE MYELITIS: 

LITERATURE REVIEW 

ABSTRACT  

The transverse myelitis(TM) it's a rare clinical syndrome characterized by a process inflammati

on that can affected several segments of the spinal cord presentending in the acute or chronic ph

ase. The objective of this review is correlate the intervention physiotherapy, your benefits , and 

the varied forms that realize it and effectiveness of interventions in patients with TM. The 

article was constructed by surveying data found in the literature. Was realized research in the 

databases of the National Library of Medicini (Bireme), Scientific Eletronic Library Online 

(Scielo) e Medical Publications (Pubmed), with the following descriptors: 

Transverse Myelitis, Physiotherapy and benefits. The methods show an improvement in motor 

coordination, muscle strength, balance, coordination, proprioception and muscle relaxation in 

order promote and/or improve the contraction in patients with transverse myelitis. The Pilates 

method, Kabat method, Bobath, physiotherapy aquatic, kinesiotherapy, show effective in 

improving function in individuals with TM. 
 

keywords: Transverse Myelitis. Physiotherapy. Benefits. 
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RESUMO 

  

À medida que novos diagnósticos da doença celíaca são feitos, a ciência da nutrição vem 

contribuído para a conscientização da população celíaca, visando uma melhor qualidade de 

vida, pois uma alimentação adequada e saudável com ausência de glúten é imprescindível 

para evitar a manifestação da doença. Diretrizes e políticas públicas do Governo Federal, com 

o intuito de promover a saúde e a prevenção de doenças, sancionou em 16 de maio de 2003, a 

Lei nº 10.674 onde, em seu art.1º, foi estabelecido que todos os produtos industrializados 

devessem conter no rótulo e na bula, obrigatoriamente, as inscrições: contém glúten ou não 

contém glúten, a depender do caso, o qual entrou em vigor um ano após a sua publicação. 

Este artigo objetiva descrever se as lanchonetes de delicatessens do município de Aracaju que 

comercializam preparações isentas de glúten e seu perfil e se estas estão preparadas para 

atender o público celíaco. Para tanto, foi realizada pesquisa de campo, utilizando vinte 

formulários em diversos bairros de Aracaju. Sendo que do total, de acordo com a Junta 

comercial de Aracaju, 59 são lanchonetes e 42 delicatessens cadastradas.  Existe uma carência 

expressiva voltada para este nicho de mercado. Muitos comerciantes alegam serem onerosas 

as preparações, além da pequena demanda. Outra situação é a ausência da cozinha dietética 

reservada para se evitar a contaminação com traços de glúten, isso é ocasionado pela carência 

da empregabilidade de um nutricionista. Conclui-se assim, que o mercado local está 

disponível para empreendedores que estiverem dispostos a investir neste tipo de alimentação 

estabelecendo diferencial da concorrência. 
 

Palavras-chave: Doença celíaca. Isenção de glúten. Lanchonetes e delicatessens. Aracaju. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A associação entre a transição nutricional à mudança no perfil de mercado de trabalho 

vem promovendo o hábito da população em geral corriqueiro de realizar refeições rápidas e 

fora de suas residências. Estas refeições fora do lar são aquelas nas quais são comercializadas 

em diferentes tipos de estabelecimentos: hotéis, restaurantes, bares, lanchonetes e 

delicatessens (OLIVEIRA; FREITAS, 2008). Contudo, locais como esses nem sempre tem à 

disposição alimentos que possam atender clientes que apresentem algum tipo de patologia, 

entre elas a doença celíaca (DC). 

Segundo dados estatísticos, 1% da população mundial possui a doença celíaca, 

conforme estudo internacional, e cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil têm a doença, mas a 
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maioria sem diagnóstico por desconhecer os sintomas clínicos (FENALCEBRA, 2013). Na 

região sudeste, encontra-se a maior incidência de brasileiros com a doença, por volta de 300 

mil (ARAÚJO et al., 2010). 

A doença celíaca é uma enteropatia ocasionada pela desordem no sistema imune, 

mediada pelas células T, após a ingestão de alimentos que contenham glúten (proteína 

resultante da manipulação de cereais), provocando inflamação crônica na mucosa do intestino 

delgado em pessoas geneticamente predispostas (MAHAN; ESCOTT-STUMP, 2010; 

FENALCEBRA, 2013). Esta patologia pode manifestar-se em qualquer fase da vida, 

entretanto, pesquisas revelam que crianças de 6 meses a 5 anos de idades e indivíduos do sexo 

feminino são mais suscetíveis a doença. (BRASIL, 2010). 

O diagnóstico da DC ainda é difícil devido a falta de informação entre a população, o 

que aumenta a taxa de morbidade e mortalidade devido à demora na adesão ao tratamento 

sendo que a patologia pode ser confirmada através de exame de endoscopia digestiva alta com 

biópsia de intestino delgado, para análise histopatológica, considerado padrão-ouro na 

detecção da doença (BRASIL, 2010). 

O glúten é a fração protéica dos cereais que fornece elasticidade a massa é insolúvel 

em água e constituído por frações de gliadina e glutenina, sendo que no trigo o percentual 

protéico chega a 85% (ANDREOLI et al., 2013). Essa proteína é resultante da manipulação 

dos seguintes alimentos: trigo, aveia, centeio, triticale, cevada e derivados, como o malte, 

xarope de malte ou extrato de malte que agride e danifica as vilosidades do intestino delgado 

e prejudica a absorção de nutrientes contidas nos alimentos. O glúten não desaparece quando 

os alimentos são assados ou cozidos, e por isso, o tratamento dá-se através da exclusão 

permanente dos alimentos que contenham frações desses ingredientes em sua preparação e 

sua dieta deve ser seguida à risca (SHERWOOD, 2008). 

Portanto, este artigo pretende identificar se as lanchonetes e delicatessens, 

localizados no município de Aracaju/SE, fornecem alimentos isentos de glúten, e 

consequentemente apontar o seu perfil destinado a este público. Bem como ressaltar os tipos 

de alimentos fornecidos nestes estabelecimentos, sua procura e grau de interesse em 

proporcionar preparações com ausência do glúten de acordo com as necessidades e 

adaptações do mercado alimentício ao público celíaco, visando atender uma clientela 

diferenciada. 

   

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

O acometimento da Doença Delíaca (distúrbio intestinal ativado ao consumo de 

alimentos que contém glúten em sua composição), dá-se através de três fatores: exposição ao 

glúten, fatores genéticos e anormalidade da função intestinal. Na porção antigênica predomina 

a gliadina do trigo, bem como a secalina do centeio, a avenina da aveia e a hordeína da cevada 

(PHILIPPI, 2009). Por isso, é importante entender a composição dos alimentos, já que alguns 

grãos são considerados como limítrofes, a exemplo da aveia que, pode ser tolerada, mas não é 

recomendada a sua ingestão aos celíacos. (SHERWOOD, 2008). Como também certos tipos 

de trigos produzidos na Europa, dentre eles o Espelta, e os originários do Egito que são o 

Tricalhe e o Kmut. 

Acrescentando-se ainda, os produtos industrializados, nos quais os rótulos estão 

escritos de maneira incorreta, ou as possíveis contaminações durante o período de 

processamento da fabricação: manipulação, transporte e estoque, o que acaba dificultando o 

consumidor celíaco de identificar qual produto deve levar a sua mesa. Tornando assim, difícil 

de manter a dieta isenta de glúten (SAPONE et al., 2012). 
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2.1 Origem e Causa da Doença 

 

A doença celíaca foi descrita pela primeira vez em 1888, pelo pesquisador inglês 

Samuel Gee, mostrando que a doença afetava crianças de 1 a 5 anos que desencadeando 

sintomas específicos. Este pesquisador também correlacionou a DC com a dieta do paciente, 

mas não fez referência ao glúten (MORAES, 2010). 

A ingestão do glúten como responsável pela DC, citado pelo pediatra holandês 

Willem-Karel Dicke, demonstrou que a diminuição da ingestão do pão na Europa, 

proveniente da guerra, ocasionou a diminuição de forma significativa dos casos de morte 

entre crianças afetadas pela DC, passando de 35% a praticamente zero. Entretanto, os casos de 

mortalidade retornaram a situação anterior quando havia a introdução de alimentos ricos em 

glúten. O diagnóstico precoce e a orientação ao paciente, permite a normalização quase que 

total da estrutura do intestino delgado e os sintomas gastrointestinais desaparecem. O dano 

causado à mucosa intestinal interfere na absorção de todos os nutrientes (ACELBRA, 2004; 

LEÃO; GOMES, 2012). 

Há pouco tempo acreditava-se que os sinais e sintomas desta patologia resumiam-se 

em: criança com um grau alto de magreza ou desnutrida com diminuição da região glútea, 

distensão abdominal, esteatorréia, problemas neurológicos e anemia. No entanto, com os 

estudos em andamento, percebeu-se que até mesmo pacientes obesos podem sofrer desse mal 

(FARO, 2008). 

A DC prevalece mais na fase adulta que na infância e a maioria dos adultos que 

apresentam a patologia não tem histórico quando criança. No sexo feminino ocorre 

geralmente aos 35 anos e no masculino aos 44 anos de idade. Outros estudos indicam que a 

doença pode se tornar evidente ao iniciar a inserção de cereais que contenham glúten no 

cardápio do lactente ou ela pode não aparecer até a metade da vida, e ainda, pode ser 

disparada ou desmascarada por cirurgia gastrointestinal (GI), estresse, gravidez ou infecção 

viral (MAHAN; ESCOTT-STUMP, 2010). 

 

    2.2 Quadro Clínico 

 

A mucosa do intestino delgado (ID) se caracteriza por uma série de dobras 

semelhantes e sanfonadas, chamadas de válvulas coniventes. Na doença celíaca, já avançada, 

as válvulas se tornam mais finas, tendo espaçamento maior que o de costume, sendo descrita 

em uma endoscopia. A presença de nodosidade da mucosa, pode ser percebida principalmente 

no bulbo duodenal e as células de absorção que restam, são de forma cubóide e vacuolada 

sendo que as transformações podem ocorrer de maneira irregular. A reação imunológica 

ocorre na base das células T e B e os fatores genéticos podem também contribuir, contudo, a 

doença celíaca pode se manifestar com ausência ou não de sintomas. (ROSS et al., 2009; 

BRASIL, 2010; ACELBRA, 2004).  

 

2.3.1 Forma Clássica ou Típica 

 

Caracteriza-se pela presença de diarreia crônica, em geral acompanhada de distensão 

abdominal e perda de peso. Os pacientes também podem apresentar diminuição do tecido 

celular subcutâneo, atrofia da musculatura glútea, falta de apetite, alteração de humor 

(irritabilidade ou apatia), vômitos e anemia. Esta forma clínica pode ter evolução grave, 

conhecida como crise celíaca, quando há retardo no diagnóstico e na instituição de tratamento 

adequado pode ser potencialmente fatal, particularmente entre o primeiro e o segundo ano de 

vida, sendo frequentemente desencadeada por infecção evoluindo para desidratação e 
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desnutrição graves, além de outras manifestações, como hemorragia e tetania (BRASIL, 

2010). 

A apresentação em crianças pequenas é mais provável de incluir os sintomas mais 

“clássicos” de diarreia e esteatorréia, fezes fétidas, inchaço abdominal, apatia e pouco ganho 

de peso (MAHAN; ESCOTT-STUMP, 2010). No final de seu estabelecimento, a primeira 

manifestação é mais variada e pode incluir outros distúrbios inflamatórios e autoimune, fadiga 

generalizada, falha em ganhar ou manter o peso ou as consequências de má absorção de 

nutrientes, inclusive anemias, osteoporose ou coagulopatia relacionada a vitamina K. 

Entretanto, 50% dos celíacos possuem poucos ou nenhum sintoma óbvio e alguns podem estar 

acima do peso em sua apresentação (MAHAN; ESCOTT - STUMP, 2010). 

 

2.3.2 Forma não Clássica ou Atípica 

 

É caracterizada por sintomas mono ou oligossintomáticos e as modificações 

gastrointestinais são despercebidas ou ocupam um segundo plano. Os pacientes podem 

apresentar manifestações isoladas como anemia que resiste ao tratamento com o ferro, anemia 

por deficiência de folato e vitamina B12, osteoporose antes da menopausa, hipoplasia do 

esmalte dentário, artralgias ou artrites, constipação intestinal refratária ao tratamento, atraso 

puberal, irregularidade do ciclo menstrual, esterilidade, abortos de repetição, ataxia, epilepsia 

(isolada ou associada à calcificação cerebral), neuropatia periférica, miopatia, manifestações 

psiquiátricas (depressão, autismo, esquizofrenia), úlcera aftosa recorrente, elevação das 

enzimas hepáticas sem causa aparente, adinamia, edema de surgimento abrupto após infecção 

ou cirurgia, dispepsia não ulcerosa, irritabilidade, cansaço, peso e estatura abaixo do 

adequado sem causa aparente e manchas (BRASIL, 2010). 
 

2.3.3 Forma Assintomática ou Silenciosa 

 

A forma assintomática, para o seu diagnóstico, exige exames com marcadores 

sorológicos em parentes de primeiro grau do paciente celíaco que possui mais chances de ter a 

doença. Caso não tenha tratamento adequado, a doença pode desencadear outras patologias, 

como o câncer de intestino, anemia, osteoporose, abortos, infertilidade e dermatite 

herpetiforme, na qual, apresenta lesões cutâneas com bolhas e intensamente pruriginosas 

sendo considerada como DC da pele (BRASIL, 2010). 
 

2.3.4 Diagnóstico, Tratamento e Prognóstico 

 

  O diagnóstico é feito através de avaliação clínica, laboratorial e histológico. Quando 

o paciente apresenta um dos sintomas, nas formas clássica, não-clássico, ou 

assintomática, deve ser realizado um exame de sangue específico de sorologia para doença 

celíaca, como o de anticorpos antigliadina (um dos componentes do glúten), IgA e IgG, ou 

anticorpo antiendomísio da classe IgA anti-EMA este teste assegura o diagnóstico ou 

anticorpo antitransglutaminase tissular recombinante humana da classe IgA (anti tTG) para 

primeiro teste da doença celíaca. Os dois últimos anticorpos são mais precisos para a 

patologia. Como a técnica para realizar o teste do anticorpo antiendomísio é mais difícil e 

requer experiência para interpretar o exame, prefere-se realizar o exame antitransglutaminase 

tissular recombinante humana da classe IgA (SAPONE,2012). O diagnóstico clínico da 

doença só poderá ser confirmado quando o paciente for submetido a uma endoscopia 

digestiva alta com biópsia do intestino delgado (BRASIL, 2010). 

O tratamento requer a dieta com exclusão definitiva e total do glúten e deve ser feita 

em pacientes sintomáticos e assintomáticos, visando à melhoria na qualidade de vida e a 
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redução dos riscos de morbidade e mortalidade. Ademais, deve atender as necessidades 

nutricionais de energia, de macro e micronutrientes e de oligoelementos. Os mecanismos para 

detectar a transgressão da dieta podem ser realizados através de entrevista com o paciente ou 

pais dos mesmos, exames de sangue e biopsia do intestino. Geralmente, o não seguimento da 

dieta ocorre nas escolas e creches, ou seja, fora de casa (ANDREOLI et al., 2013). 

  A adesão à dieta pode ser um grande desafio, pois o glúten está incluso na maior 

parte dos alimentos consumidos e vendidos. A substituição deste ingrediente pode ocasionar a 

monotonia do cardápio e piorar o estado nutricional. Assim, o cardápio deverá ser elaborado 

com a finalidade de promover a variedades no cardápio das dietas especiais, considerando a 

disponibilidade dos alimentos no mercado. Os alimentos substitutos devem acompanhar a 

variação dos sabores, bem como alternar as opções de substituição de cada um deles 

(SME/DME, 2010). 

O acompanhamento e a avaliação nutricional devem ser incorporados desde o início 

do tratamento com a finalidade de evitar ganho de peso excessivo ou inadequado. E nesse 

momento, se não houver conscientização de toda a família e o acompanhamento rigoroso na 

dieta devido a insatisfação na mudança do hábito alimentar, pode haver transgressões 

(ANDREOLI et al., 2013). 

Os indicadores antropométricos para o acompanhamento nutricional desses pacientes 

são: peso e estatura, dobra cutânea triciptal e o inquérito alimentar de 24 horas (ANDREOLI 

et al., 2013).  

A população que possui esta patologia deve ficar atenta aos rótulos dos produtos 

processados já que um traço mínimo de glúten encontrado nestes alimentos pode desencadear 

a doença (SHERWOOD, 2008). Os alimentos permitidos são os cereais: arroz, milho, painço 

além os pseudocereais: quinoa, amaranto, trigo sarraceno, verduras, frutas e legumes, 

laticínios, gorduras, carnes, grãos, sementes e oleaginosas (FENACELBRA, 2013). 

      O paciente celíaco tem risco de desenvolver linfomas malignos, mas a incidência é 

reduzida se seguir estritamente a dieta sem glúten. No caso de neoplasia, podem ocorrer 

complicações irreversíveis principalmente na fase adulta mesmo com a isenção do glúten na 

dieta (NASCIMENTO et al., 2012). 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Esse estudo caracterizou-se como uma análise exploratória e descritiva dos dados 

coletados, recaindo sobre a forma de abordagem quali quantitativa, sendo seus documentos e 

resultados avaliados por meio do método indutivo associado ao referencial teórico 

selecionado, vez que se levou em conta a subjetividade da teoria.  

Com relação à amplitude da pesquisa, o delineamento escolhido foi o bibliográfico 

no período entre 2003 a 2013. A busca foi planejada com o uso de unitermos, 

especificamente: doença celíaca, delicatessens, lanchonetes e ausência de glúten. 

Já para a pesquisa de campo, recorreu-se ao uso do método estatístico, aplicado aos 

dados coletados, considerando as seguintes fases de coleta de dados: identificação dos locais, 

organização, crítica, apresentação e análise das informações. Deste modo, foi aplicado um 

formulário em 20 (vinte) estabelecimentos, contendo 10 (dez) perguntas (anexo A), sendo 

delicatessens e lanchonetes sediadas na cidade de Aracaju/SE, nos seguintes bairros: Centro, 

Luzia, Jardins, Salgado Filho, Grageru, São José, 13 de julho, Farolândia, Industrial e 

Jabotiana. Foram entrevistados os funcionários que estavam disponíveis e soubessem 

responder as perguntas do formulário De acordo com dados da Junta comercial de 

Aracaju/SE, o total de lanchonetes são 59 e delicatessens, 42. Totalizando 101, 

estabelecimentos cadastrados.  
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Estes locais foram selecionados devido ao fácil acesso a uma alimentação rápida, bem 

como por se contemplarem na redondeza e adjacências, pontos comerciais, fluxo de 

estudantes e trabalhadores. Foram excluídos os bairros distantes e de difícil acesso e ainda, 

por não possuírem as características mencionadas, bem como delicatessens e lanchonetes que 

não forneciam variedades em suas próprias preparações.  

A análise crítica e a interpretação dos achados foram realizadas após a coleta de dados, 

visando ordenar as informações obtidas, verificando o conteúdo abordado. Tomando-se por 

base os resultados alcançados, realizaram-se as deduções lógicas pertinentes ao tema, 

levando-se em consideração o referencial teórico da pesquisa. 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir dos dados coletados, percebe-se que do total de indivíduos entrevistados, 20% 

eram gerentes e 65% atendentes. Esse último se deve ao fato dos mesmos terem contato direto 

com os clientes, conhecendo seus anseios e desejos para que ocorra a melhoria no 

fornecimento de alimentos com maior variedade e certeza que ao fazer a ingestão de 

determinado tipo de preparação não estão consumindo o glúten (Figura1).  

 

Figura 1- Cargo dos entrevistados 

 

 
Fonte: Vinte lanchonetes e delicatessens de Aracaju (2014). 

 

Baseando-se no artigo 6º parágrafo III, relacionado ao direito básico do consumidor, 

as informações sobre os produtos, devem serem passadas de forma clara e que se adéqüe a sua 

necessidade, bem como informar quando o produto apresente risco ao cliente (Lei nº 8.078, de 

11 de setembro de 1990). As atendentes, neste sentido, são as principais agentes.  

Há diferenças entre delicatessens e lanchonetes, sendo que a primeira corresponde 

aos empreendimentos que comercializam alimentos, produtos e bebidas de alta qualidade e 

variedade com paladar exótico e sofisticado (SEBRAE, 2012). Enquanto que as lanchonetes 

oferecem alimentos de boa qualidade em curto espaço de tempo (SEBRAE, 2014). 

 O segmento de delicatessen é tradicionalmente aceito na Europa e nos Estados 

Unidos e vem ganhando espaço no Brasil, principalmente na última década, fornecendo 

produtos importados devido à redução das alíquotas. Essas surgiram associadas à 

competitividade existente no mercado, devido as mudanças de comportamento dos 

consumidores e ao avanço da tecnologia no processamento de alimentos (PIRES et al., 2009). 

 Do total de estabelecimentos, 15% afirmaram realizar preparações de fabricação 

própria sem glúten, (Figura 2).  
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Figura 2 - Ramo de atividade dos estabelecimentos 

 

 
Fonte: Vinte lanchonetes e delicatessens de Aracaju (2014). 

 

Entretanto, nenhum dos estabelecimentos possui uma cozinha exclusiva destinada ao 

preparo destes alimentos, ou seja, pode-se considerar que dentre os locais pesquisados não há 

quem forneça alimentos isentos de glúten, devido à possibilidade de haver contaminação 

cruzada no ambiente de preparo, por ficar no mesmo espaço em que os que contenham glúten 

ou até mesmo utilizando os utensílios que preparam os demais alimentos (LOBÃO, 2012). 

Deve-se ressaltar que de acordo com a lei nº 10.674 de maio de 2003, é obrigatória 

em rótulos e bulas de produtos industrializados a indicação:  contém e não contém glúten, 

caso existam traços do alimento nos produtos, o cliente terá a saúde prejudicada e o 

estabelecimento não será indicado como especialista no ramo (BRASIL, 2003) 

Em relação ao tempo de mercado, constatou-se que 10% estão no mercado entre 2 a 

5 anos; 40% comercializam seus produtos entre 5 a 10 anos e 50% permanecem no negócio 

com mais de 10 anos (Figura 3).   

 

Figura 3-Tempo dos estabelecimentos no mercado 

 

 
Fonte: Vinte lanchonetes e delicatessens de Aracaju (2014). 

 

Conforme os resultados apresentados na pesquisa de Miranda (2008), 71% dos 

empreendimentos possuem mais de 10 anos de atuação. Fato este semelhante demonstrado 

nesta pesquisa. 

Deste modo, é possível verificar que a metade dos estabelecimentos possuía muito 

tempo de mercado e sabiam da necessidade de oferecer preparações isentas de glúten através 

de relatos feitos na entrevista; porém, 35%, destes segmentos informaram não possuir 

demanda ou que esta é muito pequena. Além disso, 50% alegaram a inviabilidade da 

comercialização de alimentos isentos de glúten devido ao aumento nos custos de produção e 

consequentemente no preço de venda. Outros 15%, entretanto, falaram que a preparação 

apenas seria confeccionada, caso o cliente entrasse em contato. Assim, eles fariam a análise 

dos custos e a viabilidade quanto ao retorno financeiro e a demanda. Este fato é importante 

para evitar desperdícios desnecessários de matéria-prima não utilizada, caso não haja 

clientela. Todavia, se fosse para atender o cliente em loja não possuiria o produto de 

fabricação própria disponível. 
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Logo, preconiza-se a necessidade de locais onde a venda de alimentos facilite as 

opções de preparações para o consumidor com Doença Celíaca. No entanto, a falta de 

conhecimento ou até mesmo o descuido no momento do preparo, pode ocasionar a 

contaminação de preparações com esse fim. Consequentemente, nota-se uma necessidade 

expressiva em capacitar e conscientizar os manipuladores de alimentos sobre as restrições de 

glúten, evitando a presença de elementos traços nas preparações. Isso permitirá promover e 

melhorar qualitativamente a vida dos celíacos (LAPORTE; ZANDONADI, 2011).  

Assim, espera-se que os donos de estabelecimentos prezem pela saúde daqueles 

consumidores que ingerem seus produtos à venda. Para tanto, a orientação do médico e de 

outros especialistas aos pacientes é imprescindível (LANG et al., 2010). 

Portanto, deter o conhecimento dos custos é essencial para que o empreendedor 

decida se o produto a ser originado dará o lucro desejado. Desta feita, ele saberá onde aplicar 

o capital de maneira assertiva em produtos e serviços. (SEBRAE, 2014). 

Dentre as opções existentes nos estabelecimentos, 11% disponibilizavam doces; 12% 

tortas salgadas; 31% tortas doces e 46% disseram que as preparações salgadas são as mais 

requisitadas. Vale ressaltar que mesmo incluindo algumas das preparações que os 

estabelecimentos alegaram que não tinham glúten, a exemplo do bolo de macaxeira, os 

produtos eram elaborados no mesmo ambiente e poderiam conter traços de glúten, assim, não 

foram considerados alimentos isentos (Figura 4). 

 

Figura 4 – Preparações mais servidas nos estabelecimentos 

 

 
Fonte: Vinte lanchonetes e delicatessens de Aracaju (2014). 

 

Na Figura 5, apenas 35% disseram que não haviam por parte dos clientes solicitação 

de preparações que não eram servidas no estabelecimento, mas 65% dos entrevistados relatou 

que existe a procura. O que comprova ao contrário do que muitos estabelecimentos 

informaram. Deste modo, há a necessidade da confecção desses alimentos por parte das 

lanchonetes e delicatessens, associada ao esclarecimento e divulgação do próprio produto ao 

ser produzido para as pessoas que possuem determinado tipo de patologia. Porém, de acordo 

com o SEBRAE 2014, cabe ao dono do estabelecimento conhecer sua clientela e adaptar de 

acordo com a necessidade e procura, mantendo a demanda e fortificando os negócios do 

ramo. 
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Figura 5 – Solicitação de preparação não servida no estabelecimento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Vinte lanchonetes e delicatessens de Aracaju (2014). 

 

Quanto à procura dos clientes por alimentos ou preparações específicas, 11% foram 

as preparações light; 19% mencionaram os sem glúten; 28% sem lactose e constatou-se 39% 

diet, decorrente do aumento de pessoas com diabetes mellitus ou que aderiram a uma dieta 

com restrições de açúcar simples (Figura 6).  

 
Figura 6 – Preparações especiais solicitadas pela clientela 

 
 

Fonte: Vinte lanchonetes e delicatessens de Aracaju (2014). 

 

O que pode dificultar a inclusão das preparações diets, são os custos dos adoçantes 

de forno e fogão e a pouca demanda de clientes. Já os alimentos sem lactose, não são difíceis 

de serem encontrados, pois existem leites e derivados isentos de lactose, além de bebidas 

originadas de alimentos vegetais. 

Em seguida, vem as preparações com ausência de glúten e neste caso específico, 

foram feitas algumas observações posteriores as entrevistas onde há duas vertentes a serem 

exploradas. A primeira delas, devido ao fato de muitas pessoas serem desprovidas de 

informação sobre a doença celíaca, desenvolvem os sintomas e não possuem um diagnóstico 

prévio e a segunda, é a dificuldade em conseguir preparações isentas de glúten onde a farinha 

de arroz, amido de milho, fubá, farinha de mandioca, fécula de batata, farinha de soja, 

polvilho, araruta (MORAES, 2010), o que torna o custo elevado e a dificuldade em prover 

uma cozinha exclusiva para este fim. 

Na figura 7, no que se refere à promoção de mudança nos cardápios ou inclusão de 

novas preparações os dados apresentados foram: 5% disseram que  não há interesse em 

implantar a preparação mesmo havendo procura por parte da clientela; 10% diz que vai passar 

o que foi solicitado para a gerência verificando a viabilidade ou não de introduzir no cardápio; 

35% alegaram que estão em análise e rever cardápio e 50% apenas informam que não possui a 

preparação para atender aos portadores de doença celíaca. 

Quem se predispor a ser o pioneiro neste tipo de preparação no mercado local poderá 

destacar-se diante da concorrência. Por isso, como há um número expressivo de lanchonetes 
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no mercado e há um crescimento neste perfil de consumidor, a variação nos cardápios em 

refeições que não contenham glúten será um dos grandes diferenciais (SEBRAE, 2014). 

 

Figura 7 – Informação repassada aos clientes nos estabelecimentos quando não existe 

preparação 

 

 
Fonte: Vinte lanchonetes e delicatessens de Aracaju (2014). 

 

Quando questionados sobre implantar as preparações isentas de glúten nos cardápios, 

50% dos entrevistados disseram que há o interesse, contudo, o mesmo quantitativo 50% não 

demonstrou interesse em inserir a preparação no cardápio (Figura 8).  

 

Figura 8 – Interesse em implantar preparações isentas de glúten 

 
Fonte: Vinte lanchonetes e delicatessens de Aracaju (2014). 

 

Se comparada as figuras 7 e 8, há um dado bastante relevante a ser considerado. 

Quando questionados qual a informação que era repassada aos clientes quando a preparação 

não existia nos estabelecimentos, apenas 5% informaram que não havia interesse em 

implantar. Enquanto que na figura 8 esse valor aumenta para 50%, verificando a existência de 

contradição entre as partes. 

Em verdade, a contradição ocorre devido à falta de interesse em se ofertar o produto 

no mercado, pois há uma circunstância que deverá ser levada em conta, será a demanda e a 

oferta de gêneros vendidos, quanto mais lucro um produto resulta após a venda, maior é o 

interesse do estabelecimento em vendê-lo.  

Percebe-se então, que vários fatores afetam o fluxo das vendas de um produto, dentre 

eles é a preferência do cliente, onde fica compreendido a partir do explanado, que esse é um 

dos principais determinantes para a procura do gênero alimentício, o valor posto a venda e o 

preço de outros produtos como da matéria-prima para se chegar à exposição ao consumidor 

(OLIVEIRA, 2008).  

Dos 20 estabelecimentos, apenas 55% possuíam nutricionistas que supervisionavam 

a produção e o planejamento do cardápio e 45% não possuíam esse profissional em seu 

quadro técnico (Figura 9). 
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Figura 9 – Presença de nutricionista no estabelecimento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Vinte lanchonetes e delicatessens de Aracaju (2014). 

 

A ausência do nutricionista nas delicatessens e lanchonetes é uma situação que 

dificulta a oferta e o estímulo para os produtos processados sem glúten, devido ao fato desse 

profissional ser o mais indicado em se orientar com precisão, tanto a população, bem como 

aos colaboradores que atuam em Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN).  

Isso ressalta de fato a importância do nutricionista no exercício de suas atribuições, 

no qual se destacam: planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de 

alimentação e nutrição, ademais realizar assistência e educação nutricional à coletividade 

(ABREU; SPINELLI; PINTO, 2011). 

Infelizmente, não há dados estatísticos sobre o número de celíacos por parte da 

Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Sergipe. Assim, fica difícil mensurar estes 

quantitativo, sendo este mais um dos fatores que dificultam o interesse dos empreendedores 

em comercializar estas preparações. Pois, como não faz parte de uma epidemia e desta forma 

não existe uma maior mobilização da mídia em conscientizar a venda de produtos desta linha 

  Após questionário e teorias comparados, percebe-se que embora exista um 

percentual considerável de celíacos no Brasil, o mercado alimentício ainda não está preparado 

para receber esses clientes, isso, porém dependerá do interesse e maior apoio de órgãos 

fiscalizadores para garantir que não haja produtos contaminados por glúten e dar apoio aos 

empresários relacionados a divulgação dos mesmos. 
 

5 CONCLUSÃO 

 

Assim, conclui-se que o resultado obtido desta pesquisa, demonstrou que a carência 

dos produtos nos estabelecimentos está estritamente relacionada à demanda, oferta, custos e 

retorno financeiro. Portanto, até o presente momento em que foi realizado o trabalho de 

campo, não se dispunha de estabelecimentos que produziam e comercializavam as 

preparações isentas de glúten.  

A doença celíaca é uma patologia que exige mais esclarecimentos e divulgação para 

a população, uma vez que muitas pessoas manifestam os sintomas, mas continuam mantendo 

seus hábitos alimentares fora do lar com ingestão do glúten na dieta devido a falta de 

informação e de opções. Outro fator que também colabora é a falta de dados contundentes de 

quantos celíacos existem em Aracaju/SE o que não desperta o interesse por parte dos 

proprietários em dispor essa linha de produtos para comercialização. Por conseguinte, muitas 

delicatessens e lanchonetes não possuem uma estrutura adequada destinada a esse fim. 

Quanto ao estabelecimento prover alimentos processados destinados ao determinado 

público, é imprescindível a capacitação dos manipuladores de alimentos visando a segurança 

nas escolhas destes. Verifica-se ainda que todos os envolvidos no processo inclusive 

 

90 



75 
 

 

 

proprietários e terceiros que de alguma maneira atuem no estabelecimento tenham o devido 

treinamento e capacitação realizado por um profissional técnico, ou seja, do nutricionista. 

 

PROFILE AND LANCHONETES ARACAJU OF DELICATESSEN WITH GLUTEN 

IN FOOD ABSENCE 

ABSTRACT 

As new diagnoses of celiac disease is made, the science of nutrition has contributed to the 

awareness of celiac population, seeking a better quality of life, as a proper and healthy diet 

with no gluten is essential to prevent the manifestation of the disease. Guidelines and policies 

of the Federal Government in order to promote health and disease prevention, signed on May 

16, 2003, Law No. 10,674 which, in its article 1, was established that all industrial products 

were to contain the label and package insert mandatorily entries: contains gluten or does not 

contain gluten, depending on the case, which came into force one year after its publication. 

We analyzed whether the eateries of the city of Aracaju delis that sell gluten free preparations 

and your profile and if they are prepared to meet the celiac public. To this end, field research 

was conducted using twenty forms in several districts of Aracaju. With the total, according to 

the Commercial Board of Aracaju, 59 are diners and delis 42 listings. There is a significant 

shortage facing this niche market. Many traders claim to be costly preparations, besides the 

small demand. Another situation is the absence of dietary requirements aside to avoid 

contamination with traces of glute, it is caused by the lack of employability of a nutritionist. It 

follows that the local market is available to entrepreneurs who are willing to invest in this 

type of setting differential power of competition. 

 

Keywords: Celiac disease. Exemption from gluten. Coffee shops and delis. Aracaju. 
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RESUMO 

 

Objetivo: apresentar o conceito alergia à proteína do leite de vaca, bem como apontar os 

tratamentos vigentes, os mais novos tratamentos e sua aplicação no plano alimentar infantil. 

Metodologia: foi utilizada a pesquisa bibliográfica exploratória, qualitativa, utilizando como 

base de dados o Scielo, Lilacs, MedLine, Bireme, PubMed. A pesquisa foi realizada através 

das seguintes palavras: crianças e alergia ao leite de vaca, dieta para crianças com alergia, 

imunologia. Foram utilizados artigos de revisão, artigos originais e artigos experimentais em 

língua portuguesa e inglesa. Foi utilizada a margem de tempo de dez anos. Resultados e 

discussão: A cada dia novas pesquisas sobre alergia alimentar vêm sendo realizadas, com 

melhora progressiva dos acometidos, com desenvolvimento de tolerância, proporcionando ao 

paciente uma gama mais abrangente de alimentos da sua dieta, dando ao paciente uma maior 

qualidade de vida. Para tanto, é necessário que as informações sobre a alergia sejam 

esclarecidas de forma simples e que os novos tratamentos sejam feitos com parcimônia. Os 

protocolos utilizados nos últimos 10 (dez) anos vêm obtendo sucesso, no entanto novas 

pesquisas vêm demonstrando que formas terapêuticas alternativas em indivíduos selecionados 

podem vir a trazer uma maior qualidade de vida às crianças acometidas.  

 

Palavras-chave: Alergia às proteínas do leite de vaca. Criança. Tratamentos. Imunologia.  

 

1 INTRODUÇÃO   

 

Segundo a Organização Mundial de Alergias (OMA), as alergias alimentares são 

definidas como reações de hipersensibilidade iniciadas por mecanismos imunológicos 

específicos. As reações alimentares adversas têm sido relatadas com frequência no meio 

cientifico e popular, e comumente é interpretada de modo errôneo pelas pessoas e por alguns 

profissionais da saúde, podendo com isso acarretar risco aos indivíduos acometidos. Elas 

ocorrem quando há ingestão de alimentos e desencadeia reações anormais. Elas são 

classificadas entre tóxicas e não tóxicas. As reações não-tóxicas dependem da individualidade 

biológica e podem ser classificadas em: imunomediadas (alergia alimentar) e não- 

imunomediadas (intolerância alimentar) (BRASIL, 2008). 

A alergia é dependente de intervenções imunológicas, podendo ser classificadas de 

acordo com o mecanismo imunológico. As alergias alimentares podem ser mediadas por 

Imunoglobulinas E (IgE), mediadas por células, ou uma mistura de ambas. Os sintomas 

possuem amplo espectro e inclui manifestações gastrointestinais, cutâneos e sistêmicos. A 

incidência é maior em crianças geneticamente predispostas, afetando de forma significativa o 

bem-estar da criança e da família. Sua gênese está associada à introdução precoce do leite de 
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vaca na alimentação de lactentes e desmame do leite materno também precoce (BRASIL, 

2012). 

A cada dia novas pesquisas acerca do assunto vêm sendo realizadas, com melhora 

progressiva dos acometidos, com desenvolvimento de tolerância, proporcionando ao paciente 

uma gama mais abrangente de alimentos da sua dieta, dando ao paciente uma maior qualidade 

de vida. 

Para tanto, é necessário que as informações sobre a alergia sejam esclarecidas de 

forma simples e que os novos tratamentos sejam feitos com parcimônia. Até que ponto, novos 

tratamentos estão proporcionando melhora da alergia à proteína do leite de vaca em crianças? 

Portanto, cabe ao profissional de nutrição, de forma devagar e progressiva, observar 

as respostas dos seus pacientes e fazer a adequação de um plano alimentar correto, 

explicativo, no qual o paciente consiga seguir seu tratamento de forma segura, pois o 

crescimento e desenvolvimento das crianças que são alérgicas ao leite de vaca podem vir a ser 

comprometidos. É importante que a família passe por um processo de educação nutricional, 

no qual as informações sejam bem esclarecidas, pois é um dos fatores mais importantes no 

sucesso do tratamento.   

O tratamento de alergia alimentar, especialmente a das proteínas do leite de vaca, se 

dá pela exclusão dos alérgenos alimentares responsáveis, além da utilização de fórmulas ou 

dietas hipoalergênicas, em lactentes. Sendo que a retirada dos alimentos alergênicos da 

alimentação da criança é ainda a única forma disponível comprovadamente eficaz no 

tratamento da alergia alimentar. A exclusão deve ser feita de forma eficaz e severa dos 

alimentos reconhecidos ou supostamente envolvidos, incluindo os produtos derivados e 

preparações culinárias. (KOLETZKO et al., 2012). Apesar dos resultados motivadores, 

através dos novos testes, faz-se necessário que mais estudos sejam realizados com 

delineamento adequado, e no momento devem ser mantidas as orientações estabelecidas por 

questão de segurança e cautela. A pesquisa objetivou apresentar o conceito alergia à proteína 

do leite de vaca, bem como apontar os tratamentos vigentes, os mais novos tratamentos, bem 

como descrever sua aplicação no plano alimentar infantil. E ainda, apresentar o conceito de 

alergia à proteína do leite de vaca; descrever suas consequências no plano dietético infantil; 

identificar novas formas terapêuticas e fazer uma análise das mudanças de terapia nos últimos 

dez anos. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para tanto, foi utilizada a pesquisa bibliográfica exploratória, qualitativa, utilizando 

como base de dados o Scielo, Lilacs, MedLine, Bireme, PubMed. A pesquisa foi realizada 

através das seguintes palavras: crianças e alergia ao leite de vaca, dieta para crianças com 

alergia, imunologia. Foram utilizados artigos de revisão, artigos originais e artigos 

experimentais em língua portuguesa e inglesa. Foi utilizada a margem de tempo de dez anos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 Mecanismos Imunológicos/Sintomatologia 

 

A introdução do leite de vaca, historicamente e culturalmente, tem grande relevância 

na alimentação, no entanto sua importância é discutida até hoje acerca dos seus benefícios e 

malefícios. Por ser uma importante fonte de nutrientes, rico em proteína, vitaminas e minerais 

é utilizado para ponto de partida na alimentação infantil.  

O trato gastrintestinal (TGI) é o maior órgão linfóide do organismo, e o local de 

contato com várias proteínas da dieta. Durante a vida, são ingeridas grandes quantidades de 
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alimentos com alta carga proteica e, apesar do organismo ser normalmente apto a fazer a 

digestão, alguns indivíduos desenvolve alergia alimentar, demonstrando que existem 

mecanismos de defesa competentes no TGI que contribuem para o desenvolvimento de 

tolerância oral (BRASIL, 2008). A tolerância é um estado em que não se verifica resposta do 

sistema imunitário, induzido pela administração oral prévia dos antigénios, ou seja, do leite de 

vaca.  

A APLV mediada por IgE é o mecanismo de mais fácil compreensão e, em 

comparação com a APLV não mediada por IgE, é de mais fácil diagnóstico. Neste tipo de 

mecanismo, os sintomas aparecem rapidamente, entre minutos até uma hora após a exposição 

ao alergénio. Este tipo de reação desenvolve-se em duas fases: numa primeira fase, ocorre a 

sensibilização, em que o sistema imunitário está programado para produzir anticorpos IgE 

específicos para as proteínas do leite de vaca, a sensibilização ocorre quando os alergénios são 

ingeridos (CRITTENDEN; BENNETT, 2005). 

O alimento ao entrar em contato com o organismo e o mesmo não reconhecer, 

desencadeia mecanismos de ação contra o antígeno causador, gerando sinais e sintomas após 

a ingestão do alimento. Esses agentes são as proteínas não reconhecidas, presentes no leite de 

vaca (caseína, lactoglobulina, lactoalbumina, soroalbumina) que são responsáveis por toda 

essa reação. Embora as proteínas sejam macronutrientes construtores e o organismo tenha a 

capacidade de digeri-las, as proteínas do leite por vezes não são reconhecidas pelo sistema 

imune, provocando assim a ativação do sistema imune. Tal situação passa, então, a ser 

diagnosticada como alergia à proteína do leite de vaca (LUIZ; SPERIDIÃO; FAGUNDES 

NETO, 2005; VIEIRA et al., 2002 apud GASPARIN et al., 2010). 

A alergia é uma resposta imunológica, que pode ser mediada por Imunoglobulina E 

(IgE), não mediada e mista. A alergia mediada por IgE desencadeia uma gama de sintomas 

variados na pele, TGI, aparelho respiratório, sistema cardiovascular, ocorrendo após a 

ingestão de um alérgeno particular. Após ingestão de uma ou mais proteínas alimentares em 

indivíduos que sejam sensibilizados às mesmas, pode ocorrer uma série de manifestações 

clínicas que podem ser observadas e medidas através de exames físicos e bioquímicos. Sua 

maior incidência ocorre na infância, e geralmente seu prognóstico de superação é muito bom 

(ASBAI; SBAN, 2012).  

Existem quatro tipos de reações de hipersensibilidade (tipo I ou mediado por IgE; 

tipo II ou de citotoxicidade; tipo III ou por imunecomplexos; tipo IV ou celular), no qual 

podem ocorrer e são responsabilizados por manifestações clínicas distintas. A IgE é produzida 

pela ligação de vários tipos celulares após a exposição a antígenos, seja por via inalatória, 

cutânea ou parenteral. As moléculas de IgE ligam-se a determinadas células, como mastócitos 

teciduais e basófilos, possibilitando a sensibilização. Se o indivíduo for exposto 

posteriormente ao mesmo antígeno acarretará a ligação cruzada de IgE (mastócitos/basófilos e 

epítopos do alérgeno), possibilitando a liberação de mediadores pré-formados (histamina, 

proteases) e neoformados (leucotrienos, prostaglandinas). Esses mediadores induzem às 

alterações fisiológicas e anatômicas que caracterizam os sintomas alérgicos (COCCO, 2007).  

A seguir um quadro comparativo dos diferentes tipos de reações de 

Hipersensibilidade (quadro 1): 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bennett%20LE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16373958
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Quadro 1 - Comparação de diferentes tipos de hipersensibilidade 

Comparação de diferentes tipos de hipersensibilidade 

Características Tipo-I 

(anafilático) 
Tipo-II 

(citotóxico) 
Tipo-III 

(complexo 

imune) 

Tipo-IV 

(tipo tardio) 

Anticorpo  IgE IgG, IgM IgG, IgM Nenhum 
Antígeno  Exógeno Superfície 

celular 

Solúvel Tecidos e órgãos 

Tempo de 

resposta 
15-30 minutos Minutos-horas 3-8 horas 48-72 horas 

Aparência  Inflamação Lise e necrose Eritema e 

edema, necrose. 

Eritema e 

calosidade 
Histologia  Basófilos e 

eosinófilos 

Anticorpo e 

complemento 

Complemento e 

neutrófilos 

Monócitos e 

linfócitos 

 

A APLV ocorre quase sempre na infância, em crianças prevalentemente com 

predisposição genética além de estar associada à introdução precoce do leite de vaca na 

alimentação de lactentes e desmame do leite materno precoce e introdução de alimentação 

complementar, no qual o leite de vaca é frequentemente usado em substituição ao leite 

materno, com isso, as suas proteínas são os primeiros antígenos alimentares com os quais o 

lactente tem contato (BRASIL, 2012). 

Entre as manifestações clínicas mais relatadas pela comunidade cientifica estão à 

urticária e angiodema, dermatite atópica, hipersensibilidade gastrintestinal imediata, síndrome 

da alergia oral, esofagite eosinofílica alérgica, gastrite eosinofílica alérgica, gastroenterocolite 

eosinofílica alérgica, enteropatia induzida por proteína alimentar, proctite induzida por 

proteína alimentar, enterocolite induzida por proteína alimentar, reação respiratória a 

alimentos como componente de anafilaxia, rinite alérgica, asma persistente, asma e rinite pela 

inalação de partículas alimentares, síndrome de reiner, entre outras (BRASIL, 2008).  

É comum, no primeiro ano de idade, crianças apresentarem patologias como APLV e 

refluxo gastresofágico (RGE), sendo muitas vezes doenças interligadas. Sintomas como baixo 

peso e desnutrição, vômitos, hematêmese, constipação intestinal com dores, diarreia crônica 

com má absorção e sangramento retal podem resultar de RGE secundário à gastrite por 

APLV, sendo uma expressão não muito comum desta patologia, com todas essas patologias 

interligadas isso a criança pode ter seu desenvolvimento prejudicado. Um fato importante na 

criança com APLV é a associação de outras hipersenbilidades no qual cabe à equipe médica 

chegar a um consenso do diagnóstico, levando em conta os sinais, sintomas e 

desenvolvimento apresentado e também a individualidade biológica de cada um. Os sinais e 

sintomas podem confundir a equipe médica, levando a uma demora no diagnóstico e 

consequente prejuízo do desenvolvimento infantil. A avaliação periódica deve ser adotada 

como forma de prevenção de desnutrição (MACHADO, 2003). 

 

3.2 Tratamento Usual  

 

Uma dieta adequada e balanceada é aquela que atinge todas as necessidades 

nutricionais para a manutenção, reparo, processos de vida e crescimento ou desenvolvimento. 

Inclui todos os nutrientes em quantidades apropriadas e proporcionais uns aos outros. A 

presença ou ausência de um nutriente essencial pode afetar a disponibilidade, absorção, 

metabolismo ou necessidades dietéticas de outros. A APLV vem aumentando 

progressivamente nos últimos anos, devido há vários fatores, um dos fatores seria um 

diagnóstico mais preciso.  Como ponto de partida para o diagnóstico, e redução dos riscos 
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com a alimentação, é fazer a exclusão dos alimentos que contenham as proteínas presentes no 

leite de vaca (Moreira, 2006).  

De acordo com ASBAI e SBAN, o objetivo global do tratamento com a dieta de 

exclusão é evitar o aparecimento de sintomas e proporcionar à criança melhor qualidade de 

vida e crescimento e desenvolvimento adequados. A introdução da alimentação complementar 

em crianças com APLV deve seguir os mesmos princípios do preconizado para crianças 

saudáveis, salientando-se que não há restrição na introdução de alimentos contendo proteínas 

potencialmente alergênicas (p.ex. ovo, peixe, carne bovina de frango ou porco) a partir do 

sexto mês em crianças amamentadas ao seio até essa fase ou que recebem fórmulas infantis. 

Deve-se evitar apenas a introdução simultânea de dois ou mais alimentos fontes de proteínas.  

O leite de outros mamíferos (p.ex.: cabra e ovelha), fórmulas parcialmente 

hidrolisadas, fórmulas poliméricas isentas de lactose não devem ser indicadas para crianças 

com APLV. A homologia entre as proteínas do LV e cabra é importante, podendo ocorrer 

reatividade clínica cruzada em 92% dos casos. Os preparados e bebidas a base de soja e arroz 

não devem ser utilizados para lactentes com idade inferior a um ano (ASBAI; SBAN, 2012). 

Os protocolos utilizados habitualmente pela equipe médica e tratada como 

tratamento ouro é a dieta de exclusão de LV e derivados e são servem de base para o 

estabelecimento do diagnóstico, respaldado no teste de provocação oral, e para o tratamento. 

A restrição do LV deve ocorrer por pelo menos duas semanas antes da realização da 

provocação. Uma vez firmado o diagnóstico recomenda-se que a exclusão completa seja 

mantida com reavaliações periódicas, quando permitidas, a cada seis ou 12 meses (ASBAI; 

SBAN, 2012). A seguir um exemplo da (ASBAI; SBAN, 2012) sobre o protocolo adotado 

para lactentes (Fluxograma 1). 

98 



83 
 

 

 

Fluxograma 1 - Protocolo adotado para lactentes 

 
 Quando houver intolerância à lactose, utilizar FI extensamente hidrolisada sem lactose. 

 Fonte: (ASBAI; SBAN, 2012). 

 

No plano alimentar para alérgico à proteína do leite de vaca, é importante sempre 

incluir uma lista de itens que o paciente deve evitar, devido serem fontes dos mesmos. Os 

produtos no qual houver em sua composição αs-caseínas: αs1, αs2, β-caseínas, κ-caseínas,γ-

caseínas, β-lactoglobulina, α-lactoalbumina, Proteases e peptonas, Proteínas do sangue, 

Albumina, Imunoglobulina. No entanto, alguns alimentos possuem em sua composição e a 

maior parte da população não conhece. No quadro 2 segue alguns exemplos. É necessário que 

se observe nos rótulos no qual houver traços de determinada substância é necessário que o 

paciente não faça o consumo do determinado produto, salvo se houver permissão médica para 

isso (BRASIL, 2008). 

 

Não  

Não  

Sim 
Sim  
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Quadro 2 - O que excluir na APLV: 

 

Leite (in natura, condensado, em pó, evaporado, achocolatado, 

maltado, fermentado); 
 

Leite de cabra*; queijo, coalhada, iogurte, creme azedo, creme de 

leite, chantilly, manteiga, margarina, farinha láctea, chocolate ao 

leite e salame com leite; aroma ou sabor de queijo, manteiga, leite 

condensado; 
 

Caseína, caseinato, lactoalbumina, lactoglobulina, lactulose, 

lactose, proteínas do soro e soro de leite; 
 

Sabor caramelo, creme da Bavária, creme de coco. 
 

* A proteína do leite de cabra é semelhante à do leite de vaca, portanto não é recomendado o uso de leite de cabra como substituto do leite de 

vaca. FONTE: INSTITUTO GIRASSOL, 2008.  

 

É de grande valia que a família do paciente comece a olhar todos os rótulos dos 

produtos. A medida está diretamente relacionada à exclusão correta do alérgeno e à habilidade 

do paciente e seus responsáveis em manterem uma dieta livre desses componentes e, ao 

mesmo tempo, nutricionalmente adequada. Portanto, é necessário que os pacientes sejam 

orientados em relação aos termos que possam significar leite e à importância da leitura dos 

rótulos. A leitura criteriosa e a interpretação adequada de rótulos de alimentos e, outros 

produtos industrializados como cosméticos (p.ex.sabonetes, xampus, sabonetes, cremes 

hidratantes, entre outros) e medicamentos (p.ex. lactulona e suplementos de cálcio) merecem 

especial atenção (ASBAI; SBAN, 2012). 

O uso de fórmulas à base de proteína de soja para a alergia ao leite de vaca é 

controverso. Em geral, não se aconselha introduzir um novo alimento, como a soja, em 

pacientes com barreira da mucosa intestinal ativamente inflamada e lesada por pelos menos 

um mês, pois o alérgeno promove uma reação inflamatória na mucosa. Em consequência 

dessa inflamação, ocorre aumento adicional da permeabilidade da mucosa, que já é mais 

permeável pela própria imaturidade gastrointestinal dos lactentes, com maior penetração de 

macromoléculas, perpetuação do processo inflamatório e, na maioria das vezes, com 

aparecimento de sensibilidade também para a proteína da soja (PEREIRA; SILVA, 2008). 

No entanto essas fórmulas infantis à base de soja são amplamente utilizadas para 

tratamento de alergia ao leite de vaca e diferem das bebidas de à base de soja ou “Leites de 

Soja”, por sua indicação e refinamento na produção. As Fórmulas de soja (FS), são indicadas 

para tratamento de alergia à proteína do leite de vaca IgE mediada (a partir de 6 meses), 

intolerância à lactose, galactosemia. As bebidas de soja são indicadas para crianças com 

alergia ou intolerância, a partir dos dois anos de vida, ressaltando que são para crianças que 

não possuem alergia à soja (OLIVEIRA, 2013). 

O tempo de duração da dieta de exclusão tem como variáveis, como mecanismo 

imunológico, sintomatologia, a idade do paciente ao iniciar o tratamento e sua adesão a esse, 

os mecanismos envolvidos e as manifestações apresentadas e o histórico familiar para alergia. 

Admite- se que a maioria das crianças desenvolverá tolerância clínica nos primeiros três anos, 

embora este percentual possa ser variável. Portanto, depende da resposta imunológica de cada 

criança, cabendo ao profissional que faz a acompanhamento, através do resultado do teste de 

tolerância oral, decidir qual melhor momento para introdução gradativa (BRASIL, 2008). 
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3.3 Novos Tratamentos (Experimental) 

 

Novas pesquisas têm mostrado que outras formas terapêuticas vêm obtendo sucesso 

no desenvolvimento da tolerância. Uma das formas seriam alimentos feitos à base de leite 

processado (cozido em altas temperaturas por determinado tempo).  

Quando o leite é submetido a tratamento térmico e na presença de açúcares 

redutores, ocorrem reações de Maillard, com formação de pigmentos castanhos. Além disso, 

este tratamento térmico origina mudanças conformacionais e aumenta a sua susceptibilidade à 

digestão enzimática, causando hidrólise e inativação dos epítopos, com consequente 

diminuição da alergenicidade desta proteína (Taheri-Kafrani, Morisawa et al apud Texeira, 

2010). 

As maiorias das crianças com alergia ao leite tornam-se tolerante em idade escolar; 

no entanto, o mecanismo de indução de tolerância permanece desconhecido, e relatórios 

recentes sugerem que alguns indivíduos não se tornarão tolerantes mesmo numa fase mais 

tardia. Os protocolos atuais sugerem a completa eliminação, que tem sido postulada para 

acelerar o desenvolvimento de tolerância natural e para evitar inflamação gastrointestinal 

subclínico que poderiam inibir crescimento normal. No entanto, a aderência a essa dieta é 

muito difícil devido à presença de leite em muitos alimentos processados. A alergenicidade de 

proteínas alimentares pode ser alterada pelo processamento. Altas temperaturas no cozimento, 

por exemplo, foi encontrada para reduzir alergenicidade de muitas proteínas alimentares, 

presumivelmente, alterando a conformação de calor-lábil das proteínas que resulta em perda 

de epítopos conformacionais. Ainda de acordo com a pesquisa, 75% das crianças submetidas 

ao teste do leite aquecido obtiveram tolerância e ainda nenhuma das crianças da pesquisa 

tiveram graves reações (Nowak-Wegrzyn, 2008) 

Os indivíduos com alergia ao leite, na forma transitória produzem anticorpos IgE, 

dirigida a epítopos conformacionais (dependendo da estrutura terciária das proteínas), 

enquanto aqueles com alergia persistente também produzem os anticorpos IgE, no entanto os 

epítopos lineares, que são termicamente estáveis, possuem maior diversidade e maior 

afinidade, com isso são associados com o nível mais grave de alergia ao leite. Por isso as 

temperaturas elevadas em preparações (panificação) reduzem a alergenicidade, destruindo 

epítopos conformacionais das proteínas do leite, com isso aventa-se a hipótese de que as 

crianças com alergia ao leite transitória seria tolerar produtos lácteos assados (KIM, 2011) 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

O nutricionista é o profissional capacitado para fazer a conduta correta da dieta. O 

planejamento de uma dieta adequada que garanta o aporte ideal de macro e micronutrientes 

sem prejuízos nutricionais. A dieta de exclusão é adotada como ponto de partida como 

complemento do diagnóstico.  

Os protocolos utilizados pela comunidade médica nos últimos anos têm pouca 

variação. O tratamento para a alergia à proteína do leite se faz pela exclusão de leite de vaca e 

seus derivados. O que pode parecer simples, pode se tornar algo complicado, pois muitos 

produtos contêm as proteínas causadoras da alergia e não é de conhecimento popular e por 

vezes de alguns profissionais da saúde. O primeiro passo é o diagnóstico e delimitação da 

alergia. Para isso, os dados clínicos devem ser analisados para que o paciente não seja 

prejudicado nutricionalmente. 

Paralelos a isso, novos tratamentos vêm sendo adotados com cuidado, em pacientes 

selecionados, no qual no Brasil ainda de forma muito sutil, sendo encontradas pesquisas 

apenas na língua inglesa sobre o assunto. Esses novos tratamentos teriam como intuito 

minimizar efeitos adversos mais severos, proporcionar maior qualidade de vida ao paciente, 
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assim como aumentar no seu plano alimentar uma variedade maior de alimentos. No entanto, 

que fique claro que nem todo paciente responderá positivamente ao tratamento, respeitando 

sempre a individualidade biológica. 

Os resultados deste estudo, por fim, permitem concluir que o correto diagnóstico, 

cuidado no tratamento, compreensão da individualidade biológica de cada criança, além da 

educação dos familiares e dos pacientes em relação aos rótulos de alimentos que contêm leite 

é decisivo no sucesso. 

Faz-se necessário que as novas pesquisas sejam feitas para que as famílias tenham 

segurança ao submeter às crianças aos novos tratamentos e que estes sirvam como 

prognostico de sucesso no tratamento. 

 

ALLERGY TO COW'S MILK PROTEIN WITH IGE MEDIATED IN 

CHILDHOOD: PARADIGMS. 

 

ABSTRACT  

 

Objective: To define the term allergy to the protein in cow's milk, as well as pointing out the 

existing treatments, newer treatments and their application in children's eating plan. 

Methodology: exploratory, qualitative literature search was used, using as database SciELO, 

LILACS, MEDLINE, Medicine, PubMed. The survey was conducted in the following words: 

children and allergy to cow's milk diet for children with allergies, immunology. Review 

articles, original articles and experimental papers in Portuguese and English were used. The 

time frame of ten years has been used. Results and discussion: Every day new research on 

food allergy have been performed, with progressive improvement of the involved with the 

development of tolerance, providing patients with a broader range of foods from your diet, 

giving the patient a better quality of life. Therefore, it is necessary that the information about 

the allergy are clarified simply and that new treatments are done sparingly. The protocols used 

in the last ten (10) years have had success, however new research has demonstrated that 

alternative forms of therapy in selected individuals can come to bring a higher quality of life 

for affected children. 

 

Keywords: Allergy to proteins in cow's milk. Children. Treatments. Immunology. 
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DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO CADASTRADA NO PROGRAMA DE 
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RESUMO 

As unidades de Alimentação e Nutrição – UANs – tem por objetivos fornecer refeições para 

coletividades sadias ou enfermas. Grande parte do Serviço de Nutrição e Alimentação nas 

UANs realizam a produção e a distribuição de refeições para o setor industrial considerando a 

Legislação do PAT. Este estudo teve como objetivo avaliar o cardápio do almoço de uma 

UAN, quanto a qualidade nutricional das refeições, de acordo com as exigências do PAT. 

Trata-se de um estudo transversal que foi realizado em uma Unidade de Alimentação e 

Nutrição situada na zona sul, no município de Aracaju - SE, com média de 280 refeições 

servidas no almoço. Foram avaliados 5 dias de cardápio oferecidos pela UAN que atende a 

clientela de funcionários operacionais. Nenhum dos dias esteve dentro do valor energético 

preconizado pelo PAT. A análise do cardápio demonstra que não são seguidas as diretrizes do 

PAT, os trabalhadores consomem mais calorias do que o necessário para exercer suas 

atividades. Essa pesquisa identificou inadequações quanto aos macronutrientes, gorduras 

saturadas, fibras, sódio e NdpCal%, comprovando que os objetivos do PAT não estão sendo 

alcançados, pois o cardápio deve ser ajustado aos parâmetros nutricionais. É necessário o 

monitoramento constante do porcionamento para que haja uma adequação das quantidades 

dos nutrientes.  

 

Palavras-chave: Distribuição de refeições. Almoço. Avaliação do cardápio. Exigências do 

PAT.  

 

1 NTRODUÇÃO 

As unidades de Alimentação e Nutrição – UANs – tem por objetivos fornecer 

refeições para coletividades sadias ou enfermas. Refeições equilibradas que atendam às 

necessidades nutricionais das populações atendidas. As refeições devem assegurar quantidade, 

equilíbrio nutricional e segurança alimentar. Grande parte do Serviço de Nutrição e 

Alimentação nas UANs realiza a produção e a distribuição de refeições para o setor industrial 

considerando a Lesgislação do PAT – Programas de Alimentação do Trabalhador. O 

programa foi criado em 1976 com o intuito de melhorar as condições nutricionais de 

trabalhadores de baixa renda (MENDONÇA, 2010; BRASIL, 2006) 

O objetivo do PAT está relacionado a repercussões positivas na qualidade de vida, na 

redução de acidentes de trabalho e no aumento da produtividade. A partir da década de 90, foi 
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incluída no Programa a promoção de uma alimentação saudável, estimulando as empresas a 

realizarem ações de educação nutricional. Segundo Bandoni e Jaime (2006) é necessária uma 

ação direcionada aos gestores de empresas e responsáveis pelas unidades de alimentação e 

nutrição.  

A Portaria Interministerial nº. 66, de 25 de agosto de 2006, preconizou que os 

programas de alimentação do trabalhador, deverão propiciar condições de avaliação do teor 

nutritivo da alimentação, conforme disposto no art. 3º do Decreto nº 5, de 14 de janeiro de 

1991. As refeições principais (almoço, jantar e ceia) deverão conter de 600 a 800 Kcal 

calorias, admitindo-se um acréscimo de 20% (até 400 Kcal) em relação ao Valor Energético 

Total –VET de 2000 Kcal/dia. As refeições também devem conter mais oferta de frutas e a 

Unidade de Alimentação e Nutrição deve promover a educação nutricional (BRASIL, 2006; 

MATTOS, 2008). 

As refeições fora dos padrões do PAT podem estar contribuindo para o aumento da 

prevalência de obesidade, pois tradicionalmente elas são maiores, tem maior conteúdo de 

gordura total, gordura saturada, colesterol e sódio. Controlar a ingestão de gordura é 

importante para a manutenção da saúde e do bem-estar nutricional, uma vez que, ao ser 

ingerida em elevadas quantidades, ela pode colaborar no desenvolvimento de diversas 

Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT) (GORGULHO; MARCHIONI; 2011). 

Este estudo teve como objetivo avaliar o cardápio do almoço de uma UAN, quanto a 

qualidade nutricional das refeições, de acordo com as exigências do PAT.  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal que foi realizado em uma Unidade de Alimentação 

e Nutrição situada na zona sul, no município de Aracaju - SE, com média de 280 refeições 

servidas no almoço.  

A pesquisa foi realizada em uma UAN com refeição porcionada em marmitex 

térmicas e sistema de distribuição transportado. Foram coletados dados dos cardápios do 

almoço durante cinco dias, especificamente dias 15, 20 ,24 27 e 29 de outubro de 2014. Entre 

as diversas metodologias existentes para determinar o consumo alimentar médio durante o 

almoço, foi utilizado a pesagem direta das porções e do total da refeição completa utilizando a 

balança para cozinha, Zenker, com capacidade de 2,2kg.  

A partir da quantificação do valor nutricional, foi avaliado a qualidade das refeições 

servidas. Para o cálculo do valor nutricional das refeições, macronutrientes, assim como 

gorduras saturadas, fibras, NDPCal%, e o teor de sódio, foi utilizada, inicialmente, o software 

de dietas Nutrilife 8.1 e adicionalmente dados da Tabela Brasileira Composição de Alimentos 

(TACO).  

Para análise dos cardápios foram utilizados os parâmetros exigidos pelo PAT com 

base em uma dieta de 2000 kcal/dia em que o almoço deve conter de 60% de carboidratos, 

15% de proteínas, 25% de gorduras totais, quantidade inferior a 10% de gorduras saturadas, 7-

10g de fibras, 720-960mg de sódio e valor energético entre 600- 800 kcal podendo haver 

acréscimo de 400 kcal (BRASIL, 2006). 

O cardápio da unidade este tipo de refeição é composto por dois tipos de proteína, 

acompanhadas de arroz, feijão, macarrão e uma salada (crua ou cozida). Com os valores 

encontrados nos cardápios, fez-se uma média aritmética simples obtendo-se o valor médio em 

gramas nas embalagens térmicas, comparando com os parâmetros nutricionais exigidos pelo 

PAT, assim pôde-se demonstrar a média de calorias e macronutrientes que são oferecidos a 

cada comensal, além do cálculo de NdpCal% que avalia a proteína que será utilizada pelo 

organismo, fibras e sódio.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram avaliados 5 dias de cardápio oferecidos pela unidade de Alimentação e 

Nutrição que atende a clientela de funcionários operacionais. A tabela 1 descreve os 5 dias de 

cardápios analisados e os seus per capitas que foram utilizados para a obtenção do valor 

calórico. O peso médio das refeições foi de 721g com um desvio padrão (DP) de 66,9, 

variando de 650 g a 810g (Tabela 2). O peso médio correspondeu ao peso das embalagens de 

marmitex com os alimentos inseridos para cada comensal no horário do almoço e não 

exatamente a quantidade que cada comesal consome, ou seja, o trabalhador pode ou não 

consumir o seu per capita. O registro das sobras não foi obtido, diminuindo a exatidão da 

pesquisa. 

 

Tabela 1 -  Descrição do cardápio de 5 dias do mês de outubro e os per capitas contidos em 

marmitex térmicas.  Aracaju-SE, 2014 
DIA 1 Per capita 

(g) 

DIA 2 Per capita (g) 

Toscana 90 Carne do sol 95 

Bisteca 100 Frango assado 70 

Arroz Branco 220 Arroz Branco 210 

Feijão em caldo 215 Feijão em caldo 220 

Macarrão 90 Macarrão ao molho 95 

Salada verde crua 95 Salada verde 70 

Farinha (extra) 50 Farinha (extra) 50 

 

Peso total médio da quentinha 730  Peso total médio da 

quentinha 

650 

DIA 3 Per capita 

(g) 

DIA 4 Per capita (g) 

Frango Assado 100 Fígado 90 

Quibebe 120 Peito de Frango grelhado 95 

Arroz Branco 200 Arroz Branco 210 

Feijão em caldo com abóbora 110 Feijão em caldo 215 

Macarrão 90 Macarrão ao molho 95 

Salada verde crua 30 Salada verde 95 

Farinha (extra) 50 Farinha (extra) 50 

 

Peso total médio da quentinha 660 Peso total médio da 

quentinha 

810 

 

DIA 5 Per capita (g) 

Feijoada (carnes) 180 

Feijão 210 

Arroz Branco 270 

Salada verde 95 

Farinha (extra) 50 

 

Peso total médio da quentinha 755 
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Verificou-se que não foi ofertada frutas diariamente, conforme o PAT recomenda. As 

bebidas também não estavam incluídas na distribuição de marmitex para as empresas.  

(MATTOS, 2008; BRASIL, 2006). 

Jaime e colaboradores (2007) afirmaram que o baixo consumo de frutas está associado 

a um maior risco de Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT), podendo contribuir para 

o aumento da prevalência de DCNT e da obesidade no país.  

Pode-se observar na tabela 3 que nenhum dos dias esteve dentro do valor energético 

preconizado pelo PAT. A análise do cardápio demonstra que não são seguidas as diretrizes do 

PAT, os trabalhadores consomem mais calorias do que o necessário para exercer suas 

atividades. Os valores encontrados estavam 44% acima dos valores estabelecidos pelo 

programa, sem levar em conta o acréscimo admitido de 20 %. A pesquisa mostrou que a 

correlação entre o porcionamento e a adequação do valor calórico de cada porção não se 

encontravam dentro do estabelecido pelo PAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*admitindo-se um acréscimo de 20% (400Kcal) em relação VET de 2000 Kcal. 

 

Os dados estatísticos do cardápio foram demonstrados na tabela 4. No estudo de 

Rocha et al. (2013), também se observou uma grande variação entre os valores nutricionais 

dos cardápios ofertados, decorrentes das diferentes preparações e os variados ingredientes 

utilizados. 

Um estudo feito em uma UAN da zona sul de São Paulo participantes do PAT, 

também foi encontrada uma oferta calórica acima da recomendada, com 42% de calorias. Essa 

pesquisa identificou inadequações quanto aos macronutrientes, gorduras saturadas, fibras e 

sódio (ROCHA; MATIAS; SPINELLI; ABREU, 2013).  

A falta de equilíbrio entre os nutrientes também foi observada no estudo de Veloso, 

Santana e Oliveira (2007), em que as refeições eram ricas em proteínas e gorduras saturadas. 

 

 

Peso médio das refeições (g) Desvio Padrão (DP) 

          721               66,9 

  

 

Kcal 

Kcal Min.  Kcal Max. 

DIA 1 1510,37 600 800 

DIA 2 1332,4 600 800 

DIA 3 1464,77 600 800 

DIA 4 1259,2 600 800 

DIA 5 1586,11 600 800 

Tabela 2 - Estatística do valor do peso médio das refeições. Aracaju - SE, 2014 

Tabela 3 - Calorias dos cardápios realizados durante o mês de outubro em comparação 

com o PAT. Aracaju, 2014 
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Tabela 4 - Estatística descritiva do valor energético, percentual de macronutrientes, 

quantidade de fibras, NdpCal% e de sódio dos cardápios. Aracaju, 2014. 
Nutriente Média Desvio 

Padrão 

Valor Máximo Valor Mínimo 

Energia (kcal) 1430,6 266 1586,1 1259,2 

Carboidratos (%) 55,9 10,5 61,8 50,32 

Proteínas (%) 19,1 3,1 23,6 16,5 

Gorduras Totais(%) 25,5 7,3 33,2 16,6 

Gorduras Saturadas 

(10%) 

19,9 9,2 29,3 7,79 

NdpCal% 11,6 2,8 15,6 7,9 

Fibras (g) 22,1 1,6 23 19,4 

Sódio (mg) 2812,6 1036,6 4553 1708,19 

 

Nos cardápios ofertados na Unidade de Alimentação e Nutrição pesquisada, a 

adequação de proteína encontrou-se inadequada em todos os dias analisados, ultrapassando as 

recomendações feitas pelo PAT de 10 – 15% de proteína no almoço. O percentual de gordura 

esteve aumentado nos dias 1 e 5 (Tabela 5), podendo ser devido à quantidade média per capita 

que é servida no prato protéico, e aos ingredientes utilizados nas preparações. Apenas o dia 4 

do cardápio se encontrou adequado em comparação ao estabelecido pelo PAT de gorduras 

saturadas (Tabela 6). 

Segundo Mattos (2008), essa grande quantidade de lipídios nas refeições pode levar 

ao surgimento ou agravamento de problemas cardiovasculares. Reduzindo o consumo de 

proteínas, os teores de lipídios também diminuirão, assim como o valor calórico. Nesse 

mesmo estudo a quantidade líquida média de proteína das refeições, NdpCal %, foi de 11,6 %, 

exatamente o mesmo percentual encontrado na UAN pesquisada, apenas o quarto dia, com 7,9 

% esteve dentro dos parâmetros do PAT (Tabela 6). 

 

Tabela 5 - Adequação dos macronutrientes da UAN. Aracaju, 2014 

 Almoço (%) 

CHO PTN LIP 

DIA 1 50,56 18,46 30,97 

DIA 2 58,15 19,02 25,83 

DIA 3 59,07 18,14 22,78 

DIA 4 61,8 23,59 14,61 

DIA 5 50,32 16,46 33,23 

 

 

 

 

Recomendação (%) 

CHO PTN LIP 

55-75 10-15 15-30 
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Tabela 6 - Valores das gorduras saturadas e NdpCal % em comparação com o PAT. 

 G. Sat G. Sat - PAT NdpCal % NdpCal % -PAT  

DIA 1 18,85 <10 11,6 6% - 10% 

DIA 2 11,23 <10 12,7 6% - 10% 

DIA 3 10,66 <10 7,9 6% - 10% 

DIA 4 5,05 <10 15,57 6% - 10% 

DIA 5 18,96 <10 10,5 6% - 10% 

 

O valor médio de fibras do cardápio, 22,1g excedeu o exigido pelo PAT de 7 – 10g 

para as grandes refeições. Estudos apontam que as fibras alimentares têm ação na prevenção e 

tratamento da doença diverticular do cólon, na redução do risco de câncer, no controle da 

diabete mellitus, na prevenção da obesidade e de doenças cardiovasculares (NEUTZLING, 

2007). 

Juntamente com os altos valores de gorduras saturadas, está elevada a proporção de 

sódio para uma refeição de um trabalhador operacional, conforme pode ser observado no 

gráfico 1. 

 

Gráfico 1- Quantidade de sódio (mg) em peso médio do cardápio do almoço de uma UAN, 

em relação à recomendação do PAT. 

 

O excesso de sódio na dieta pode levar ao desenvolvimento de doenças renais e 

cardiovasculares, além de estar intrinsecamente relacional a hipertensão arterial (ROCHA et 

al., 2013 apud SPINELLI et al., 2011) 

Veloso e Santana (2007), mostraram que trabalhadores de empresas vinculadas ao 

PAT apresentaram maiores prevalências de hipertensão arterial sistólica, maior taxa de 

incidência de ganho de peso e de sobrepeso do que os não cobertos pelo programa de 

alimentação. Savio et al. (2005) relataram que o sobrepeso e a obesidade foram prevalentes.  
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4 CONCLUSÃO 

Nesse estudo, concluiu-se que os objetivos do PAT não estão sendo alcançados, pois 

o cardápio deve ser ajustado aos parâmetros nutricionais do PAT, sendo necessárias mudanças 

no Serviço de Alimentação, com monitoramento constante do porcionamento para que haja 

uma adequação das quantidades dos nutrientes.     

A utilização de fichas técnicas de preparo dos alimentos, é uma opção para o controle 

do valor energético total e dos nutrientes fornecidos para a promoção da saúde da população 

atendida pelo Programa de Alimentação do Trabalhador.  

A educação nutricional é essencial para que ocorra uma melhor compreensão do 

trabalhador sobre a importância da alimentação, visando contribuir com a melhoria de 

qualidade de vida. 

 

EVALUATION OF THE NUTRITIONAL QUALITY OF LUNCH A LUNCH FOR A 

UNIT OF FOOD AND NUTRITION REGISTERED WITH FOOD WORKER 

PROGRAM IN THE MUNICIPALITY OF ARACAJU 

 

ABSTRACT 

 

The units of Feeding and Nutrition - UANs - aims to provide healthy meals for sick or 

collectivities. Much of the Nutrition and Food carries out production and distribution of meals 

for the industry considering the legislation to Support Worker Program (PAT). Meals outside 

the standards of PAT may be contributing to the increased prevalence of obesity and Chronic 

Non-Communicable Diseases (NCDs). This study aimed to evaluate the lunch menu of UAN, 

as the nutritional quality of meals, in accordance with the requirements of PAT. It is a cross-

sectional study was conducted in of Feeding and Nutrition Unit located in the south, in the 

city of Aracaju - SE, with an average of 280 meals served at lunch. We evaluated five days of 

menus offered by the UAN that caters to clientele of operational staff. None of the days was 

within the energy value recommended by PAT. The analysis demonstrates that the menu is 

not followed the guidelines of the PAT, workers consume more calories than needed to 

perform their activities. This research identified the inadequacies as macronutrients, saturated 

fat, fiber, sodium and NdpCal%, proving that the objectives of the PAT are not being 

achieved, since the menu must be set to nutritional parameters. The constant monitoring of 

portioning is required for there to be an adjustment of the amounts of nutrients. 

 

Keywords: Distribution of meals. Lunch. Evaluation of the menu. Requirements of PAT. 
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RESUMO 

Os objetivos deste estudo foram verificar se há correlação entre o porcionamento e a 

adequação do valor calórico de cada porção e, se as calorias e as gramagens encontram-se 

dentro do estabelecido pelas normas do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador). O 

Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT foi criado para melhorar a qualidade de vida 

dos trabalhadores, ou seja, melhorar as condições nutricionais através da alimentação 

adequada. Foi publicada a Portaria n° 66, de 25 de agosto de 2006, que alterou os parâmetros 

nutricionais do PAT. Segundo essa portaria, as refeições principais como almoço, jantar e ceia 

devem conter de 600 a 800 kcal, podendo haver um acréscimo de 20% em relação ao Valor 

Energético Total de 2000 kcal. A pesquisa foi realizada em uma Unidade de Alimentação e 

Nutrição, UAN, com sistema de distribuição porcionada e transportada no município de 

Aracaju SE. Avaliaram-se as preparações dos cardápios do almoço de seis dias onde no início 

da pesquisa foram analisados três dias, após um mês foi verificado mais três para obter os 

resultados da análise. O per capita de cada preparação foi verificado com a pesagem dos 

alimentos individuais e coccionados. A partir do per capita e pesos obtidos foram calculadas 

as calorias de cada preparação utilizando tabelas de composição química. Calculou-se o valor 

calórico para cada porção por dia, encontrando um valor médio. O valor calórico encontrou-se 

elevado devido às formas de preparação e ingredientes com alta densidade calórica.  

 

Palavras-chave: Serviços de alimentação. Padronização. Valor nutritivo. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Segundo Teixeira et al. (2004) e Kawasaki et al. (2007) o foco de uma UAN é 

fornecer uma alimentação com qualidade nutricional, segura e que seja adequada ao 

comensal, já que as mesmas desempenham importante papel em termos de economia e saúde 

pública, na medida em que afetam o estado de saúde e o bem-estar da população por meio da 

qualidade do alimento que produzem. 

Em uma UAN, a alimentação dos trabalhadores está completamente relacionada ao 

aumento da produtividade e diminuição dos riscos de acidentes de trabalho, ou seja, a 

alimentação adequada em uma UAN é fundamental para a promoção da saúde do trabalhador 
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e para o bom desempenho de suas funções. (VANIN, 2007; MARANHÃO; 

VASCONCELOS, 2008) 

As UAN’s podem apresentar diferentes modalidades de serviço, destacam-se entre 

essas, o sistema de refeições transportadas, a qual permite o fornecimento de refeições onde 

não há estrutura apropriada para sua produção. A distribuição pode ser efetuada 

individualmente, através de marmitex ou em cubas de bufês. Embora não haja muitos estudos 

sobre esse tipo de segmento do mercado, observa-se o referido sistema torna-se uma realidade 

nacional, utilizado tanto nos grandes centros urbanos como em locais afastados e de difícil 

acesso (BAZANELLA; MARTINS, 2008). 

O Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT foi criado pela Lei n° 6321, de 

14 de abril de 1976. Esse programa faculta às pessoas jurídicas e pessoas físicas equiparadas 

em Lei a dedução das despesas com a alimentação dos próprios trabalhadores em até 4% do 

Imposto de Renda devido (Mattos, 2008) 

O objetivo do PAT é melhorar as condições nutricionais dos trabalhadores. Dentre 

seus benefícios estão incluídos melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores através da 

alimentação adequada, promovendo aumento da capacidade física, aumento de resistência à 

fadiga, aumento de resistência a doenças e redução de risco de acidentes de trabalho 

(MATTOS, 2008). 

Uma das condições primordiais ao bom desempenho dos Serviços de Alimentação é 

o planejamento adequado do volume de refeições a ser preparado, pois este visa entre outros 

aspectos diminuir ou controlar o desperdício de alimentos (SILVA JUNIOR; TEIXEIRA, 

2008). 

Cada indivíduo tem a sua maneira de porcionar, maneira essa, que tem uma agilidade 

melhorada conforme o tempo passa, e a prática se desenvolve. No entanto, mesmo com 

experiência, sempre existirá uma diferença com relação ao peso em cada vez porcionada, 

diferença que é ainda aumentada quando feita por pessoas diferentes. Influenciando 

diretamente na quantidade de alimentação produzida, pois dependendo do copeiro será 

necessária mais ou então menos quantidade. Porém quando se trata de medidas nada é mais 

exato que uma balança na aferição dos pesos. Prática eficiente e ordenada, que funciona muito 

bem, mais que por sua vez, exige um tempo determinado para ser realizada. (CARNEIRO, 

2013). 

Este trabalho teve como objetivo padronizar e adequar o porcionamento de 

quentinhas de acordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) em uma 

Unidade de Alimentação e Nutrição localizada em Aracaju SE.  

 

2 METODOLOGIA 

Esse estudo foi realizado por solicitação curricular da Faculdade Estácio Fase de 

Sergipe, em uma Unidade de Alimentação em Aracaju Se, que presta serviços de alimentação 

para construção civil, onde atende cerca de 1900 funcionários que exercem atividades 

“administrativas e operárias”. A pesquisa tem finalidade qualitativa e quantitativa.  O 

cardápio é composto por salada (cozida e/ou crua), guarnição, duas proteínas, dois 

acompanhamentos (arroz e feijão).  

Para a análise da adequação com o PAT, foi necessário calcular a quantidade média 

de alimentos, em kg, ingerida pelos trabalhadores no horário do almoço, para posterior 

cálculo do valor calórico e de macronutrientes das preparações. Foi utilizado o cardápio de 

três dias, segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, para o cálculo do valor nutricional, 

considerando as diferentes opções que pudessem ser escolhidas pelos trabalhadores. Para a 

pesagem foi utilizado Balança Felizola 15 Kg e para os cálculos, a Tabela de Composição de 

Alimentos – TACO (2006). 
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As amostras de alimentos foram coletadas e pesadas separadamente, fazendo-se o 

uso dos EPI’s adequados. 

Entre as diversas metodologias existentes para determinar o peso habitual médio, a 

da pesagem direta foi adotada neste estudo, por parecer a mais sensível e confiável, sugerido 

por Teixeira et al. (2004). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O cardápio analisado durante os dias pesquisados apresentou um valor energético 

médio entre 1313,64 kcal a 1356,54 kcal. Nos três dias da semana, o total de calorias esteve 

bem acima do recomendado pelo PAT. Assim, pode-se observar na tabela 1 que nenhum dos 

dias da semana esteve dentro do valor calórico preconizado pelo PAT. Novo per capita foi 

calculado, utilizando-se de utensílios padronizados e quantidades específicas, reduzindo-se as 

porções de alimentos. 
Foram calculados após essa análise, mais três dias, onde foram encontrados valores 

referentes ao PATde 901,3 kcal a 964,5kcal. Onde demonstra na tabela 2 a quilocaloria 

adequada de acordo com o PAT. Mas conseqüentemente não conseguiu adequar os 

macronutrientes, os mesmos mantiveram-se em desequilíbrio, já que a gramagem não foi 

diminuída expressivamente, ou seja, para equilibrar devem-se diminuir as gramas dos 

alimentos, pois assim os resultados serão alcançados. Somente o lipídeo foi o único 

macronutriente adequado e a quilocaloria. 

Tabela 1 – Média de calorias do cardápio realizado durante a semana analisada, em 

comparação com o PAT 

 

Dias da 

semana 

Cardápio 

realizado 

Valor calórico do PAT 

Kcal Kcal Mín. Kcal Máx. 

2º Feira 1340,76 600+20% 800+20% 

    

4º Feira 1356,54 600+20% 800+20% 

6º Feira 1313,64 600+20% 800+20% 

 

Tabela 2 – Média de calorias do cardápiorealizado durante a semana analisada, adequada e 

padronizada em comparação com o PAT. 

 
Dias da 

semana 
Cardápio 

realizado 

Valor calórico do PAT 

Kcal Kcal Mín. Kcal 

Máx. 

2º Feira 901,3 600+20% 800+20% 

4º Feira 936,9 600+20% 800+20% 

6º Feira 964,5 600+20% 800+20% 
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Tabela 3 – Valor de macronutrientes do cardápio realizado em comparação com o 

recomendado pelo PAT  

Dias da 

semana 
CHO 

(%) 

CHO 

PAT 

(%) 

PTN 

(%) 

PTN 

PAT 

(%) 

LIP(

%) 

LIP 

PAT 

(%) 

2º Feira 49,1 55-75 26,8 10-15 23,9 15-30 

4º Feira 47,6 55-75 28,5 10-15 24 15-30 

6º Feira 48,1 55-75 27 10-15 24,7 15-30 

 

 

 

Tabela 4 – Valor de macronutrientes do cardápio realizado em comparação com o 

recomendado pelo PAT padronizado 

 
Dias da 

semana 
CHO 

(%) 

CHO 

PAT 

(%) 

PTN 

(%) 

PTN 

PAT 

(%) 

LIP 

(%) 
LIP 

PAT 

(%) 

2º Feira 48,4 55-75 31 10-15 18 15-30 

4º Feira 45,8 55-75 30 10-15 22 15-30 

6º Feira 51,6 55-75 32 10-15 17 15-30 

 

 

Assim, verifica-se que houve desequilíbrio energético nos cardápios analisados 

sendo necessário ajustar a proporção dos macronutrientes na refeição.  
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O lipídeo foi o único macronutriente equilibrado, que manteve tanto antes da análise 

como depois, dentro do limite e a quilocaria manteve adequada depois da análise. 

O NDPcal antes e depois da análise permaneceu alto 22,08%. O sódio 190,86mg 

baixo do valor recomendado. A fibra encontra-se 21,16% alta antes da análise e depois do 

valor recomendado. O NDPCal% estima a quantidade de proteínas líquidas da refeição,ou 

seja, proteínas que será realmente utilizada pelo organismo. 
A oferta média de carboidratos nos cardápios analisados foi baixa comparada ao 

PAT (2006). De acordo com Brandão; Giovanoni (2011), a média de ingestão de carboidratos 

na refeição varia bastante entre os estudos levando à hipoglicemia quando abaixo do 

recomendado ou ao excesso de peso quando acima do recomendado.  

A falta de equilíbrio entre os nutrientes oferecidos na refeição também foi encontrada 

em outro estudo em que as refeições eram ricas em proteínas e gorduras e tinham baixa 

quantidade de carboidratos (VELOSO; SANTANA; OLIVEIRA, 2007). 

A alta ingestão de proteínas encontrada nos cardápios analisados pode aumentar o 

risco de problemas renais, doenças crônicas e de osteoporose. O excesso de proteínas nessa 

refeição pode ser explicado pela característica do almoço visto que se utilizam alimentos 

fontes de proteínas como carnes, ovos e leite (VANIN et al., 2004; MORAIS; BURGOS, 

2007; BRANDÃO; GIOVANONI, 2011). 
A avaliação da distribuição dos macro nutrientes em cardápios é importante para melhor 

qualidade de vida e produtividade do trabalhador visto as exigências do PAT e as recomendações 

da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a prevenção de doenças crônicas não 

transmissíveis e promoção da alimentação balanceada (SOUSA; SILVA; FERNANDES, 2009). 
Mattos (2008) em seu estudo demonstrou que a média de calorias e macro nutrientes 

que são oferecidos para cada comensal no horário de almoço não é exatamente a quantidade 

que cada comensal consome, ou seja, o trabalhadorpode ou não consumir o seu per capita, uns 

consomem acima, outros abaixo da média, diminuindo a exatidão da pesquisa. 

Ghislandi et al. (2008) também verificaram por meio da avaliação de cinco cardápios 

de uma empresa, oferta excessiva de calorias, oscilando entre 843,63 a 1145,38 kcal. A 

proteína oferecida aos trabalhadores encontrou-se elevadaem relação ao exigido pelo PAT 

(11,64%), que deveria estar entre 6% e 10%. Porém verificou que o percentual de lipídios se 

encontrou abaixo do recomendado, valor distinto do encontrado neste estudo. 

O estudo feito por Vanin et al. (2007), no período de quinze dias constataram 

também valores acima do recomendado pelo PAT, apresentando valores entre 900 kcal a 1300 

kcal. Foi encontrada oferta excessiva de carboidratos (63,31%) e proteínas (20,59%), 

caracterizando uma ingestão inadequada destes nutrientes pelos trabalhadores. Os valores 

encontrados para a oferta de lipídios (16,09%) e fibras (26%) das refeições encontraram-se 

aquém do recomendado pelo programa. 

Ao avaliarem cinco empresas em Pernambuco, sendo que apenas uma era vinculada 

ao PAT, Sousa et al. (2009) verificaram inadequações em todos os nutrientes analisados. O 

valor energético total (75,40%), carboidratos (91,33%), proteínas (38,48%) e lipídios 

(57,21%) apresentaram valores excessivos quanto às normativas do programa. 

Geraldo et al. (2008) investigaram 72 empresas e analisaram os cardápios de três 

dias e constataram excesso de gordura poliinsaturada (83,30%), de gorduras totais (47,20%) e 

de colesterol (62,50%), os quais podem contribuir para os desequilíbrios nutricionais como 

obesidade, diabetes, doenças cardíacas e certos tipos de câncer. 

 

4 CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados obtidos na análise dos cardápios da UAN onde foi 

realizado o estudo, verificou-se uma inadequação do cardápio conforme os valores 
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recomendados de macronutrientes, fibras e NdpCal pelo PAT. O único valor padronizado foi 

o valor calórico total e o lipídeo. 

Desta forma, é necessária uma melhor elaboração dos cardápios levando em conta as 

recomendações nutricionais do Programa de Alimentação do Trabalhador já que o mesmo 

visa a saúde do trabalhador. 

O PAT foi criado com a finalidade de melhorar o estado nutricional dos 

trabalhadores beneficiados. Porém, observa-se que seus objetivos não estão sendo alcançados 

e que o programa ainda possui empecilhos. Diante do novo perfil epidemiológico e 

nutricional em que os trabalhadores brasileiros estão e dos resultados obtidos com a execução 

deste estudo, reforça-se a necessidade e importância da reformulação dos parâmetros do PAT, 

pois podem estar contribuindo para o crescente aumento de doenças crônico degenerativas. 

A educação nutricional, é de extrema importância, pois a partir dele junto com o 

PAT, pode promover um estilo de vida saudável do colaborador, fornecendo assim o aporte 

energético adequado para suprir as necessidades nutricionais do indivíduo. Além disso, 

destacamos que, não foi possível reduzir muito a gramagem das refeições, visto que os 

comensais têm um gasto energético muito elevado e isso provocaria euforia entre os mesmos 

e a empresa fornecedora. Ressaltamos que futuros trabalhos contribuiriam para a melhor 

adequação do Programa. 
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LINHA EDITORIAL 

Os artigos submetidos ao Conselho Editorial do CPEDeC deverão estar de acordo 

com as normas editoriais e com a natureza dos trabalhos abaixo relacionados: 

 relatos de pesquisas teóricas e/ou empíricas que utilizem adequadamente os 

pressupostos da metodologia científica; 

 ensaios que utilizem construtos teóricos na análise de temas relevantes; 

 resenhas críticas; 

 artigos de cunho científico com argumentação adequada ao tema proposto   

(monografias, dissertações e teses). 

 

Além disso, os artigos devem representar contribuição científica, com pesquisa 

metodologicamente fundamentada e referencial teórico, refletindo o estado da arte do 

conhecimento na área, com conclusões claras e adequadas, que demonstrem os resultados 

alcançados. 

A linha editorial do CPEDeC priorizará a discussão interdisciplinar e transdisciplinar 

nas seguintes áreas temáticas: energia, agro-negócio, turismo, meio ambiente, tecnologia, 

gestão, comunicação, educação, cultura, saúde, direito e sociedade. Os trabalhos enviados 

para publicação não devem ter sido publicados em outras revistas científicas. Os textos 

propostos para publicação serão selecionados pelo Conselho Editorial e submetidos aos 

comitês técnico e científico. Os resultados do processo de seleção e de revisão científica serão 

comunicados aos autores para eventuais reformulações no artigo (quando for o caso). Após a 

publicação, os autores receberão 2 (dois) exemplares do número da revista no qual o artigo foi 

publicado. 

Os artigos deverão ser preparados em língua portuguesa, dentro das especificações 

de estilo e normalização da revista, e enviados para revistadesafioscriticos@fase-se.edu.se, 

informando os dados do autor principal para contato. A identificação dos autores será 

separada do corpo do artigo, para que este seja avaliado de forma independente por 

especialistas anônimos. Poderão ainda ser enviados pelo correio, gravado em disquete ou CD-

rom, versão Word for Windows, versão 7.0 ou mais atualizada, com três cópias impressas em 

papel A4, para o endereço da Faculdade de Sergipe-FaSe. 

 

ESTILO DE APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS (normas para submissão) 

 

Os trabalhos devem ser enviados pelo correio eletrônico ou em meio digital, podendo 

estar no formato Rich Text Format (RTF) ou no formato do software Microsoft Word, versão 

6.0 ou posterior. 

 Formatação  

 

O texto deve observar o mínimo de 10 (dez) páginas e o máximo de 15(quinze), 

digitadas em Arial, com tamanho de letra 12 e 10 para os casos de ilustrações (tabelas, 

quadros, figuras), utilizando espaço duplo entrelinhas para os parágrafos e simples nas 
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ilustrações, citações em destaque e notas de rodapé. Devendo ser justificado, com margem 

superior e esquerda igual a 3cm e direita e inferior a 2 cm, utilizando linguagem impessoal (3
a
 

pessoa do singular). A primeira linha de cada parágrafo deve ser recuada em 2 cm. 

Para identificação do artigo, este deve ter uma página de rosto, contendo o título (em 

português), a autoria, o resumo (em português) e uma relação de 3 a 5 (três a cinco) palavras-

chave (em português). Na nota de rodapé desta mesma folha, separada do texto por um filete 

de 3cm, deve constar as credenciais do(s) autor(es), sendo elas: maior titulação, endereço, 

telefone, e-mail e menção, de maneira precisa, de divulgação anterior do artigo se for o caso. 

Após as conclusões, o título mencionado, o resumo e as palavras-chave são transcritos para 

outro idioma, preferencialmente inglês, francês ou espanhol, seguindo a mesma estrutura e 

organização utilizada na folha de rosto para esses itens. 

 

 Resumo 

O resumo deve conter entre 250 e 300 palavras, com uma descrição cuidadosa do 

problema abordado, das ideias principais para sua solução, bem como dos resultados e das 

conclusões alcançadas. Deve apresentar ainda, o objetivo da pesquisa ou estudo, o problema 

investigado e a metodologia utilizada. 

 

 Palavras-chave 

São aquelas significativas da pesquisa, dando-se preferência às indexadas. 

 Texto 

O artigo pode ser: original ou de revisão. Sendo original, no caso de pesquisas 

científicas inéditas e de revisão, quando resultante de amplo estudo investigativo sobre 

determinado tema executado sobre referencial teórico, com base nos paradigmas IDC 

(Introdução, Desenvolvimento e Conclusão) ou IRMRDC (Introdução, Revisão da Literatura, 

Materiais e Métodos, Resultados, Discussão (Resultados e Discussão) e Conclusão. Os títulos 

de seção deverão ser numerados em até três níveis, formatados em negrito, com tamanho de 

letra 14 (primeiro nível), com tamanho de letra 12 (segundo nível) e sem negrito com 

tamanho de letra 12 (terceiro nível), com o uso de dois espaços duplos inter e intra títulos. 

 

 Tabelas, Quadros e Figuras 

Poderão fazer parte do artigo, desde que em preto e branco, com numeração 

sequencial, preferencialmente, inserida diretamente no texto, usando os recursos do editor 

textos para essa finalidade. Se isso não for possível, os originais de cada figura deverão ser 

enviados em separado, para editoração na revista. Neste caso, o autor deverá reservar o espaço 

correspondente a cada figura no corpo do trabalho ou texto. Os títulos das tabelas com negrito 

na palavra tabela e respectivo número, serão apresentados na margem superior da mesma 

(Tabela 1: Título), com suas fontes em negrito, na margem inferior (conforme IBGE 1994); 
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já os dos quadros e figuras, deverão constar na margem inferior das mesmas, seguidos da 

identificação de suas fontes.  

 

Exemplo: 

Figura 1: Título 

Fonte: origem da figura 

 

 Notas de Rodapé 

Serão somente do tipo  notas explicativas, com numeração sequencial dentro do 

artigo. Devem aparecer logo após as palavras-chave de acordo com a ordem utilizada no 

texto. 

 

Exemplo: 

¯¯¯¯¯¯¯ 

1 __________ 

2 __________ 

3 __________ 

4 __________ 

 

 Apêndices  

Poderão ser empregados, desde que contidos no limite de páginas estabelecido. 

Aparecem logo após as referências. 

 

 Citações no Corpo do Texto 

As citações indiretas (interpretação das ideias de um ou mais autores) deverão ser 

feitas com o uso do último sobrenome, seguido do ano de publicação do trabalho, com 

identificação opcional da página, no parágrafo. 

 

Exemplo: 

Alves (2004, p. 30) 

(ALVES, 2004, p. 30) 

As citações textuais até três linhas, identificá-las entre aspas nos parágrafos e 

destacar, ao seu final, a  autoria conforme o item anterior, com página obrigatória. 
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Exemplo: 

 

 

 

 

 

Destacar as citações textuais acima de três linhas logo após o parágrafo 

correspondente, com identificação da autoria, conforme mencionado anteriormente. A página 

é obrigatória. Utilizar tamanho de letra 10 e espaço simples na citação. 

 

Exemplo:  

 

 

 

 

Obs.: Evitar citações nas notas explicativas. 

 Referências  

As referências devem ser arroladas no final do artigo, conforme NBR 6023 da 

ABNT. 

 

 Resumos de Dissertações e Teses 

Serão selecionados para publicação as contribuições mais relevantes, com base nas 

linhas de interesse editorial, a critério do CPEDeC, respeitando as limitações de espaço. Só 

serão considerados resumos de dissertações e teses que já tenham sido defendidas. 

Os resumos deverão ser apresentados compreendendo uma versão em português e 

uma em outro idioma (preferencialmente inglês, francês ou alemão), contendo cada um entre 

200 e 400 palavras. 

2 cm ___________________ 

_________________________

_________________________ 

“-----------------------------------------

-----“(AUTORIA, ano, p.). 

____________________ 

______ Autoria (ano, p.), “-------

------------------------------------------

-----------------------“ 

2 cm ___________________ 
_______________________________
___________________, 

----------------------------------------
----------------------------------------
---------------------------------------- 
(AUTOR, ano, p.). 

2 cm ___________________ 
_______________________________
___________________. 

4 cm 
(recuo) 
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Devem conter informações adicionais, assim dispostas: título, nome do autor, nome 

da instituição (programa de pós-graduação), local e data da defesa, com uma relação de 3 a 5 

(três a cinco) palavras-chave, contemplando os idiomas anteriores. Indicar a procedência e 

finalidade. 

 

ESTILO DE APRESENTAÇÃO DAS RESENHAS (normas para submissão) 

 

As resenhas submetidas para análise deverão seguir os parâmetros: conter título de 

fantasia (criado pelo autor com base no assunto tratado na obra); conter identificação da 

autoria na margem esquerda, com número de chamada no rodapé, com as credenciais (maior 

titulação, endereço, telefone, e-mail); 

 conter a referência completa da obra; 

 indicar o campo de estudo no qual se enquadra a obra; 

 apresentar no texto: 

o Introdução contextualizadora (comentário sobre o autor e apresentação 

do assunto); 

o Resumo da obra (descrição do seu conteúdo); 

o Crítica da obra (apreciação dos seus pontos positivos e negativos); 

o Indicação para leitura (público-alvo); 

 mínimo de 3 (três) e máximo de 5 (cinco) páginas; 

 formatar no mesmo estilo do artigo científico. 

 

As resenhas deverão ser encaminhadas à revista, da mesma forma que os artigos 

científicos. A sua avaliação é de responsabilidade da comissão editorial. Os casos omissos 

serão resolvidos pela revista. 
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