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APRESENTAÇÃO

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 
reconhece as Ciências da Saúde como uma das oito grandes áreas do conhecimento. Neste fluxo, 
a Revista Caminhos reserva um dossiê anual para a publicação de trabalhos que se debruçaram 
sobre os temas que envolvem a atividade física e a saúde, a sexualidade, o desporto, a nutrição, 
a composição corporal, a dança, a psicologia, entre outros assuntos abordados nesta edição, e 
que abarcam as questões da saúde, direta ou indiretamente.

É necessário destacar que estes estudos partem de atividades de sala de aula, 
de projetos de pesquisa e extensão, de trabalhos de conclusão de curso, da investigação de 
professores que estão no Mestrado ou no Doutorado e ainda, de inquietações presentes no dia 
a dia dos que pretendem avançar na construção do conhecimento válido para a manutenção e 
promoção da saúde. 

O primeiro capítulo oferece um estudo sobre o exercício resistido, entendendo que 
na parte excêntrica libera uma cascata de processos fisiológicos que contribuem para o aumento 
da massa magra. O segundo apresenta os benefícios que a atividade física proporciona para 
a vida dos idosos e sua relação na diminuição de incidências de quedas e lesões. O terceiro 
descreve os aspectos fisiológicos da sexualidade das mulheres após a menopausa, identifica os 
fatores que interferem nas relações sexuais das mulheres menopausadas e relata as experiências 
nas relações sexuais dessas mulheres. O quarto capítulo versa sobre a problemática enfrentada 
pelas organizações hospitalares quanto ao desenvolvimento de indicadores de qualidade e 
produtividade. O quinto trata de um trabalho que identifica condutas adotadas e o fluxo de 
atendimento dos pacientes com Aneurisma de Aorta Torácica (AAT)/Dissecção de Aorta 
atendidos entre 2008 e 2010 no Hospital Regional Alto Vale/SC. O sexto capítulo apresenta um 
estudo que verificou o consumo alimentar de energia e de macronutrientes de atletas profissionais 
de voleibol. O sétimo apresenta a dança como atividade física, proporcionando à terceira idade 
uma vida mais saudável, diminuindo o risco de doenças e aumentando a capacidade funcional 
do idoso. O oitavo capítulo trata da influência dos aspectos psicológicos no desempenho de 
atletas de futebol de campo. O nono capítulo debate o modo de ensinar o futsal para crianças 
para que a mesma não seja prejudicada no seu processo de desenvolvimento. Por último, mas 
não menos importante, um estudo que busca compreender como são abordados os conceitos de 
saúde e doença desenvolvidos ao longo da história até os dias de hoje.

                                                                                               Boas leituras!

Júlio Cesar Nasário
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CONTRAÇÃO EXCÊNTRICA COMO PROCESSO DESENCADEADOR DE 
SINTESE PROTEICA E RESPOSTA HIPERTRÓFICA1

Caédi Ribeiro2

Josie Budag Matsuda3

RESUMO
O treinamento com pesos a cada dia conquista novos adeptos, graças a sua resposta em ganho de massa muscular 
e estética. Embora existam muitas técnicas e variações de treinamento, a contração excêntrica produz maior efeito 
anabólico. O trabalho com ênfase na parte excêntrica libera uma cascata de processos fisiológicos que contribuem 
para o aumento da massa magra. Alguns outros aspectos como treinamento, herança genética, fatores hormonais, e 
o próprio micro rompimento miofibrilar, propiciam o sistema orgânico na sua regeneração e obtendo a hipertrofia. 

Palavras-Chaves: Anabólico, treinamento, excêntrica, regeneração.

ABSTRACT
Weight training each day wins new fans thanks to its response in muscle mass and aesthetics. While there are many 
techniques and variations of training, eccentric contractions produce greater anabolic effect. The workout with 
emphasis on the eccentric releases a cascade of physiological processes that contribute to the increase of lean body 
mass. Some other aspects such as training, genetics, hormonal factors, and even micro myofibrillar disruption, 
provide the organic system in reaching its regeneration and hypertrophy.

Key Words: Anabolic, training, eccentric, regeneration.

1 INTRODUÇÃO

Amplamente discutido, o treinamento resistido, ou treinamento de carga progressiva, 
demonstra através de resultados práticos, uma melhoria na condição hipertrófica dos indivíduos 
que por ele treinados, melhorando ações metabólicas, amplitude, força, velocidade, volume e 
consequentemente estética.

O treinamento de força está a cada dia conquistando novos adeptos, devido a sua 
resposta pratica na promoção da saúde e estética. 

Os fisiculturistas utilizam de variados métodos de treino, mas em sua maioria, o que 
podemos perceber é uma estreita relação entre o treinamento com pesos, e um controle maior 
na fase da repetição excêntrica. 

1 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresentado ao Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto 
Vale do Itajaí (UNIDAVI) como requisito para a obtenção do Título de Bacharel em Educação Física.
2 Aluno acadêmico da 8ª fase do Curso de Educação Física da UNIDAVI.
3 Professora do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí. Líder do grupo de Pesquisa 
em Fisiologia Humana aplicada a saúde Coletiva. josie@unidavi.edu.br
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Em diferentes fases do treinamento, percebemos variadas formas de executar os 
exercícios, mas quando o assunto é volume muscular, é visto que a ação excêntrica tem uma 
atenção maior. 

Hoje em dia, o que vemos quando entramos nas academias é um aglomerado de 
informações, onde cada instrutor entende o treinamento de uma forma, e aplica conforme achar 
mais cômodo e que gere menos esforço.

O objetivo geral deste estudo é evidenciar a mecânica mais adequada para o 
treinamento que visa a hipertrofia, sua ação motora, metabólica, e os processos que desencadeiam 
condições para o corpo se recuperar das microlesões. 

De forma mais específica, expor cada resposta exibida pelo musculo durante e após 
o treinamento, além de determinar o treinamento mais adequado, e sua aplicação na prática. 

Para o presente trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica nos bancos de 
dados do Google acadêmico, Scielo, durante o ano de 2013, utilizando como palavras chaves 
contração excêntrica, síntese proteica e hipertrofia. Para critério de seleção, o artigo deveria 
conter o método de treinamento que proporcionasse ao meio orgânico a agressão no trabalho 
físico, e não utilizar da microlesão como processo recuperativo.

2 TREINAMENTO

A ação motora e a velocidade de execução podem modificar o resultado final, e 
também é possível aumentar o índice de microlesões, que é o recurso desejado para alcançar o 
nível hipertrófico. 

Em geral, o treinamento mais usual para o ganho de massa muscular, é o treinamento 
progressivo, onde de forma consciente, as cargas vão sendo aumentadas gradualmente de 
semana a semana, ou a cada quinze dias ou mês. 

Este princípio pode ser muito benéfico para iniciantes, por proporcionar um rápido 
aumento de força, mas para indivíduos avançados, embora ainda continuem aumentando as 
cargas, não possui mais tanta efetividade.

O treinamento em série também pode ser usado, pois nesse tipo de treinamento, se 
preconiza a exaustão completa de cada grupo muscular, fazendo o trabalho em cerca de três a 
quatro séries, de oito a doze repetições.

Conforme o individuo responde aos princípios de treinamento, tanto em controle 
motor, quanto em resposta hipertrófica, modificam-se as variáveis, como intervalo em séries, e 
numero de repetições. (GUIMARAES NETO, 2009)
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3 RESULTADO E DISCUSSÃO

3.1  CONTRAÇÃO ExCêNTRICA

Diante as diferentes formas de trabalho muscular, entende-se como contração 
excêntrica um trabalho dinâmico do músculo, onde o músculo alvo não desenvolve tensão 
suficiente para vencer a carga externa, desacelerando o movimento e aumentando o comprimento 
do músculo.

Clebis e Natali (2001) afirmam que este tipo de treinamento acarreta em maiores 
níveis de microlesões musculares, devido à tensão aplicada nas fibras musculares, para Uchida 
ET al. (2005), fatores como a velocidade de execução da fase excêntrica, determinam uma 
maior gama de fibras musculares afetadas.

As adaptações consequentes de movimentos repetidos e controlados de determinados 
exercícios, fazem do treinamento de força um trabalho complexo, podendo moldar a necessidade 
de exercer força, e estes ganhos são dados por fatores neurais, metabólicos e musculares.

O aumento gradual da sobrecarga tente a provocar adaptações no organismo que 
resultam em aumento da área de secção transversa (hipertrofia), e alterações nas características 
contráteis do músculo esquelético (BARROSO Et al, 2005).

Embora entendemos a necessidade de adaptar o corpo com exercícios resistidos, 
sendo que estes desencadeiam uma cascata de acontecimentos geradores da hipertrofia, pouco 
se tem conhecimento sobre os aspectos que reproduzem o rompimento muscular. 

Logicamente, quando se pensa em um treinamento estruturado para ganho de massa 
muscular, tais microlesões celulares precisam ser planejadas de acordo com os princípios do 
treinamento físico, levando em consideração a implementação da sobrecarga, fatores individuais 
e a especificidade do exercício físico. (RIETVELD 1996 apud VILARTA 2011)

Tomando a velocidade de execução como parâmetro, trabalhos de diferentes autores 
aparentemente se contradizem,  pois alguns como UCHIDA (2005), FLECK e KRAEMER 
(1999), BOMPA e CORNACCHIA (2000), demonstram que a velocidade moderada a lenta é 
capaz de produzir maior dano na estrutura muscular, já FOSCHINI ET al (2007), contraria esse 
senso comum, verificando que maiores velocidades de execução promoveram maior grau de 
dano muscular.

Waldemar Guimarães (2009) explica em seu livro a utilização consciente da 
contração excêntrica, devido a maior capacidade geradora de força contrátil, exemplificando:

Normalmente, a força contrátil estática consegue segurar uma carga de 10 a 15% 
maior do que no movimento concêntrico, e até 75% a mais, no trabalho controlado da fase 
excêntrica, ou seja, se você move 100kg na fase concêntrica,  poderá suportar uma carga de 
110-115kg em isometria, e 120-145kg na fase excêntrica. 

Considerando esta variável, verificamos que o treinamento excêntrico, quando bem 
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executado e auxiliado por um profissional competente, colabora para um trabalho mais intenso, 
sendo gerador de maior microlesão no tecido músculo esquelético.

Quando se relaciona os efeitos produzidos pelo exercício físico como mecanismos 
de microlesão tecidual, duas teorias são propostas; rompimento metabólico ou rompimento 
mecânico.

3.1.1 Rompimento Metabólico

Como causa metabólica, entende-se que a microlesão é resultado dos efeitos tóxicos 
de produtos metabólicos excretados pela célula, ou seja, uma produção insuficiente de ATP, 
em relação à demanda, resulta em um processo isquêmico que por sua vez degrada estruturas 
proteicas, ocasionando um prejuízo citoesquelético. 

Todavia, o exercício resistido pode estar relacionado a uma fonte indutora para 
produção de radicalares de oxigênio (EROS), proporcionando um aumento de distúrbios 
celulares que levaria a degradação das membranas. (ANTUNES NETO ET al 2008, TIIDUS 
1998, DAVIES ET al 1982, AMSTRONG 1990)

Outra explicação é que a necessidade de ATP seria maior que sua produção, causando 
um acúmulo de cálcio na célula, onde o efeito seria semelhante à lesão causada por hipóxia.

Em resumo, a fadiga muscular é um fator precursor de lesão do mecanismo contrátil, 
afinal, a fadiga acontece graças à depleção da reserva energética e do acúmulo de acido lático 
(FOx 1991).

3.1.2 Rompimento Mecânico

A causa mecânica está correlacionada fortemente com as ações excêntricas 
do treinamento, onde o numero de respostas lesivas no meio celular é maior (LIEBER ET 
al.1996, TEAGUE, SCHWANE 1995, PEN, FISHER 1994, NOSAKA, CLARKSON 1994, 
RODEMBURG ET al. 1993).

As alterações mais observadas envolvem dano nas estruturas da Linha A e Linha Z 
dos sarcômeros, e também, decorrente de processos paralelos originados pela tensão mecânica, 
pode haver rompimento do reticulo sarcoplasmático, aumentando a concentração de cálcio no 
LIC, o que vai permitir a ativação de outros processos degradativos. 

Mas como principal característica da ação excêntrica está o alongamento ativo dos 
sarcômeros, onde o elevado grau de tensão miofibrilar pode distorcer ou romper elementos 
citoesqueléticos do músculo (GARRET 1900).

Após isso, varias enzimas sarcoplasmáticas são encontradas no sangue (CK, lactato 
desidrogenase, Aspartato Aminotransferase e mioglobina) o que sugere refletir uma mudança 
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estrutural e permeabilidade no sarcolema (ANTUNES NETO 2008, DOLEZA ET al 2000, 
ESTON ET al 1996, VOLFINGER ET al 1994).

3.2 DOR AGUDA E DOR MUSCULAR TARDIA

Antes de evidenciar o processo inflamatório, precisamos distinguir a dor durante o 
exercício e após o mesmo.

O que ocorre, principalmente em atletas desavisados ou mal orientados, é um 
excesso de treino, que acarretaria um fator lesivo no qual ele estaria exposto. 

A dor durante a execução dos exercícios, chamada de dor aguda, é aquela onde o 
individuo sente um acúmulo de calor na musculatura, o popular “queimar”, sendo que este fator 
é limitante de sua execução, por não suportar dores além do que está predisposto.

Já a dor muscular tardia, que acontece em um período entre 24 e 72 horas pós treino, 
acontece devido um aumento da formação de fragmentações proteicas no interstício celular, o 
que gera uma pressão, ativando as terminações nervosas responsáveis pela captação e alteração 
dos compartimentos químicos celulares ( PYNE 1994).

Como resultante esse fator promove sensação dolorida, tato grosseiro, sensibilidade 
a temperatura, e rigidez na musculatura (LENT 2001).

 3.3 PROCESSO INFLAMATóRIO

Partindo da sensação de dor e do acumulo de material fragmentado resultante da 
degradação proteica, temos como efeito visual um inchaço na região treinada.  Este inchaço 
aparente, juntamente com os outros efeitos da dor muscular tardia, é processo de um efeito 
inflamatório local, afinal, onde há rompimento, é necessária reparação tecidual, portanto, a 
inflamação é um destes marcadores recuperativos. (COLLINDER, TESCH, 1987)

Quando se expõe o organismo a exercícios controlados e progressivos, tende a 
ocorrer mudanças no processo de síntese proteica, mas isto ainda se norteia por hipóteses.

Em geral, o estímulo primário para o aumento da síntese de aminoácidos está 
relacionada a quantidade de tensão envolvida no músculo, sendo assim, relaciona-se com a 
contração excêntrica  como indutor de assimilação proteica.  (COLLINDER, TESCH, 1987)

Da mesma forma, o exercício excêntrico assegura uma condição lesiva, e o inicio 
de uma inflamação. Simultaneamente ocorre o inicio da regeneração, tendo como marcadores a 
atividade de células satélites, células fagocíticas e linfóides (GLAUBER ET al. 1988).

Esta tabela representa um resumo dos eventos adaptativos durante o processo de 
regeneração tecidual. 

Tabela de Hurme e Kalimo (1992) mostra a interação entre estresses mecânico e 
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metabólico na síntese de proteínas. 

DIA 0. Ruptura celular e formação de hematoma na zona central.

Não há divisão de células satélites no músculo intacto.

DIA 1. Necrose das fibras musculares rompidas próxima aos cilindros da lâmina basal.

Início da divisão de células satélites no lado interno da lâmina basal.

DIA 2. Fagocitose das áreas necróticas das miofibras e preservação dos cilindros da lâmina basal na zona 
regenerativa. Proliferação de fibroblastos e formação de matriz colagenosa na zona central.

Aumento paralelo de células satélites em divisão e fagocitose na zona regenerativa.

DIA 3. Continuação da fagocitose. Células satélites migram para a zona regenerativa. Proliferação de capilares 
e tecido conjuntivo.

Divisão de células endoteliais entre a zona regenerativa e zona central.

DIA 5. Fusão dos mioblastos em direção aos miotubos multinucleados na zona regenerativa. Tecido conjuntivo 
torna-se mais denso na zona central. Início da retração de tecido conjuntivo.

Decréscimo no número de divisão celular na zona sobrevivente.

DIA 7. Regeneração das miofibras.

3.4 REPETIÇÃO SUBMáxIMA, FALHA E FALHA TOTAL

Waldemar Guimarães (2009), renomado treinador de atletas de bobybuilder, 
evidencia em seu livro uma mecânica de treinamento que visa exclusivamente à hipertrofia, 
trabalhando com a questão estética de simetria, volume, densidade e qualidade muscular.

Segundo o autor, trabalhando de três formas distintas, sejam juntas ou em períodos 
diferentes, dependendo do objetivo e da necessidade, garante-se um aproveitamento máximo 
em hipertrofia.

O trabalho submáximo é aquele onde se reproduz o exercício até o momento que 
se percebe a primeira dificuldade em execução, cessando o movimento logo que essa mecânica 
“atrapalhada” chegar.

Além de ser utilizado por iniciantes do treino de musculação, este método, quando 
bem controlado e isolado, serve como uma pré-exaustão para o trabalho à falha, e estimula 
diferentes tipos de fibras musculares com impulsos neurais também oscilatórios.

O trabalho até a falha ocorre quando o músculo é estimulado, e somente cessa após 
a não realização da próxima repetição concêntrica, ou seja, não há mais encurtamento contrátil.
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Neste período, exaurimos o combustível energético, garantindo um acumulo de 
fadiga que compreende um fator de microlesão tanto metabólica como mecânica.

Já a falha total, é aquela aonde o organismo vai ao limite, tendo como principio 
exaurir toda e qualquer capacidade contrátil ou de alongamento muscular. 

Como já vimos, a fase excêntrica é capaz de produzir maior força que a concêntrica 
ou isométrica, por isso, para alcançarmos sua falha total necessitamos de um trabalho roubado, 
ou ajudado. 

A falha total, quando conscientemente aplicada sua técnica, somada a capacidade 
individual de vencer limites psicológicos e a dor, garante a quebra do equilíbrio homeostático, 
causando microlesões por fator mecânico e metabólico, por isso, seria o melhor e mais garantido 
método de conseguir hipertrofiar.

Embora esse sistema se apresente como o de melhor qualidade para quem deseja 
o aumento da massa muscular magra, precisam-se observar alguns pontos: não se contam 
repetições, afinal músculo não sabe contar, e a falha total não tem numero padrão; precisa 
ser auxiliada por alguém competente e que também entenda o método, de preferência alguém 
que o utilize no dia a dia; o tipo de fibra muscular acionada é especifico do exercício com 
pesos; excesso de carga causa uma sobrecarga na condição orgânica dos músculos e tendões, 
desencadeando lesões; o limite é mais mental do que físico, portanto, somente bem aplicado em 
indivíduos dedicados, treinados, e motivados.

A consistência, precisão mecânica na execução, alta intensidade, consciência e 
motivação, são fatores que tornam o método valido e diferenciado.

3.5 HIPERTROFIA E ASPECTOS HORMONAIS 

O resultante do processo de regeneração miofibrilar é chamado de hipertrofia, e 
acontece devido o aumento da sensibilidade tecidual para insulina e fator de crescimento (IGF-
1).

Os IGF’s são transportados pelo sangue por proteínas de ligação, liberados como 
hormônios livres que interagem com seus receptores específicos (CHAMBERS 1996).

Portanto, IGF-1 e insulina estimulariam a proliferação de mioblastos, permitindo a 
fusão destes para formar miofiblias.

Kraemer (1994) coloca que no treinamento de força, esses mecanismos seriam 
influenciados pelo estresse do exercício, por respostas hormonais e pela remodelação tecidual 
no nível celular.

Assim, a relação entre hormônios e receptores, propiciam um mecanismo de 
adaptação em resposta ao treinamento, contribuindo para aumento de força e volume muscular.

Como degeneração e reparação fazem parte de um processo simultâneo, o trabalho 
clássico de Amstrong (1990), descreve quatro estágios de adaptação do músculo ao exercício 
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excêntrico:
1.Estágio Inicial: É aquele que compreende as condições que engatilham os processos 

que darão oportunidade a ocorrência das fases degenerativa e regenerativa no processo de lesão. 
Em resumo, o exercício excêntrico em si.

2.Estágio Autogênico:  Pode também ser chamado de fase inflamatória aguda, onde 
há uma ativação dos processos destrutivos de estruturas musculares, que consiste em perda de 
homeostasia celular de cálcio, onde se ativam sistemas proteolíticos e lipolíticos.

3.Estágio Fagocitico: Estágio onde o processo passa a ser comandado por células 
fagocíticas, que se expõe graças a marcadores de resposta inflamatória. Os neutrófilos aumentam 
seu numero após a microlesão, e os macrófagos, são responsáveis por fagocitarem fragmentos 
de material tecidual lesado.

4.Estágio Regenerativo: Após cerca de duas semanas, se reestabelecem os níveis de 
força, extingue-se a sensação de dor, e diminui totalmente a atividade enzimática no plasma.

3.6 ASPECTOS GENéTICOS

Existem genes responsáveis pelo acontecimento da síntese proteica, assim como o 
gene c-fos. O C-fos codifica proteínas funcionais para o tecido muscular, e as encaminha para o 
receptor de ligação especifico, assim, como estagio final, poderá haver hipertrofia.

Atualmente existem grandes evidencias que vários genes modulam nossas respostas 
ao treinamento como o ganho de força, potência e hipertrofia muscular. Por exemplo, a miostatina 
que é uma proteína presente no músculo esquelético tanto no período embrionário quanto na 
idade adulta. Esta proteína, também é conhecida como GDF-8 (Growth and differentiation 
factor e é um membro da família das supercitocinas do fator de crescimento transformador 
TGF-β, (Transforming growth factor-beta). Sua ação consiste em regular a proliferação dos 
mioblastos durante o período embrionário e ajustar o crescimento da musculatura esquelética 
em humanos e animais, durante e após o período embrionário. Esta regulação se dá através de 
uma interação com o receptor Activina IIB pela junção da miostatina com um propeptídeo. 
(MATSAKAS,2005)

 A função da partir do momento que o músculo sofre uma microlesão estas células 
satélites, migram para substituir as células lesionadas. Sem a Miostatina, o freio que atua sobre as 
células satélites poderia ser eliminado e as células musculares proliferariam, mas uma variação 
genética no receptor do gene IL-15RA pode inibir a resposta hipertrófica ao treinamento de 
força. (SCHUELKE,2004)

Outros fatores como os genótipos com fator neurotrófico ciliar (CNTF), onde o 
grupo (G / G) e (G / A) mostraram ter significativamente mais força muscular em comparação 
com os grupos (A / A) homozigotos. Há também alfa-actinina-3 (ACTN3), onde o genótipo 
R577X está fortemente associado com a força e capacidade contrátil do músculo esquelético. 
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Stewart e Rittweger (2006) fornecem uma revisão abrangente sobre os reguladores moleculares 
e influências genéticas da força e hipertrofia muscular, os autores sugeriram que os genes 
regulam de 80 a 90% da variação do ganho de força e massa muscular.

Uma demonstração muito simples da importância da genética é mostrado no estudo 
de Van Etten et. Al ‘s (1994). Este relataram aumentos significativos na massa livre de gordura 
para um grupo (muscular) mesomorfo após 12 semanas de treinamento de musculação, e o 
grupo  ectomorfo não apresentou melhoras significativas no mesmo período mesmo tendo 
seguido a mesma rotina de treinamento.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observando os resultados, podemos perceber a grande eficiência do exercício 
excêntrico, no que se diz respeito a hipertrofia.

Isso se dá graças ao processo indutor de síntese proteica, que se desencadeia através 
do método de repetição controlada na fase excêntrica, garantindo a hipertrofia tanto por meio 
mecânico, como por fator metabólico.

A microlesão, quando relacionada ao fator mecânico, se garante através do estresse 
que tenciona o músculo, fazendo com que ocorra um desequilíbrio neuromuscular, resultando 
na lesão músculo esquelética. Quando olhamos pelo fator metabólico, analisa-se o acumulo de 
material orgânico na musculatura, tendo também como marcador, o aumento do valor de cálcio 
intramuscular, e a perda da capacidade de gerar ATP.

Evidenciamos também o papel hormonal como indicador de dor muscular, e como 
recuperador sensível do trabalho muscular. Além disso, os hormônios são responsáveis pela 
assimilação de aminoácidos pelo tecido muscular, devido à ligação dos hormônios com os 
receptores específicos para síntese proteica.

Alguns mecanismos de treino respondem melhor ao processo hipertrófico, devido 
a garantia de estresse muscular mecânico, e também por levar o grupo muscular trabalhado a 
um déficit na produção de combustível energético, algo semelhante ao treinamento por hipóxia.

Muitos estudos infelizmente são inconclusivos, por abordarem indivíduos não 
treinados, e também trabalharem pouco tempo, mas, entende-se que os processos de degradação/
regeneração, acontecem simultaneamente, dando a entender que a recuperação já tem inicio 
durante a primeira série de exercício. Por fim, a hipertrofia é processo de um longo e complexo 
mecanismo, onde todas as variáveis precisam estar devidamente ajustadas e trabalhando no 
mesmo ritmo.
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ATIVIDADE FÍSICA COMO UM FATOR DE DIMINUIÇÃO NO ÍNDICE DE 
QUEDAS EM IDOSOS1

Jaine Clasen2

Josie Budag Matsuda3

RESUMO
O presente artigo trata-se de uma revisão bibliográfica que busca relatar os benefícios que a atividade física trás para 
a vida dos idosos e sua relação na diminuição de incidências de quedas e lesões. O crescente aumento na expectativa 
de vida e consequentemente o envelhecimento populacional anima a população e preocupa os governos. Com o 
passar dos anos as perdas fisiológicas e funcionais são mais perceptíveis e acentuadas no organismo dos idosos, 
afetando seu cotidiano e por muitas vezes gerando acidentes. As quedas são um fator de grande preocupação, suas 
consequências podem ocasionar traumas físicos como, hematomas, dores musculares e fraturas, e também danos 
psicológicos como o medo de cair novamente e a perda da independência, prejudicando seu cotidiano e a sua 
socialização. A atividade física aparece como um método de prevenção e tratamento para as quedas e suas lesões, 
sua prática regular combinada com boa alimentação e hábitos saudáveis trazem grandes benefícios para a saúde. 
Dentre tais benefícios relacionados com a diminuição de quedas destaca-se aumento do VO2 máx e da massa 
muscular, melhora da função pulmonar, do equilíbrio e da marcha, melhor controle da pressão arterial de repouso 
e da glicemia, redução do peso corporal, menor dependência para realização de atividades diárias, melhora da 
autoestima e da autoconfiança e significativa melhora da qualidade de vida.

Palavras-chave: envelhecimento, perdas funcionais, atividade física.

ABSTRACT
This article comes up a literature review that seeks to report the benefits that physical activity back into the lives 
of seniors and their relationship in decreasing incidences of falls and injuries. The increasing life expectancy and 
hence the population aging population and encourages governments concerned. Over the years the physiological 
and functional losses are more pronounced and noticeable in the body of the seniors, affecting their daily lives and 
often causing accidents. Falls are a factor of great concern, its consequences can cause physical trauma as bruising, 
muscle pain and fractures, and also psychological damage as the fear of falling again and the loss of independence, 
hampering their daily lives and their socialization. Physical activity appears as a method of prevention and treatment 
for falls and their injuries, their regular practice combined with good nutrition and healthy habits bring big health 
benefits. Among those benefits related to the reduction of falls highlights an increase VO2max and muscle mass 
, improves lung function , balance and gait , better control of resting blood pressure and blood glucose, body 
weight reduction , lower dependence to perform daily activities, improved self -esteem and self-confidence and 
significantly improved quality of life.

Keywords: aging, functional loss, physical activity.
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1 INTRODUÇÃO

A porcentagem da população idosa vem crescendo a cada ano no Brasil e 
principalmente nos países desenvolvidos. Esse crescimento se deve ao aumento da expectativa 
de vida e aos baixos níveis de fecundidade. O crescimento acentuado dessa camada populacional 
ao mesmo tempo em que alegra também preocupa o governo e toda população, pois os planos 
governamentais precisam se adaptar a maior demanda e as novas necessidades da população. 
Todos querem viver o máximo possível, porém com qualidade de vida, os indivíduos devem ter 
ciência que se é preciso tomar providências durante toda a vida para que cheguem à terceira idade 
com saúde. Programas de exercício, lazer, boa alimentação e contato social, são auxiliadores no 
retardamento do envelhecimento, na prevenção de doenças e acidentes decorrentes das perdas 
corporais.

As perdas funcionais são inevitáveis, com o decorrer dos anos ocorrem perdas 
ósseas, musculares e articulares, a visão e a audição ficam comprometidas, além de todos 
os sistemas fisiológicos estarem mais lentos. Todos esses processos prejudicam o cotidiano 
dos geriontos, atos que estão presentes no dia-a-dia ficam comprometidos, como é o caso do 
caminhar, agachar-se e levantar algo. Essas restrições interferem na qualidade de vida desses 
indivíduos, prejudicando sua independência.

As quedas e suas consequências se fazem presentes em todas as épocas da vida, 
porém são encaradas mais explicitamente como um problema na idade mais avançada. Nessa 
fase da vida as quedas são em sua maioria mais graves do que em indivíduos mais jovens, pois 
o corpo está mais frágil e a recuperação mais lenta. As lesões causadas por esse fenômeno 
ultrapassam as dores físicas e interferem no psicológico dos geriontos, a queda grave gera 
incapacidade do individuo em se locomover livremente, de realizar suas atividades cotidianas, 
seus afazeres e suas necessidades fisiológicas o que acarreta dependência de familiares ou 
cuidadores. 1

Muitos estudos têm sido realizados com intuito de encontrar relação da atividade 
física com a prevenção das quedas e na diminuição das lesões causadas pelas mesmas, 
auxiliando, desse modo muitos idosos a encontrar meios de melhorar sua saúde e prevenir 
as temíveis quedas. Diante dos pressupostos já citados, esse trabalho trata-se de um estudo 
bibliográfico que tem por objetivo relatar as perdas funcionais e suas consequências na vida dos 
idosos e verificar se a atividade física traz benefícios para a saúde do idoso e sua relação com a 
ocorrência de quedas.

2 ENVELHECIMENTO POPULACIONAL

A expectativa de vida da população idosa brasileira cresce consideravelmente a 
cada ano, de acordo com o Ministério da saúde, o país tem hoje cerca de 20 milhões de idosos. 
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Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) os brasileiros possuem uma 
média de vida de 72,7 anos e a porcentagem da população com mais de 60 anos de idade será de 
aproximadamente 11% da população geral até o ano de 2020. Esses números tendem a crescer 
ainda mais, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) até 2025, o Brasil será o sexto 
país do mundo com o maior número de pessoas idosas, o que gera preocupações com relação 
ao oferecimento de métodos que proporcionem um envelhecimento com qualidade de vida.2-3-4

O envelhecimento da população se dá por meio do aumento da expectativa de vida 
e pela diminuição nos índices de fecundidade, contrariamente ao que se é imaginado, pois 
pensasse que é a diminuição no índice de mortalidade que eleva o processo de envelhecimento. 
As famílias brasileiras estão ficando cada vez menores, a quantidade de filhos por casais é a 
mais baixa da história, essa diminuição afeta o processo de reposição, em estudo realizado em 
2000, observou que os níveis de fecundidade em geral do país se encontram bem próximos ao 
de reposição e até em algumas regiões mais desenvolvidas a fecundidade se encontra abaixo 
desses níveis, ocasionando uma anulação a longo prazo no crescimento populacional.5

O atual envelhecimento da população é visto como um processo natural de qualquer 
sociedade, principalmente dos mais desenvolvidos. Mas sabe-se que esse processo requer 
planejamento, com a crescente expectativa de vida e a menor fecundidade, é preciso encontrar 
meios que proporcionem melhores meios de vida para essa parcela da sociedade e para aqueles 
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que estão em processo de envelhecimento, ou até mesmo aqueles que estão distantes desse 
processo, mas encontram-se diretamente ligados aos cuidados desses idosos, que também 
acabam sofrendo muito com a falta de recursos que possibilitam a manutenção de autonomia e 
independência além da precária saúde pública.6

Ao perceber a demanda aumentando e a necessidade da população idosa em lutar 
para que a expectativa de vida cresça com melhor qualidade de vida, o governo precisou buscar 
meios de auxiliar essa população. Diante disto o governo criou em 2006 A Política Nacional 
de Saúde da Pessoa Idosa - PNSPI (Portaria Nº 2.528, de 19 de outubro de 2006) tem como 
finalidade primordial a recuperação, manutenção e promoção da autonomia e da independência 
da pessoa idosa, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em 
consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. É alvo dessa política 
todo cidadão e cidadã brasileiros com 60 anos ou mais de idade.7

Todo organismo vivo passa por diferentes fases no decorrer de sua vida, nasce, se 
desenvolve, reproduz, envelhece e morre. Dentre essas fases, o envelhecimento é o que gera 
maior medo e receio entre as pessoas, pois o envelhecimento é um processo contínuo que 
curiosamente inicia com o nascimento, mas é na fase adulta que oferece maiores consequência. 
O envelhecimento afeta progressivamente as funções no decorrer do ciclo vital, como por 
exemplo, a visão periférica, audição, força muscular, adaptação ao calor e ao tempo de reação. 
Essas perdas funcionais acabam influenciando no aumento do percentual de quedas gerando 
maiores gastos aos cofres públicos, maiores despesas domiciliares, insegurança, perda de 
autonomia, além de muitas vezes causando danos irreversíveis no corpo ou no psicológico do 
indivíduo acarretando na diminuição da qualidade de vida.8

Ao chegar à terceira idade o corpo acaba perdendo funcionalidades facilitando 
a incidência de quedas. A ocorrência de quedas nessa população tem origem multifatorial, 
dependendo tanto de fatores intrínsecos (aspectos fisiológicos, musculoesqueléticos e 
psicossociais relacionados ao envelhecimento) quanto de fatores extrínsecos (relacionados ao 
ambiente).9

2.1 ENVELHECIMENTO E PERDAS FUNCIONAIS

À medida que o indivíduo vai envelhecendo suas capacidades funcionais vão 
decaindo, sentem-se menos dispostas a fazerem suas tarefas diárias, praticam menos atividade 
física, o que prejudica ainda mais sua mobilidade, além de possibilitar o aparecimento de doenças 
crônicas que aceleram o processo de envelhecimento e acarretam em doenças psicológicas 
como o estresse e a depressão que deixam os idosos com pouca força de vontade para mudarem 
sua qualidade de viva.

Grande parte das quedas ocorre devido às alterações causadas pelo envelhecimento 
como instabilidade postural, marcha arrastada, passos curtos com pernas separadas, diminuição 
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dos reflexos, dificultando os movimentos instantâneos, além de alterações visuais e auditivas, 
as patologias também interferem, em destaque a hipotensão postural, problemas cardíacos e 
lesões do sistema nervoso central. 10

A diminuição da capacidade funcional é resultante de vários fatores, sendo os 
principais as: alterações neuromusculares, déficits visuais, sarcopenia, distúrbios músculo-
esqueléticos, alterações respiratórias, cardiopatias, falta de equilíbrio e uso de drogas como 
sedativos/ ansiolíticos, antidepressivos e agentes cardiovasculares.10-11-12

A perda de massa muscular também gera grandes problemas para a mobilidade dos 
idosos, diminuindo a velocidade e a qualidade do movimento, além de dificultar a realização 
das atividades diárias e suas necessidades. A sarcopenia é um termo dado a perda da massa, 
força e qualidade do músculo esquelético, que ocasiona diminuições funcionais no andar e no 
equilíbrio, aumenta o risco de queda e consequentemente da independência física, mas também 
contribui para aumentar o risco de doenças crônicas, como Diabetes e osteoporose.11

As alterações neuromusculares são resultantes da desenervação muscular, da atrofia 
e perda seletiva de fibras musculares (especialmente das fibras tipo II, que sofrem maior redução 
nos membros inferiores e em maior parte em pessoas do sexo feminino) essa diminuição com 
redução da massa muscular total e a diminuição da força e da potência muscular. Através dessas 
alterações os indivíduos de 50 a 80 anos perdem 30% de área muscular, sendo que 35% dessa 
atrofia se da pelas perdas de fibras musculares, além das perdas causadas por uma redução 
acelerada no funcionamento das unidades motoras, da medula espinal e nas fibras das raízes 
ventrais mielinizadas. Estas alterações neuromusculares prejudicam o equilíbrio e velocidade da 
mobilidade funcional dos idosos gerando redução da eficácia dos mecanismos de ajustamento 
postural e do controlo motor, ocasionando aumento no risco de quedas e fraturas na população 
idosa. 11-12

As doenças músculo-esqueléticos, como osteoartrose resultam em rigidez e dor nas 
articulações, o que ocasiona grande incomodo, tanto para a mobilidade como no bem-estar dos 
idosos. Essas dores articulares fazem com que os idosos deixem de fazer suas tarefas diárias e 
de praticar exercícios físicos, o que acaba agravando ainda mais o nível desses distúrbios. Essas 
patologias estão ligadas diretamente à instabilidade no caminhar e no equilíbrio, prejudicando 
a mobilidade que está diretamente relacionada com as queda , podendo levar à dependência 
funcional. 10

As alterações respiratórias não são tão influenciáveis na capacidade funcional do 
corpo quanto à perda dos sistemas neuromuscular, mas as alterações cardiorrespiratórias podem 
afetar o condicionamento físico, como na diminuição da capacidade vital (sem alteração na 
capacidade pulmonar total), diminuição do volume expiratório forçado, aumento no volume 
residual, aumento do espaço morto anatômico, aumento da ventilação, durante o exercício, 
menor mobilidade da parede torácica, diminuição da capacidade de difusão pulmonar, perda de 
elasticidade do tecido pulmonar e decréscimo da ventilação expiratória máxima. 11

Um fator que proporciona grande risco na propensão de quedas são os déficits 
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visuais, as perdas visuais geram grandes transtornos na mobilidade dos idosos, o uso inadequado 
de óculos, a falta de troca periódica e até mesmo o não uso, facilitam os riscos de ocorrem algum 
tipo de acidente. A perda visual, diminuição do campo de visão, aumento da sensibilidade 
à luz, percepção de profundidade deficiente ou dificuldade na fixação do olhar constituem-
se em fatores relacionados à perda de equilíbrio, uma vez que a visão é um órgão sensorial 
que fornece importantes informações para o mecanismo de controle postural. Essa deficiência 
quando combinada com pouca iluminação, terreno irregular, calçados inadequados, poças de 
água e tapetes soltos, podem predispor a escorregões e derrapadas. Outro fator importante 
para o mecanismo de controle postural é o déficit auditivo. Estudos apontam que a diminuição 
da sensibilidade auditiva resulta em vertigens e dificulta o controle postural, principalmente 
idosos com labirintite que sofrem com tonturas em movimentos bruscos e mudanças de direção, 
favorecendo, portanto, a ocorrência de quedas.10-13

A grande utilização de remédios tem gerado grandes preocupações em relação aos 
idosos, seu uso vem sendo cada vez mais freqüente e em maior quantidade. Por muitas vezes a 
ingestão de medicamentos é feita sem nenhum cuidado no controle de horários, ordem de ingestão 
ou até mesmo se automedicam, sem a recomendação de profissional. Esses comportamentos 
causam descontroles orgânicos como: tonturas, modificações na frequência cardíaca, 
descontrole na respiração. Algumas drogas como sedativos/ ansiolíticos, antidepressivos e 
agentes cardiovasculares (tais como diuréticos, anti-hipertensivos, cardiotônicos), mesmo que 
tomados corretamente e com prescrição médica podem causar efeitos colaterais que podem 
levar diretamente a quedas, por causarem hipotensão postural, sedação excessiva e diminuição 
no tempo de reação, dificuldades no equilíbrio e no caminhar, arritmias e danos a um estado de 
alerta cognitivo.10-13

Dentre os fatores já citados, podemos destacar também como influenciadores nos 
índices de quedas a diminuição no número e tamanho dos neurônios, diminuição na velocidade 
de condução nervosa, aumento do tecido conectivo nos neurônios, menor tempo de reação, 
menor velocidade de movimento, diminuição no fluxo sanguíneo cerebral, diminuição da 
agilidade, coordenação, equilíbrio, flexibilidade, diminuição da mobilidade articular e aumento 
da rigidez da cartilagem, tendões e ligamentos.11

2.2. COMPLICAÇÕES CAUSADAS PELAS QUEDAS

Todas as pessoas independentemente da idade correm riscos todos os dias de 
sofrerem algum tipo de queda, porém os idosos são mais vulneráveis e suas quedas podem 
levá-los a traumas mais graves e maiores cuidados. Segundo o dicionário Aurélio (2001) cair 
é o ato de ir ao chão pelo próprio peso, ou por desequilíbrio, etc. A queda para Cunha & 
Guimarães (1989), a queda se dá em decorrência da perda total do equilíbrio postural, podendo 
estar relacionada à insuficiência súbita dos mecanismos neurais e osteoarticulares envolvidos 
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na manutenção da postura. 14

Segundo dados, anualmente no Brasil, a incidência de quedas chega a 32% 
dos idosos entre 65 e 74 anos, 35% de 75 a 84 anos e 51% acima de 85 anos, esses dados 
são preocupantes, pois mostram que mais da metade da população com 85 anos ou mais já 
sofreu algum tipo de queda, esses dados tornam-se ainda mais preocupantes se levarmos em 
consideração as sequelas ou as mortes causadas pelas quedas nessa idade, pois as mudanças 
fisiológicas normais associadas à idade dificultam a recuperação. Os efeitos das quedas podem 
demorar a aparecerem, muitos idosos queixam-se de dores somente após algum tempo depois 
da queda o que tende a piorar a situação e dificultar ainda mais a recuperação, o risco de morte, 
no ano seguinte à hospitalização por queda, varia entre 15% e 50%. Esses números poderiam 
ser menores se o tratamento na hora da queda fosse mais eficaz. 15

Em estudo realizado por TINETTI (1994) mostrou que os principais problemas 
decorrentes das quedas são fraturas, lesões na cabeça, ferimentos graves, ansiedade, depressão, 
o chamado “medo de cair” (medo de subsequentes quedas), que também pode acontecer em 
idosos que nunca caíram. O medo de cair faz com que muitos idosos diminuam suas atividades, 
pois elas podem ocasionar menor confiança na capacidade de caminhar e efetuar as demais 
tarefas diárias, desencadeando uma série de complicações, levando o idoso a um maior declínio 
funcional, depressão, sentimentos de desamparo, isolamento social, aumento do risco de 
institucionalização e, consequentemente, a uma perda da qualidade de vida.10-13-15-21

Há uma grande preocupação em relação à independência e autonomia dos idosos 
pós-queda, pois suas consequências geram modificações ou proibições para a realização das 
atividades cotidianas forçando a uma dependência, principalmente para realização das atividades 
intermediárias da vida diária (AIVD) as quais incluem tarefas essenciais para a manutenção da 
independência. Através da dificuldade ou incapacidade para realização das AIVDs, provocadas 
pelas consequências das quedas, podem gerar, alongo prazo, não apenas consequências aos 
idosos, como também para os serviços de saúde públicos, pois o custo social é imenso e torna-
se maior quando o idoso tem diminuição da autonomia e da independência ou passa a necessitar 
de institucionalização, além de seus familiares que precisam se mobilizar para o tratamento e a 
recuperação dos geriontos.1-10-15

As quedas são ocasiões de riscos que podem ser evitadas, basta que os cuidadores ou 
os próprios idosos tomem algumas precauções. A saúde do idoso deve ser vista com prioridade, 
exames devem ser feitos regularmente e é preciso observar seus comportamentos. Os cuidados 
com a infraestrutura das residências também devem ser modificadas, tapetes soltos devem 
ser retiradas ou presos, cadeiras, mesas e outros objetos devem ser retiradas de lugares onde 
eles passam com maior frequência. Interruptores de energia devem ser colocados em lugares 
estratégicos, para que possam acender com menos deslocamento possível, pois muitos idosos 
têm deficiência visual e a pouca claridade aumenta consideravelmente os riscos.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante toda a vida os indivíduos se preocupam com como irão chegar/estar na 
terceira idade, muitos só ao se depararem com o inicio da velhice ou com o aparecimento de 
doenças mudam totalmente seus hábitos, mudam de cidade, acabam com vícios, mudam o 
ritmo de trabalho e até mesmo trocam os amigos para recuperar a saúde ou atrasar o ritmo do 
envelhecimento. Mas sabe-se que as precauções devem ser feitas durante toda a vida e não 
somente quando o problema já está instalado. Alguns hábitos ajudam a aumentar a qualidade de 
vida e consequentemente também à expectativa de vida dos indivíduos, são estes: alimentação 
adequada com baixo índice de gordura, baixa ingestão alcoólica, dormir bem, manter-se dentro 
do peso adequado, controlar o estresse, não fumar nem fazer uso de drogas ou remédios por 
conta própria, realização de exames preventivos e praticar exercícios físicos regularmente.

A prática de atividade física tem sido estudada por muitos autores, sendo investigada 
como fator na melhora da capacidade física e diminuidor no índice de quedas o no agravamento 
das lesões. A atividade física é um excelente instrumento para a manutenção da saúde em todas 
as faixas etárias, especialmente para os geriontos, gerando várias adaptações fisiológicas e 
psicológicas, como as citados por estudo feito por, NÓBREGA et al. (1999, p.209). São elas: 
aumento do VO2 máx. e da massa muscular, melhora da função pulmonar, do equilíbrio e 
da marcha e do perfil lipídico, melhor controle da pressão arterial de repouso e da glicemia, 
redução do peso corporal, maiores benefícios circulatórios periféricos, menor dependência 
para realização de atividades diárias, melhora da autoestima e da autoconfiança e significativa 
melhora da qualidade de vida.17

A fraqueza óssea é um grande problema na vida dos geriontos principalmente para 
as mulheres, os problemas ósseos são um dos maiores responsáveis pela ocorrência de fraturas 
antes e pós-queda. A prática da atividade física é recomendada para manter e/ou melhorar a 
densidade mineral óssea e prevenir a perda de massa óssea, principalmente os exercícios nos 
quais se sustenta o próprio peso e exercícios de força que gerem torção, tração e impacto. A 
regularidade de exercícios promove maior fixação de cálcio nos ossos, auxiliando na prevenção 
e no tratamento da osteoporose, além de aumentar a força e a endurance musculares, o 
equilíbrio e a flexibilidade, diminuído consideravelmente a incidência de quedas, fraturas e 
suas complicações, lembrando que as atividades podem ser praticadas desde que adaptadas à 
sua condição. A atividade física é um grande auxiliador na preservação da massa óssea, mas não 
deve substituir a terapia de reposição hormonal. A combinação entre tratamento medicamentoso 
e atividade física é uma excelente maneira de prevenir fraturas. 17

Além de doenças fisiológicas a atividade física também é aconselhada para 
indivíduos com doenças neurológicas, como portadores de esclerose múltipla e doença de 
Alzheimer, Para estes deve ser recomendado treinamentos que incluam equilíbrio, caminhadas 
e exercícios de força. 17

Cornillon et al.1 verificou que 10 sessões de atividade física permitiram melhorar o 
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desempenho de idosos em vários testes, de equilíbrio, força e flexibilidade, sugerindo que um 
programa de prevenção baseado em exercícios regulares pode ser eficiente para os idosos na 
prevenção de quedas. Neste estudo o autor avaliou 186 idosos muito ativos, que apresentaram 
doenças, sendo que somente 36 idosos apresentaram quedas em três meses que antecederam o 
resultado, mostrando que, mesmo os idosos apresentando doenças mantiveram-se muito ativo, 
o que pode diminuir a quantidade de quedas.

A atividade física melhora a mobilidade física e a estabilidade postural, que estão 
diretamente relacionadas à diminuição de quedas. Em estudo realizado para verificar os efeitos 
do exercício físico sobre a estabilidade postural e sua reação sobre a frequência de quedas 
na vida diária, encontrou diferenças significativas entre dois grupos. Os dois grupos foram 
submetidos ao questionário de HRQL (Health - Related Quality of Life), este questionário 
abrange 36 itens aos quais definem 8 dimensões: função física, percepção de dor corporal, 
saúde geral, vitalidade, função social, limitações devido à saúde emocional, limitações devido à 
saúde física  e saúde mental, que permitem uma compreensão completa do processo de doença 
e de vários comportamentos preventivos que afetam os indivíduos. 17-18

O grupo que pratica exercícios físicos teve desempenho superior em todos os itens 
do questionário de HRQL comparado com o grupo de controle. Obtiveram-se valores mais 
elevados no GE (grupo de estudo) do que no GC (grupo controle), com maiores diferenças para 
a vitalidade, a saúde física e a saúde em geral. Através dos dados foi observada uma influência 
positiva em fatores cruciais para a independência dos idosos. O que levou a concluir que a 
participação em programa de Atividade Física melhora a qualidade de vida relacionada com a 
saúde dos idosos.18

Guimarães et al. (2004)19, em estudo realizado com 20 idosos praticantes de 
atividades físicas e 20 idosos sedentários, com idade entre 65 a 75 anos. Realizaram o teste 
“Time Up & Go” para avaliar a mobilidade funcional. O teste consiste em mensurar em 
segundos o tempo que um idoso gasta para levantar de uma cadeira, andar uma distância de três 
metros, dar a volta, caminhar em direção a cadeira e sentar novamente. Ao mensurar e avaliar 
os testes obteve-se os seguintes dados: idosos que praticam atividade física têm 5% médio de 
risco de quedas e 95% baixo risco, já idosos que não praticam atividade física obtiveram dados 
mais negativos, identificou-se 5% alto risco de quedas, 15% baixo risco e 80% médio risco de 
quedas. 

Neste estudo, foi observado maior nível de mobilidade e uma menor propensão a 
quedas em idosos praticantes de atividade física. Pois a mobilidade tem grande relação com 
equilíbrio, com a velocidade da marcha e na capacidade funcional, que estão diretamente 
relacionadas com a propensão de quedas. Quanto menor o tempo gasto para execução do teste 
melhor será o nível de mobilidade funcional do idoso, diminuindo a probabilidade de quedas e 
suas gravidades serão menores.19

Em relação a que tipo de exercício físico proporciona melhora no condicionamento 
físico contra a propensão de quedas, há grandes contradições entre autores. Orr et ali. após 



Revista Caminhos, Online “Saúde”, Rio do Sul, a.5 (n. 14), p. 21-33, jul./set. 2014.30

realizar uma revisão sistemática, avaliaram a eficácia do fortalecimento muscular progressivo 
para a melhorado equilíbrio corporal, concluindo que esse treinamento realizado isoladamente 
não trás resultados efetivos na melhora do equilíbrio. Skelton e Beyer, através de uma revisão da 
literatura, chegaram à conclusão que o programa de treinamento mais eficaz na redução no risco 
de quedas e de fraturas pós-quedas, deve contemplar: exercícios de equilíbrio, de coordenação e 
de tempo de reação, fortalecimento muscular e ainda citou que treinos específicos de musculação 
ou caminhada são menos efetivos para a estabilidade postural. Em contra partida, Howe et al. 
após revisão sistemática, aponta que diversos tipos de treinamento proporcionam melhoras ao 
equilíbrio corporal,sem a necessidade de serem praticadas em conjunto a outras. Howe et al. 
destaca tais atividades que geram resultado trabalhadas isoladamente:20

Exercícios funcionais (para balanço, marcha eco-coordenação), fortalecimento 
muscular, caminhada, dança, tai chi chuan, bicicleta (tanto estacionária quanto livre); 
essa última apresentou apenas tendência de melhora no equilíbrio corporal. Porém, 
advertem que todas essas intervenções têm efeitos somente a curto prazo e que estudos 
padronizados e a longo prazo devem ser feitos para avaliar o efeito da atividade física 
regulam a estabilidade postural.

A osteoporose prejudica a vida de milhares de pessoas, principalmente geriontos, 
ela é uma das grandes responsáveis pela ocorrência de quedas com fraturas. Essa patologia não é 
transmissível e atinge principalmente mulheres pós menopausa, seu tratamento ou prevenção se 
dá por meio de ingestão balanceada de cálcio e vitamina D, se necessário a suplementação dos 
mesmos pode diminuir as perdas de massa óssea, exercícios físicos regulares são importantes, 
pois trabalham como agentes retardatários do envelhecimento esquelético.21

Matsudo e Matsudo (1991) 21 definem o efeito do exercício sobre o tecido ósseo: 

Sob condições genéticas e endócrinas adequadas, o estímulo da carga mecânica 
provocado pela atividade física ocasiona um efeito pizoelétrico localizado no osso 
que gera mudanças elétricas, estimulando a atividade osteoblástica que levaria à 
formação óssea por possíveis incrementos de DNA e proteína.

Os exercícios físicos, com carga de peso moderada, contribuem na manutenção ou 
no ganho de massa óssea em mulheres na pós-menopausa e quase sempre causa efeito anabólico 
sinérgico, quando realizada em conjunto a um tipo de tratamento convencional da osteoporose. 
Pois a atividade física promove alterações no metabolismo ósseo por efeito direto, através 
de força mecânica, ou indiretamente ocasionada por fatores hormonais. A força mecânica, 
quando aplicada sobre o tecido ósseo, forma sinais endógenos que interferem nos processos 
de remodelação óssea e promove aumento das conexões das ramificações canaliculares dos 
osteócitos, aumentando a viabilidade da matriz óssea.21
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O efeito indireto da atividade física sobre o osso ocorre devido fatores hormonais, 
que está ligado diretamente à produção de citocinas e a liberação de fatores de crescimento 
pelas células ósseas, com consequente aumento da atividade osteoblástica. A atividade física 
estimula a secreção do hormônio de crescimento (GH) que proporciona efeito anabólico direto 
ou indireto.22

Alguns exercícios têm obtido resultados benéficos no retardamento ou na reversão 
da perda de massa óssea, são elas: exercícios com peso, corrida e aulas em academias. Através 
de uma revisão de literatura, Pereira e Dias citaram que entre vários tipos de atividade física, o 
treinamento resistido destaca-se, pois esse método gera tensão muscular aos tendões, ligamentos 
e ossos conectados aos músculos solicitados no exercício, essa tensão muscular ocasiona torção 
e tração ao osso, solicitando que toda a estrutura torne-se mais forte. 20-21

O treinamento resistido para a melhora ou manutenção da saúde óssea deva ser 
realizado pelo menos 2 a 3 dias por semana, enfatizando os grandes grupamentos musculares. 
Deve-se prescrever uma intensidade de moderada a alta, com um número de repetições entre 8 
e 12. É importante ressaltar o tempo de intervalo entre as séries e os exercícios, sendo que de 
1 a 2 minutos parece ser suficiente para a recuperação dos idosos neste tipo de treinamento.21

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O envelhecimento é um fator inevitável na vida das pessoas, as perdas funcionais 
decorrentes da idade e a má condição infraestrutura das cidades e das próprias casas são os fatores 
que geram maior índice de quedas entre idosos. A infraestrutura das casas e principalmente 
de locais públicos precisam ser remanejados e planejados para proporcionar maior segurança, 
mobilidade e comodidade à vida dos idosos. As perdas funcionais podem ser retardadas através 
da prática regular de exercícios físicos, boa alimentação e qualidade de vida.

São evidentes os benefícios da atividade física na melhora da qualidade ósseo, além 
de proporcionar fortalecimento muscular, de tendões, melhora das articulações, no sistema 
cardiovascular, hormonal, imunológico e da autoestima. Todos esses benefícios auxiliam a 
diminuir a ocorrência de quedas e suas consequências são amenizadas, além de proporcionar 
melhor e mais acelerada recuperação. 

Através dos resultados benéficos que a atividade física proporciona na vida dos 
idosos, torna-se inevitável a necessidade da implantação de programas públicos e privados 
que visam estimular a prática regular de atividade física, que tem como objetivo a melhoria 
das capacidades funcionais dos idosos. Juntamente com uma alimentação balanceada e 
acompanhamento médico regular, os resultados são ainda mais significativos. Para essa 
faixa etária devem ser indicadas a execução de exercícios resistidos e exercícios físicos que 
simulem as atividades diárias, o que gera ganhos mais específicos na diminuição das quedas 
e melhora na manutenção das atividades cotidianas, proporcionando maior independência e 
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consequentemente melhora na sua autoestima e qualidade de vida.
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SEXUALIDADE E MENOPAUSA1

Roberta Otto2  
Rosimeri Geremias Farias3

RESUMO
O presente estudo tem por objetivos descrever os aspectos fisiológicos da sexualidade das mulheres após a 
menopausa, além de identificar os fatores que interferem nas relações sexuais das mulheres menopausadas e relatar 
as experiências nas relações sexuais dessas mulheres. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter descritivo 
e exploratório, realizada com mulheres com registro de menopausa há mais de um ano e idade entre 55 e 60 
anos. Após obtenção da liberação ética pelo comitê de ética da UNIDAVI iniciou-se a coleta de dados. Foram 
entrevistadas vinte e uma mulheres. O tratamento dos dados deu-se por meio de categorias e a análise mediante 
revisão da literatura e discussão com a teoria Interacionista do Cuidado de Enfermagem. Constatou-se que as 
mulheres menopausadas esperam que o assunto sexualidade e menopausa seja discutido, claramente, entre elas 
e os profissionais de saúde. As relações sexuais após a menopausa, em muitos casos, foram classificadas como 
obrigação conjugal. Observa-se que a satisfação sexual dessas mulheres não está relacionada no ato sexual em si, 
ou no prazer que possa proporcionar, e sim no companheirismo, amor, carinho, e respeito entre o casal. Conclui-
se que a orientação profissional quanto às alterações físicas e emocionais vinculadas à menopausa e a adoção de 
medidas que possam favorecer as relações sexuais após a menopausa, quando aliadas ao diálogo das mulheres com 
seus companheiros, podem ser fatores contributivos para manter a sexualidade saudável ao longo de toda a vida.

Palavras-chave: Mulher. Menopausa. Sexualidade.

ABSTRACT
This studyaims to describe the physiological aspects of women’s sexuality after themenopause, and identify 
factors whichmight interfere in sexual intercourse for women in the menopause period andreport these woman’s 
experiences in sexual intercourse. It’s all about aqualitative research with a descriptive and exploratory type, made 
with women who have gone through amenopause period more than one year ago and with ages between 55 and 60 
years. After obtaining ethical clearance by the ethics committee of UNIDAVI, data collection got started.Twenty-
one women were interviewed.  Data treatmentwas performed by categories and the analysis was made through 
literature reviewand discussion by the Interactive Theory of Nursing Care. It was found thatmenopausal women 
wait for the subject ‘menopause and sexuality’ to be discussed,clearly, between them and health professionals. 
Sexual intercourse after menopause, in many cases, were considered a marital obligation. It is observed that these 
women’s sexualsatisfaction isn’t linked to sexual intercourse itself, or to the pleasure itmight provide, but to the 
companionship, love, care and mutual respect. It’sconcluded that professional guidance related to physical and 
emotional changesattached to the menopause and the adoption of measures that might be favorableto encourage 
sexual intercourse after menopause, when combined with dialoguesbetween these women and their partners, those 
might be contributing factors to keep a healthy sexualitythroughout life.

Keywords: Woman. Menopause. Sexuality.
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1 INTRODUÇÃO 

O envelhecimento populacional é evidente no contexto atual e a diversidade de 
demandas de cuidado vem crescendo paralelo ao aumento do número de anos vividos pelas 
pessoas. 

A expectativa de vida para as mulheres brasileiras vem aumentando a cada ano.  
Estima-se que após a menopausa as mulheres dispõem de 1/3 de suas vidas (BRASIL, 2008). 

Menopausa não se refere a um processo, mas sim ao último ciclo menstrual da 
vida reprodutiva da mulher. Perimenopausa compreende o período de mudança entre os ciclos 
reprodutivos normais e o último fluxo menstrual. O climatério dura em torno de cinco anos 
antes e após a menopausa. (REISSER, 1998)

O climatério compreende a transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo 
da vida da mulher; a menopausa é reconhecida depois de passados 12 meses ao último ciclo 
menstrual. Acontece em torno dos 48 aos 50 anos de idade (BRASIL, 2008).

Ao longo da idade o amor e o sexo mudam a exuberância da juventude, toma forma 
de ternura, de carinho, de valorização, de toque, dos pequenos gestos associados à sensibilidade, 
com respeito ao homem e mulher (FREITAS; ET AL, 2001).

A sexualidade vem sendo cada vez mais compreendida e valorizada, independente 
da idade em que se manifesta. Muitos são os mitos e preconceitos que envolvem as discussões 
acerca da sexualidade e, especialmente, quando se trata de questões vinculadas às mulheres 
sem capacidade reprodutiva, como é o caso das mulheres menopausadas. A essas não se atribui 
credibilidade quanto à possibilidade de manter a vida sexual ativa para além da procriação. 
Entretanto, cada vez mais se encontram mulheres vivenciando a sexualidade após a menopausa. 

A menopausa caracteriza a transição da fase adulta para a velhice. É um momento 
importante na vida de uma mulher, um período onde os mitos devem ser separados da realidade 
e superados. Com o fim do período reprodutivo, fica determinado que as funções sexuais da 
mulher chegaram ao fim, esquecendo-se da relação sexual como fonte de prazer e satisfação 
pessoal.

Segundo Barros, Marin e Vilhena (2002), a sexualidade é uma necessidade de todo 
ser humano, que independe de cor, raça, sexo, nível de escolaridade ou socioeconômico. A 
idade ajusta de maneira diferente e significativa o componente biológico e também psicológico 
da sexualidade, de forma que a resposta sexual varie nas diferentes idades. 

A sexualidade não caracteriza o ato sexual em si, vai muito além da relação, 
caracterizando-se pelo contato físico, carinho, amor, respeito, e cumplicidade entre o casal. 
A possibilidade de contar com um companheiro faz com que as mulheres menopausadas 
mantenham o interesse pelo sexo oposto e também pelo contato sexual íntimo.

A qualidade da vida sexual desse público acaba sendo prejudicada, pois a menopausa 
ocorre geralmente quando a mulher ainda é sexualmente ativa, ocasionando mudanças nos 
órgãos reprodutores e no desejo sexual, devido a fatores hormonais. É importante que a 
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comunidade em geral, principalmente as mulheres compreendam e estejam preparadas para as 
mudanças que acontecem com o corpo na menopausa. 

Os serviços de saúde estão aptos a atender as demandas das mulheres em idade 
fértil, como sendo esse o período sexualmente ativo da mulher, o ápice sexual da mulher. É 
desafiador para os trabalhadores da área da saúde estabelecer programas e ações que garantam 
às mulheres menopausadas o acesso a informações e tecnologias que favoreçam a manutenção 
da vida sexual ativa. 

Considerando questões relacionadas a sexualidade ao longo do ciclo de vida da 
mulher, é importante saber: Como as mulheres compreendem a sexualidade e a relação sexual 
após a menopausa? Para tanto, o presente estudo buscou descrever os aspectos fisiológicos da 
sexualidade das mulheres após a menopausa, além de identificar os fatores que interferem nas 
relações sexuais das mulheres menopausadas e relatar as experiências nas relações sexuais 
dessas mulheres.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

 Trata-se de um estudo qualitativo de caráter descritivo e exploratório que busca 
emitir julgamentos a partir de depoimentos a respeito de fenômenos.

A pesquisa foi realizada na Policlínica de Referência Regional, na cidade de Rio do 
Sul, no Estado de Santa Catarina.

Os sujeitos da pesquisa foram mulheres com idade entre 55 e 60 anos, que buscaram 
atendimentos junto à Policlínica de Referência Regional no mês de outubro de 2011, no período 
matutino. Foi considerado como critério de inclusão o registro de menopausa há mais de um ano 
e a aceitação da mulher a responder livre e espontaneamente o instrumento de pesquisa. Foram 
excluídas as mulheres que chegaram à Policlínica no momento em que já estava acontecendo 
uma entrevista.

O fechamento amostral deu-se por saturação teórica dos dados.
A entrada no campo deu-se por meio da apresentação do projeto na Secretaria de 

Saúde do município de Rio do Sul. Além disso, o projeto foi disponibilizado para conhecimento 
dos profissionais de saúde que atuam na Policlínica de Referência Regional de Rio do Sul. A 
realização do estudo foi autorizada pelo responsável na Secretaria Municipal de Saúde de Rio 
do Sul, respeitando-se os critérios éticos. 

A escolha dos sujeitos aconteceu de forma aleatória, onde a pesquisadora abordou, 
com respeito e educação, os possíveis sujeitos do estudo, perguntando a idade das mesmas e 
avaliando o cumprimento dos critérios de inclusão do estudo. Após confirmação desses critérios, 
os sujeitos de pesquisa foram convidados a participarem de um estudo com tema sexualidade 
e menopausa, sendo explicados os objetivos da pesquisa. A pesquisadora passou confiança 
e acima de tudo demonstrou respeito com os sujeitos, aguardando inclusive os mesmos em 
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suas consultas médicas, e acompanhando-os na farmácia para criar vínculo com o sujeito. As 
entrevistas foram realizadas em ambiente individualizado, pela pesquisadora, quando a mulher 
já estava liberada de seus atendimentos na Policlínica. Além das questões atinentes à pesquisa, 
com objetivo de firmar vínculos com as entrevistadas, conversas informais foram estabelecidas 
e em meio à entrevista oportunizou-se uma relação terapêutica e momentos de educação em 
saúde.

Os dados foram organizados em três categorias que apresentam a compreensão das 
mulheres acerca da sexualidade e da satisfação sexual; os fatores que interferem na relação 
sexual e a avaliação das mulheres menopausadas sobre as relações sexuais antes e depois da 
menopausa.

Seguindo as recomendações da Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de 
Saúde (BRASIL, 1996), garantiu-se o anonimato e sigilo quanto à identidade das entrevistadas, 
bem como o direito a participação voluntária na pesquisa. Seus nomes foram substituídos por 
nomes de flores, escolhidos pela pesquisadora.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram entrevistadas vinte e uma mulheres na Policlínica de Referência Regional, 
na cidade de Rio do Sul/SC. Dentre essas encontrou-se mulheres com registro de menopausa 
a um ano e meio até vinte anos. Boa parte das entrevistadas está em menopausa entre quatro e 
seis anos e o registro de menopausa se deu após os cinquenta anos de idade.

3.1 SExUALIDADE E SATISFAÇÃO SExUAL 

O sexo foi visto por muito tempo como uma forma de reprodução, principalmente 
pelas mulheres. Ocorreu muita discussão, rompimento de mitos e tabus, e graças à informação 
concedida as pessoas, o sexo começou a fazer parte do dia a dia dos casais, não mais visto 
apenas como um ato de reprodução, mas pela necessidade da mulher de sentir-se realizada, 
valorizada, aumentando sua autoestima. A sexualidade passou a ser vista de diversas maneiras, 
dependendo da idade, possui significados diferentes, mas em todos os casos vem completando 
a vida.

Tavares e Carvalho (2011), alegam que a vivência da sexualidade pode se manifestar 
em todas as idades, cada pessoa tem uma maneira própria de expressar a sua. Consideram que 
recomendar “sexo novo” é uma oportunidade de expressar admiração por alguém, carinho, 
afeto. É a autoafirmação de si mesmo, de seu corpo, é a autoestima elevada, bom humor, melhor 
qualidade de vida. Para Rosa, sexualidade é: 

“Aquilo que dá prazer, que deixa a gente feliz. Tem diversas maneiras de entender 
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a sexualidade. Eu posso não ter uma vida sexual ativa, mas posso estar satisfeita de outras 
maneiras. Não tá só relacionado ao ato sexual, pode se exercer a sexualidade de outras 
maneiras, através do carinho, parceria do casal, do amor em si”.

Definir sentimentos é algo quase impossível. O amor, o carinho, o desejo, a afeição 
são subjetivos a cada pessoa e não serão discutidos nesse estudo.

A satisfação sexual está relacionada ao modo como as pessoas viveram e vivem 
suas vidas. O ser humano carrega uma série de experiências, e emoções consigo. Dependendo 
dessas experiências de vida, cada um considera o futuro de forma diferente, com seus medos, 
ambições e vontades. A autoestima de cada ser está relacionada ao modo como este vê o mundo, 
e ao modo de encarar as mudanças fisiológicas, corporais de si como um processo natural. Rosa 
completa seu relato dizendo que satisfação sexual é:

“a pessoa estar feliz, estar realizada na vida particular. A vida vai modificando. 
É ela se sentir amada, importante. Ela se sentir produtiva, se sentir ativa, e não achar que tá 
envelhecendo e perdendo o valor, não deixar se entregar e achar que está feia velha. Sentir-se 
realizada consigo mesmo”.

Segundo Freitas et al. (2006b), a sexualidade é traçada nos processos de identificação 
com os objetos amorosos, nas primeiras experiências de vida. São essas experiências que 
permitirão, em singularidade, construir suas formas de satisfação em relação a esses objetos. 
Por mudanças, essas formas de satisfação se estenderão a objetos substitutos ou a outras formas 
de manifestação e realização para além do biológico. 

O amor deve ser pensado de diferentes formas. A vida sexual não diz respeito 
apenas ao jovem, ela passa pela ternura, os contatos físicos, o olhar, o toque, e é completado 
com o ato sexual.

Segundo Mendonça e Ingold (2006), há uma transformação constante ao longo de 
todo o processo de envelhecimento, porém não existe limite de idade para a prática da atividade 
sexual. A sexualidade permanece em todo o período de envelhecimento, havendo somente uma 
diminuição da frequência. 

Em seu relato, Açucena atribui a sexualidade à vida a dois e, embora tenha 
dificuldades para tratar do assunto, relaciona sexualidade com vida sexual ativa .

“Sexualidade é a vida sexual do casal, eu penso. A gente é meio leigo, quase não 
fala sobre isso, mas eu penso que é a vida sexual”.

Para Orlando (1978), inabilidade inicial da pessoa em comunicar claramente a sua 
necessidade deve ser avaliada com critério pelo enfermeiro de modo que se evitem ameaças a 
condição de vida do paciente garantindo-se o restabelecimento do conforto.

 Envelhecimento não é sinônimo de perda da capacidade de ter uma vida sexual, ou 
da capacidade de amar (FREITAS; ET AL., 2006b). Crisântemo afirma: 

“fazer sexo, tem que ter respeito e carinho de ambos, se não, não existe sexo”. 
A idade não dessexualiza o ser humano, o que ocorre são modificações da resposta 

sexual, a vida sexual transforma-se ao longo de toda a evolução individual, evidenciada pelo 
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desejo sexual, que permanece intacto, apenas desaparece com a morte. (SOUSA, 2008). Cravo 
relata que compreende a sexualidade como “prazer entre marido e mulher”.

A sexualidade vem sendo cada dia mais reconhecida como um dos fatores associados 
à qualidade de vida do ser, não pode ser influenciada somente por fatores fisiológicos ou 
anatômicos. 

Segundo o relato de Cravo a satisfação sexual engloba “carinho, paciência, 
compreensão”. O sexo com o passar da idade deverá proporcionar paixão, afeto, admiração, 
lealdade, prazer e outras emoções, intimidade compartilhada ou não, comunicação, amor, 
carinho. (SILVA, 2003)

Associado à menopausa estão às mudanças fisiológicas trazidas com o envelhecimento. 
Ocorrem muitas alterações corporais, as pessoas já não conseguem desempenhar atividades na 
mesma velocidade de quando eram jovens. São mais sensíveis, estão pré-dispostos a doenças, 
percebem e possuem consciência que devem aproveitar a vida ao máximo, e fazem isso através 
do amor, preferem boas companhias, boas conversas, lealdade do companheiro. 

Segundo Ballone (2002), a relação sexual tem sido considerada uma atividade 
própria, e quase privilégio exclusivo, das pessoas jovens, com boa saúde e atraentes. A ideia de 
que as pessoas com mais idade também possam manter relações sexuais não é culturalmente 
muito aceita, preferindo-se ignorar e fazer apagar-se do imaginário coletivo a sexualidade da 
pessoa idosa. Apesar disso, durante toda a vida se conserva a necessidade psicológica de uma 
atividade sexual continuada, não havendo idade na qual a atividade sexual, ou os pensamentos 
sobre sexo e o desejo acabem.

A fala de Gardênia sobre a relação sexual ilustra os registros acima: 
“o fator psicológico é o principal. Você tem que estar bem consigo e com o parceiro 

para funcionar. Envolve o amor, o companheirismo, o respeito”.
O fator psicológico está relacionado ao fato do ser humano sentir-se bem consigo 

mesmo, com seu corpo, e se aceitar. Os anos passam para todas as pessoas, e com eles ganha-se 
muitas experiências. Não importa a idade, a pessoa deve se sentir útil, deve se sentir valorizada. 
Não existe idade para amar, e nem para relacionar-se sexualmente. Envelhecer é um processo 
natural, e a sexualidade acompanha esse processo.

Para Vicente (2005), a sexualidade não termina com a terceira idade. O termo 
sexualidade não caracteriza o ato sexual em si. A sexualidade envolve muito mais, ela caracteriza 
o amor, carinho, a sensualidade, fantasias e inteligência.  Na prática, a sexualidade também é 
assim pensada e sentida. Observa-se isso pela fala de Azaléia:  

“[...] A higiene, as fantasias, a criatividade. Tem que ter vontade pela pessoa [...]”.
A sexualidade pode ter significados diferentes na vida das pessoas. O importante 

é que com o passar dos anos o casal descubra a sua maneira de vivenciar a sexualidade, é 
necessário reinventar e fantasiar a relação a cada dia, buscando novas experiências. 

Freitas et al. (2006b) apontam que é de extrema importância pensar, que a partir da 
redescoberta do sexo, e do amor, as pessoas reconquistam o lugar vital de homem e mulher e 
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não de velho, que tem como o futuro pela frente o fim da vida. Na relação com o outro está o 
fato de redescobrir o desejo de viver. Azaléia diz que a relação sexual é 

“uma coisa boa na hora certa com a pessoa certa. É se descobrir é dar chance para 
você mesmo. É algo prazeroso, onde a pessoa deve se entregar com prazer, ter vontade de se 
relacionar [...]”.

A sexualidade expressa em relação sexual está relacionada com a autoestima, com 
a troca de carícias, palavras carinhosas e afetos com o parceiro, a proximidade, o andar de mãos 
dadas, o dançar, enfim, é o fato de dividir com o outro atitudes e sentimentos de carinho, amor, 
atração e reciprocidade (MIRANDA, 2009). Anêmona, em sua fala, complementa o descrito 
acima dizendo:  

“pra mim na minha vida e no meu casamento era tudo, era amor, saúde, felicidade 
[...]”.

A satisfação sexual complementa a sexualidade, como um todo, é o dia a dia do 
casal, é a rotina, o abraço não esperado, o beijo de despedida, a flor recebida, é o café da 
manhã, é o boa noite olhado nos olhos do parceiro. Construída singularmente pelos casais, a 
sexualidade será entendida de formas diferentes dependendo da relação que esse casal construiu 
ao longo dos anos.

Segundo Vicente (2005), a sexualidade não pode limitar-se ao contato de um 
pênis e uma vagina, o sexo pode ser o resultado de vários estímulos efetivos, entre eles a 
autoestimulação, fantasia, coito, entre outros. Tulipa destaca: 

“É a gente se sentir bem um com o outro. Em primeiro lugar é o amor [...]”.
O ato sexual em si acaba completando a sexualidade do casal, proporciona um 

prazer momentâneo. A relação diária do casal, o entrosamento, o sentir-se bem um com o outro 
e o respeito dão significado a vida, e proporcionam prazer o tempo todo.

A sexualidade pode se transformar em outras formas de expressões que podem 
ser sublimatórias via atividades criativas, artísticas ou no convívio com grupos de amigos, 
familiares, em que a ternura, o toque, as fantasias, dão saída ao erotismo. (FREITAS; ET AL., 
2006b)

3.2 FATORES QUE INTERFEREM NA RELAÇÃO SExUAL APóS A MENOPAUSA 

A menopausa não é uma doença, é um processo que marca a transição da fase adulta 
para a velhice. Muitas mulheres chegam à menopausa sem dispor de nenhuma informação, e 
aprendem sobre esta vivenciando a mesma. 

Segundo Aldrighi, Buchalla e Cardoso (2005), as alterações oriundas da carência 
estrogênica, constituem fator relevante para a deterioração da qualidade de vida da mulher 
nesse período, e algumas das mais profundas alterações físicas incidem no sistema reprodutor. 
Nota-se algumas alterações no relato de Rosa que diz:
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“as mulheres dizem que tem menos vontade, diminui a libido, a quantidade de vezes 
da relação. O aparelho vaginal fica mais seco, dá calorão, é desconfortável, a noite fico suada, 
e depois é gelado, o cabelo fica molhado no verão. Tem horas que a gente fica depressiva”. 

Muitas mulheres queixam-se de sintomas depressivos na menopausa, não se sabe 
exatamente se estes sintomas estão associados à menopausa, ou se a mulher já era portadora de 
depressão antes dessa transição. Assim como a dor, a depressão é singular, deve ser amenizada 
e tratada, pois interfere na qualidade de vida. Segundo Ballone (2005), não se pode dizer, se 
a depressão na menopausa é realmente causada pela própria menopausa, como consequência 
das alterações endócrinas e biológicas desse período, da mesma forma que acontece com a 
osteoporose ou com as ondas de calor, se a depressão aparece juntamente com a menopausa 
como coincidência, ou se é um agravamento de estados depressivos anterior. 

As modificações orgânicas que ocorrem na mulher não diminuem o prazer sexual, 
a resposta sexual é que se dá mais lenta. Após a menopausa, as mulheres apresentam uma 
lubrificação vaginal menos intensa e mais demorada, sendo necessário até quatro, cinco 
minutos de jogos sexuais e preliminares para que haja lubrificação significativa (ALDRIGHI; 
BUCHALLA; CARDOSO, 2005). Confirma-se essa queixa pelo relato de Margarida: 

“fica resequida, sem o líquido, seca e fica desconfortável, dolorido, não é a mesma 
coisa [...]”.

A atrofia urogenital caracterizada por ressecamento vaginal, dispareunia, 
vaginites, urgência urinária, disúrias e agravamento de incontinência urinária pode influenciar 
negativamente a relação sexual da mulher. A presença de um parceiro estimulante está associada 
com uma melhor satisfação sexual. (FREITAS; ET AL, 2006a) Tulipa diz:

“eu morro de dor na relação, minha vagina é seca, não tem lubrificação. O marido 
tem vontade, eu tenho vontade, mas dai o corpo não ajuda”.

Existe uma necessidade da mulher que seu marido, seja também seu companheiro. 
Que seja compreensivo a essa situação de mudança e que colabore e aceite sua mulher, visando 
à felicidade e continuação do relacionamento do casal.  Observa-se pelo relato de Azaléia que 
diz: “é necessário que o marido seja compreensivo, que ele saiba o que está acontecendo com 
a mulher”. 

Lorenzi, et.al. (2006), destaca que o humor depressivo, o envelhecimento físico e a 
tendência a aumento de peso após a menopausa, por sua vez, afetam a autoimagem, favorecendo 
a baixa autoestima e um menor desejo sexual. Cravo diz: 

“a gente não sente muita vontade, não é a mesma coisa, muda muito. Às vezes eu 
até fico com vergonha, eu penso estou velha, acabada, já não sirvo pra mais nada”.

Segundo Brasil (2008), as alterações fisiológicas que ocorrem na mulher pouco 
influem sobre a sexualidade, mas podem limitar qualitativa e quantitativamente a resposta 
erótica. 

Observa-se que o desejo sexual está relacionado à autoimagem da mulher, a forma 
como ela se sente e se vê influencia a sua autoestima. Se ela não estiver bem com seu corpo, 
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ela não irá mostrar a outra pessoa, e muito menos ao marido, assim ela não terá vontade pela 
relação sexual, pois de certa forma ela irá se expor, e se sentirá envergonhada. 

Segundo Aldrighi, Buchalla e Cardoso (2005), a dispareunia, além de causar 
desconforto, pode ocasionar efeitos psicológicos que irão afetar ambos os parceiros, e se não 
tratado pode causar outras disfunções sexuais. A dor ao coito é consequência da diminuição da 
prática sexual. O medo de sentir dor faz com que haja perda do desejo, diminuindo a frequência. 
A dor na relação sexual pode fazer com que o marido deixe de procurar sua mulher, por medo 
de machucá-la, além disso a função erétil e ejaculatória pode ficar comprometida devido a 
ansiedade do parceiro, por imaginar que sua companheira vai sentir dor em cada encontro 
sexual.  Amarílis diz: 

“tem bastante coisa. O sexo em vez de prazer sente dor, parece que não tem mais 
graça. Parece que tem vergonha um do outro, é esquisito, não dá para entender”.

A intimidade do casal acaba sendo afetada pelas queixas de dor da mulher, ou pelos 
pensamentos negativos de dor durante a relação sexual, isso pode causar afastamento dos casais 
na vida íntima, e gerar a sensação de vergonha um pelo outro em algumas poucas aproximações.

Frente a tantas mudanças fisiológicas que influenciam na qualidade de vida, existem 
mulheres que procuram métodos para melhorar a qualidade das suas relações sexuais, evitando 
dor e desconforto e podendo de maneira saudável se satisfazer e satisfazer o parceiro, observa-
se no relato de Copo de Leite: 

“[...] eu uso um gel, e meu marido usa camisinha pra ficar mais lubrificado, eu me 
esforço pra não deixar o parceiro sem relação”.

Segundo Brunner (2005), à medida que as mulheres exercem maior controle 
sobre suas opções de cuidados de saúde, elas se tornam mais instruídas a respeito do cuidado 
preventivo, principalmente em relação as suas próprias necessidades. 

3.3 A RELAÇÃO SExUAL ANTES E DEPOIS DA MENOPAUSA

A deficiência estrogênica afeta o fluxo sanguíneo na mulher na menopausa, em 
particular na vagina e vulva, reduzindo a vaso congestão, e a lubrificação durante a estimulação. 
Os sintomas apresentados pelas mulheres incluem secura vaginal, prurido, irritação ardência 
e sensação de pressão. Esses sintomas podem exercer forte influencia na resposta sexual, e 
ocasionar dor ao coito. (ALDRIGHI; BUCHALLA; CARDOSO, 2005) 

Margarida ilustra essa citação com seu relato:
“muita diferença. Quando você é nova pode ter relação todo dia. Agora é 

desconfortável, dor enjoada, parece que vai rasgando, quando eu era nova tinha líquido, ficava 
lubrificado”.

A dor é uma das queixas mais predominantes na mulher na menopausa. O pensamento 
negativo de que a relação sexual será dolorosa faz com que as mulheres tenham cada vez menos 
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vontade pela relação sexual.
Segundo Poli, Schwanke e Cruz (2010), os sintomas vasomotores e os prejuízos 

psicossociais durante a transição menopausal incluem os suores noturnos, distúrbios de sono, 
oscilações de humor caracterizado por irritabilidade, tristeza e tensão, déficits cognitivos como 
diminuição da concentração, prejuízos sociais como isolamento e dificuldades profissionais. 
As alterações psicológicas associadas à menopausa resultam frequentemente em ansiedade 
crescente e estresse. Tulipa relata: “antes estava bom, agora está péssimo. Por isso às vezes 
a gente anda nervoso. Antes estava tudo certo. Antes eu tinha vontade de ter relação. Nunca 
tive ferida, nem inflamação. Hoje eu tenho dor na relação, quando termina fica uma ardência 
desconfortável”.

Os sintomas causados pela menopausa além de causarem desconforto para a mulher, 
fazem com que ela acabe se afastando de seus familiares, amigos, companheiro, e grupo social, 
o que pode leva-la ao isolamento, aumentando sua tristeza, e pensamentos de incapacidade. 

A transição para a menopausa da mulher coincide com muitas outras alterações na 
vida da mesma. É a época em que o marido passa a apresentar alterações funcionais associadas à 
idade, que ocorrem as saídas dos filhos de casa, e perdas de familiares na família. É um período 
em que as perdas aumentam e se associam aos sintomas referidos, podendo potencializá-
los, ocasionando graus variáveis de sofrimento e de desgaste da qualidade de vida. (POLI; 
SCHWANKE; CRUZ, 2010) 

Gérbera descreve as diferenças na vida sexual do casal: 
“tem muita diferença. Antes da menopausa a gente era uma pessoa, agora é outra. 

E os problemas vêm dos dois lados, do marido e meu, isso inclui doenças. Antes a gente é nova, 
tinha disposição. Depois dos 50 a gente tá cansada, não tem disposição, até o marido fica 
cansado [...]”

Os sintomas acentuam-se perante tantas perdas pela mulher, tornando-a mais 
sensível, aflorando ainda mais todas as mudanças fisiológicas. 

A predisposição ao ganho de peso na menopausa não está relacionado apenas a 
deficiência estrogênica, mais principalmente a ingestão de alimentos superiores as necessidades 
energéticas da mulher pela redução do metabolismo e pela tendência ao sedentarismo ocasionado 
pelo processo de envelhecimento. (LORENZI; BASSO; FAGUNDES; SACILOTO, 2005) 

Segundo a fala de Açucena:
“antes era tudo bem, eu era magra, eu tinha vontade, eu tinha mais saúde. E agora 

depois da menopausa esfriou o casamento. O meu dia-a-dia foi acabando com a relação. Deixei 
de lado cuidados comigo, não procurei médico. Não tinha vontade de ter relação, e quando 
tinha era desconfortável, eu ficava ressequida”. 

A menopausa pode ser caracterizada como a entrada na velhice pela mulher, é 
importante que a mesma busque informações a respeito das mudanças fisiológicas que marcam 
essa fase da vida. Fazer acompanhamento médico, exames rotineiros, atividades físicas ajudam 
a elevar a autoestima, e quem tem a ganhar é a própria mulher. A velhice também faz com 
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que o sujeito tenha uma pré-disposição a outras doenças, por tantas mudanças fisiológicas e 
metabólicas, por isso nessa fase a atenção à saúde deve ser redobrada.

Segundo Freitas et al. (2006a), o climatério é algo que se manifesta de forma 
evidente no que tange a perda da função reprodutora. Os efeitos da carência estrogênica são 
diferentes para cada mulher, e as necessidades preventivas ou terapêuticas podem alterar-se ao 
longo do tempo, das condições de saúde e do bem estar individuais. Azaléia confirma: 

“[...] eu não tenho queixas da minha vida. Isso tudo vem do esclarecimento que a 
gente tem pela vida”.

A informação é a maior fonte de esclarecimento e conscientização. Para todas 
as mulheres a menopausa irá chegar, umas mais instruídas do que outras. Os sintomas, e a 
aceitação dessa fase dar-se-ão de forma singular, única por cada mulher. A menopausa jamais 
será igual para todas.

Segundo Brunner (2005), a menopausa pode ser caracterizada por secreções 
vaginais diminuídas, alterações no trato urinário, ondas de calor. A lubrificação diminuída pode 
provocar a dor na mulher na relação sexual, que pode ser evitado pelo uso de um lubrificante 
hidrossolúvel. Pode ser prescrito também um creme vaginal a base de estrogênio ou um anel 
vaginal que contem estrogênio. Girassol relata: 

“a sensação não era tão boa como antes. Não era aquela coisa que tinha antes. Pra 
mim se fizesse estava bom, se não fizesse era a mesma coisa, a gente cumpria as obrigações. 
Antes da menopausa eu tinha vontade”.

Estabelecer um vínculo de confiança com a mulher é essencial para estreitar a 
relação enfermeiro/paciente de modo que as mulheres tenham mais facilidade em expor a sua 
situação e solicitar ajuda. 

Mulheres que se aproximam da menopausa, ou que vivenciam a mesma possuem 
muitas preocupações a respeito de sua saúde. Algumas apresentam preocupações com base na 
história familiar, de osteoporose, cardiopatia ou câncer de mama. (BRUNNER, 2005)

Existe na mulher menopausada o medo de que seu parceiro procure uma mulher 
sexualmente mais ativa, mais jovem, com mais disposição, caso ela não mantenha relações 
sexuais com esse companheiro, o que faz com que muitas ainda mantenham relação por 
“obrigação conjugal”.

Cada mulher deve discutir suas preocupações e sentimentos com um profissional 
de saúde, de modo a tornar seu tratamento esclarecido e prezar pela manutenção da vida. 
(BRUNNER, 2005)

 Hortênsia relata: 
“podia ter um aconselhamento, uma boa palestra pra informar as mulheres sobre 

as mudanças que acontecem, pois são muito radicais”.
É necessário que a mulher ao passar por essa fase tenha um aconselhamento 

profissional pois, as mudanças que exigem adaptações são muitas. Porém, é necessário formar 
enfermeiros aptos a lidar com a mulher no climatério, e na menopausa. Profissionais esses 
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que devem conhecer, e entender as mudanças pela qual essa mulher esta passando, e oferecer 
assistência adequada com qualidade. 

O enfermeiro como membro da equipe de assistência a mulher no climatério deve 
participar do planejamento, da execução e da avaliação de programas preventivos, principalmente 
os educativos, no sentido de orientar, esclarecer e estimular as mulheres no aprendizado e na 
manutenção da saúde (BARROS, 2002).

Segundo Lopes e Nascimento (2001), o conhecimento das alterações que ocorrem 
na menopausa e no avançar da idade pelos clientes é importante para que os casais consigam 
manter viva a necessidade de uma adequação sexual modificada pelo estágio de vida. Se nesta 
fase da vida não se pode ter a facilidade da resposta sexual de antigamente, com certeza se 
tem a capacidade de viver cada segundo com mais experiência e, por que não dizer com maior 
intensidade no amor, na comunicação e no companheirismo. Tulipa diz: 

“faltaria os dois juntos consultar o médico, e conversar com ele sobre o que 
acontece com a gente. Nós poderíamos ir a um psicólogo para conversar. Eu acredito que 
preciso de algo para melhorar a relação sexual”. 

Homens e mulheres saudáveis podem ter vida sexual ativa por toda a vida. Ocorrem 
mudanças em ambos os parceiros, mas elas não caracterizam o fim da intimidade sexual. O 
amor, o companheirismo, a confiança podem ser grandes aliados contra a solidão. Se marido e 
mulher não conseguem dialogar a respeito de todas essas mudanças, e tentar uma adaptação, é 
necessário que se faça a intervenção por profissionais qualificados. 

Nota-se também, que com o passar dos anos, muitas mulheres se tornam mais 
experientes sexualmente e menos inibidas. Algumas mulheres se permitem maiores liberdades 
sexuais após a menopausa, as mesmas não sofrem com a angústia de uma gravidez indesejada. 
(LOPES; NASCIMENTO, 2001) o que é confirmado pelo relato de Gardênia:  

“[...] depois da menopausa eu não me preocupava em engravidar [...]”.
Os sintomas, e a menopausa em si são singulares para cada mulher. Algumas se 

sentem mais libertas com a chegada da menopausa, dispostas a terem novas experiências 
sexuais, a fantasiar a vida de outras formas, sem se preocuparem com uma gravidez. É uma 
nova fase, a fase de experimentar. Nessa fase também ocorre a saída dos filhos de casa, para a 
construção de outras famílias, o que para algumas mulheres pode fazer com que se aproxime do 
marido, e comecem o relacionamento de uma outra forma, através da cumplicidade.

Segundo Freitas et al. (2006b), o envelhecimento é um processo multifatorial 
determinado pelo declínio fisiológico, bioquímico e funcional dos órgãos, exibindo características 
próprias em diferentes indivíduos. A menopausa é uma condição normal experimentada pela 
mulher devido ao envelhecimento. Íris relata em seu depoimento: 

“a pessoa deve pensar antes de fazer as coisas. A relação é bonita quando as duas 
pessoas se gostam e se amam”.

Com a menopausa, a mulher amadurece ainda mais, ela quer que seu companheiro, 
seus filhos, amigos, as pessoas a sua volta, pensem e reflitam antes de fazer as coisas. É 
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necessário ter consciência do que se está fazendo para não se arrepender em um futuro próximo.
É necessário orientar as mulheres, em relação a seus companheiros, que também 

podem estar passando por mudanças fisiológicas, chamada andropausa, para que sejam pacientes 
e compreendam essas modificações ao invés de causarem mais inadequações por ignorância, 
e para que ambos possam viver mais plenamente a sexualidade que todos temos o direito. 
(LOPES; NASCIMENTO, 2001) Crisântemo diz: 

“falta muita coisa. O parceiro não colabora com o que eu necessito. Pode estar 
faltando diálogo. Se meu marido “explode” algumas vezes por dia comigo, à noite não tenho 
vontade de fazer nada”.

A falta de compreensão pode existir em ambos os lados, não é apenas a mulher 
que passa por mudanças fisiológicas, o homem também sofre muito com todas as alterações na 
andropausa, que também caracteriza a passagem da fase adulta para a velhice. É necessário que 
exista diálogo entre os casais, que ambos se respeitem, e acima de tudo se aceitem, e procurem 
alternativas para melhorar a convivência, o relacionamento em busca de uma melhor qualidade 
de vida e a satisfação para com a mesma. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As mulheres menopausadas relacionam sexualidade e satisfação sexual com 
autoestima elevada. É o sentir-se bem com o próprio corpo incluindo as questões emocionais, 
e fisiológicas. Associado a isso está a relação matrimonial, que deve ser compreendida pelo 
amor, respeito, lealdade, e compreensão do companheiro. Segundo as mulheres estudadas, o ato 
sexual em si é um complemento para a relação que deve ser baseada na cumplicidade.

Muitas são as alterações decorrentes da menopausa, entre elas, destaca-se as 
alterações urogenitais caracterizadas por ressecamento vaginal, prurido, ardência, vaginites, 
entre outras, sendo a dispareunia a queixa mais predominante dentre as mulheres estudadas. 

A insegurança quanto a possibilidade de sentir dor durante as relações sexuais pode 
fazer com que a mulher perca o desejo pelo ato sexual, diminuindo a frequência das relações e 
favorecendo que o companheiro deixe de procurar a mulher por medo de machucá-la. 

Algumas mulheres, inclusive, mantêm relações com seu parceiro para não serem 
abandonadas, ou trocadas por uma mulher sexualmente mais ativa, caracterizando obrigação 
conjugal. Aliado a isso, está a falta de diálogo, possivelmente relacionada a questões culturais, 
pela vergonha da mulher em expor seus receios, medos e sentimentos.

Dentre tantas dificuldades que rondam a relação sexual, algumas mulheres se 
beneficiam de métodos, como a camisinha e gel lubrificante para auxiliar e aliviar os principais 
sintomas fisiológicos característicos da menopausa.

Sintomas emocionais também são evidenciados na menopausa. As mulheres 
menopausadas podem apresentar oscilações no humor, seguidas de isolamento social e 
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depressão. A saída dos filhos de casa seja para fins de estudo ou para constituírem outro lar 
favorece a exacerbação dessas queixas. 

Contudo, o fim do ciclo reprodutivo traduz-se em segurança para a mulher. A certeza 
de que a gravidez não ocorrerá trás mais liberdade sexual para as mulheres tornando-as menos 
inibidas e mais ativas sexualmente.

 O assunto sexualidade e menopausa necessita de maior espaço de discussão seja na 
mídia ou pela atuação dos profissionais de saúde. A informação adequada rompe mitos e tabus, 
sendo ferramenta essencial para disseminar a ideia de que a vida sexual após a menopausa pode 
ser permeada por prazer.

Sugere-se que os profissionais de saúde estabeleçam em suas rotinas oportunidades 
para promoção e educação em saúde, incluindo nas temáticas a sexualidade da mulher 
menopausada. Que essas informações sejam destacadas para contribuir com a qualidade de vida, 
especialmente no que tange a sexualidade saudável e segura dessas mulheres. Os profissionais 
devem estar sensibilizados para ouvir as mulheres e capacitados para esclarecer dúvidas, 
tranquilizando essas mulheres a respeito de todas as mudanças decorrentes da menopausa.

  Conclui-se que a orientação profissional quanto às alterações físicas e emocionais 
vinculadas à menopausa e a adoção de medidas que possam favorecer as relações sexuais após a 
menopausa, quando aliadas ao diálogo das mulheres com seus companheiros, podem ser fatores 
contributivos para manter a sexualidade saudável ao longo de toda a vida.
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RESUMO
Este artigo trata da problemática enfrentada pelas organizações de forma geral e pelas organizações hospitalares, 
quanto ao desenvolvimento de indicadores de indicadores de qualidade e produtividade, seja no âmbito de Gestão 
da Qualidade Total ou não, seu principal objetivo é verificar se as organizações estão trabalhando com tais 
indicadores de forma integrada ou não, principalmente no que tange aos estudos deprodutividade global, para fins 
de comparação inter-institucional. Constatou-se que para uma amostra de oito (8) estudos recentes, em apenas dois 
(2) deles houve alguma preocupação de medir aprodutividade considerando algum nível de qualidade. Por fim, 
recomenda-se que nas análises comparativasse inclua  um conjunto suficiente de Indicadores de Qualidade, que 
podem ser estruturados de acordo com os critérios sugeridos por Gianesi e Corrêa (1994).

Palavras-chaves: Indicadores, Hospital, Performance

ABSTRACT
This paper refers to the problems faced by organizations in general and specificallyby hospitals, regardind the 
development of quality and productivity indicators, either related to the Total Quality Management or not. The 
main goal of this study is to check if the organizations are working with such indicators in a integrated way, 
principally concerning the global productivity studies, aininginter institucional comparison. Analyzing eigth (8) 
recent studies it was verified that only in two (2) of them there was some concern in measuring the productivity 
considering some level of quality. Finally, it is recommended  that in the comparative analyses being included a 
sufficient groups of Quality Indicators, which could be structured according the criteria suggested by Gianesi and 
Corrêa (1994).
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1 INTRODUÇÃO

Em uma pesquisa realizada por Tironiet ali (1992) junto a empresas do setor público 
brasileiro, ficou evidenciado que todas elas já desenvolviam ações pela qualidade antes da 
criação do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade (PBQP) nos anos 90, sendo que 
algumas desde a constituição da empresa. Todavia, apenas uma já o fazia segundo o enfoque 
da Qualidade Total.

Embora o Brasil venha batendo recordes na implantação de programas de Qualidade 
Total, verifica-se que esta prática, para um bom número de organizações brasileiras, não tem se 
refletido na melhoria significativa de suas atividades. Essas empresas não perceberam claramente 
a forte dependência da Qualidade Total dos Indicadores da Qualidade e Produtividade. A falta 
de conhecimento sobre o que são tais indicadores e como utilizá-los corretamente, traduzida 
por medições inadequadas e pela falta de critérios na periodicidade de obtenção, tem gerado 
resultados não representativos e diagnósticos tardios. Porém, a maior dificuldade reside na 
operacionalização do sistema. A falta de tempo dos empregados, o alto custo das medições 
e as excessivas margens de erro envolvidas, têm feito com que grande parte dos projetos de 
indicadores não saia do papel ou para ele retorne, após fracassadas tentativas de implantação 
(Milet e Santos, 1994).

2. ANÁLISE COMPARATIVA EM HOSPITAIS: DESCONSIDERANDO O FATOR 
QUALIDADE

Em uma análise comparativa pode-se confrontar a perfomance de indicadores 
individualizados para cada característica de qualidade e de produtividade de uma mesma 
instituição, ao longo de um determinado período, bem como com padrões de referência, tanto 
internos quanto externos, conforme já mencionado. Também, pode-se comparar os indicadores 
específicos de uma unidade organizacional com o de outra unidade, com atividade similar no 
setor público.

Para a construção de um índice global (único), seja de qualidade, seja de 
produtividade, com a finalidade de estabelecer um “rank” entre cada unidade organizacional, 
deve-se estar preparado para enfrentar dificuldades metodológicas. Desta forma, à construção 
de um indicador global de qualidade levando em consideração aInstituição como um todo, 
ainda não está suficientemente desenvolvido e se mantém restrito ao domínio de poucos 
grupos de pesquisas e de consultorias especializadas. Já a análise da eficiência produtiva (ou 
produtividade) , vem sendo desenvolvida desde o final da década de 60, mediante as abordagens 
não-paramétrica (Data EnvelopmentAnalysis - DEA) e paramétrica (Econométrica).

De qualquer forma, para qualquer tipo de análise comparativa empreendida, deve-
se levar em conta a estreita dependência entre os indicadores de qualidade e de produtividade, 
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seja em um ambiente de Qualidade Total ou não.
Moreira (1991) aponta que no caso de serviços como os de um hospital é 

quase impossível separar o aspecto qualidade do aspecto quantidade. E exemplifica: se por 
incompetência médica ou outras falhas, os pacientes forem retidos mais que o necessário, o 
número de pacientes-leito aumentaria e, consequentemente, também aumentaria a produtividade, 
logo o aumento da produtividade seria gerado por uma queda na qualidade.

Com a finalidade de definir um campo específico de observação sobre a forte 
dependência da Qualidade Total com os Indicadores de Qualidade e de Produtividade, 
selecionou-se aplicações inerentes à construção de indicadores globais de produtividade para 
fins de análise comparativa inter-institucional, verificando-se em cada estudo quais indicadores 
de qualidade foram utilizados, de acordo com o quadro 1.

Quadro1: Estudos recentes de produtividade hospitalar global-comparativa e respectivos 
métodos de quantificação e indicadores de qualidade utilizados.

Autor/Título Método de 
quantificação

Indicadores de qualidade

Zuckerman et all (1994)
“Measuring hospital efficiency with frontier 
cost functions”

Econométrico
Taxa de mortalidade; e taxa de 
ocorrência de eventos (pneumonia 
pós-operatória, lesões infecciosas, 
incidentes com medicação, etc...)

Vitaliano e Toren (1994) 
“Cost and efficiency in nursing homes : a 
stochastic frontier approach”

Econométrico Índice de falhas

Kooreman (1994)
“Nursing home care in The Netherlands : a 
nonparametric efficiency analysis”

Data Envelopment
Analysis – DEA

Nenhum

Magnussen (1996)
“Efficiency measurement and the 
operationalization of hospital production”

DEA Nenhum

Burgess e Wilson (1996)
“Hospital ownership and technical 
inefficiency”

DEA Nenhum

Ozcan  e Luke (1993)
“A national study of the efficiency of 
hospitals in urban markets”

DEA Nenhum

Burgess e Wilson (1993)
“technical efficiency in veterans 
administration hospitals”

DEA Nenhum

Chilingerian (1995)
“Evaluating physician efficiency in hospitals: 
A multivariate analtysis of best practices”

DEA Nenhum

Fonte: Elaborado pelos autores.

Dos 8 estudos relacionados, apenas em dois deles houve alguma preocupação de 
medir a produtividade considerando algum nível de qualidade. Porém, mesmo nesses dois 
estudos, os indicadores de qualidade utilizados foram bastante insuficientes, tanto em quantidade 
como em qualidade, principalmente no segundo estudo no qual foi utilizado apenas um índice 
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de falhas como indicador da qualidade.
Consequentemente, apenas utilizando Ribeiro e Camargo (1994) e Moreira (1991), 

pode-se deduzir que nos seis estudos em que os índices de produtividade global foram medidos 
sem considerar os níveis de qualidade com que operavam os hospitais e “nursing homes” 
pesquisadas, ocorreram expressivas distorções (viés) nos índices de produtividade quantificados.

3 O DESENVOLVIMENTO DOS INDICADORES DE QUALIDADE E 
PRODUTIVIDADE

A partir do documento elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada(IPEA) para o PBQP (Tironi et ali, 1991) traçou-se critérios para a geração de indicadores 
da qualidade e produtividade no serviço público brasileiro, ficou estabelecido o referencial 
teórico para que as empresas definissem seus próprios indicadores, à medida que passassem a 
estruturar seus programas de qualidade. Tais critérios foram concebidos considerando que na 
qualidade de um serviço se busca a otimização dos resultados pela aplicação de certa quantidade 
de recursos e esforços, incluindo no resultado a ser otimizado, primordialmente a satisfação 
proporcionada ao consumidor, cliente ou usuário. Deste modo, o PBQP ao enfatizar a adoção 
de conceitos e métodos da Gestão da Qualidade Total dilui a distinção entre indicadores da 
qualidade e produtividade.

Dentro deste escopo, tais indicadores são classificados em três tipos: do serviço 
prestado, do processo e da gestão. Assim, os indicadores da qualidade do relacionamento com 
os empregados e os de desempenho global são indicadores “da qualidade da gestão”, enquanto 
os de desempenho operacional são “da qualidade do processo” e da “qualidade do serviço”.

A qualidade do processo está associada diretamente à eficiência com que as atividades 
que compõem um processo são executadas; tem repercussão direta sobre os custos; e é um fator 
fundamental para a produtividade. Já a qualidade do serviço prestado está relacionada com a 
eficácia e traduz a sua capacidade de atender necessidades. Na sua mensuração é indispensável 
interpretar o grau de satisfação do usuário, do consumidor ou do cliente. Contudo,devem 
também construir indicadores específicos, como por exemplo, a motivação do quadro funcional 
na busca permanente da melhoria da qualidade.

Nos quadros 2 e 3 são descritos alguns exemplos de indicadores de qualidade.

Quadro 2: Medidas de qualidade dos serviços
produtos/serviços que não saíram exatamente como o cliente queria
total de produtos/serviços entregues ou prestados ou não términos, não fechamentos, não-concluintes, não 
atendidos
inícios, começos, aberturas, iniciantes, pedidos ou não-realizado, não concretizado não cumprimento
previsto, planejado, combinado

FONTE: Milet & Santos, 1994.
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Esta abordagem, apesar de bastante pragmática, limita os Indicadores da Qualidade 
ao terreno estrito do percentual de falhas ou insucessos. Por conseguinte, os respectivos 
percentuais decorrentes das fórmulas enunciadas deverão tender a zero. Para quantificar a 
produtividade, estes mesmos autores recomendam comparar o que foi gerado com o que foi 
empregado de recursos. O resultado indicará o quanto está sendo consumido para cada unidade 
do que foi produzido, entregue ou prestado.

Quadro 3: Medida de produtividade dos serviços
o que foi feito, produzido, entregue, prestado ... (acontecido)
recursos consumidos ($, pessoas, horas...) ou recursos disponíveis
(equipamentos, máquinas, metros quadrados...)

FONTE: Milet & Santos, 1994.

3.1  FATORES DETERMINANTES DA QUALIDADE EM HOSPITAIS

Definiu-se, um conjunto de indicadores da qualidade hospitalar, que devem ser 
considerados na avaliação da produtividade, porque a análise destes indicadores permite 
identificar a real performance hospitalar, a começar pelos critérios de Gianesi e Corrêa (1994). 
Estes pesquisadores combinando as visões de diferentes autores com observações empíricas de 
consultorias por eles prestadas, enumeraram os seguintes critérios segundo os quais os clientes 
avaliam os serviços de que se utilizam: consistência/competência, velocidade de atendimento, 
atendimento/atmosfera, credibilidade/segurança, acesso, tangíveis e custo.

Para que um serviço tenha consistência é preciso que seu resultado ou processo 
não sofram variações significativas. A competência diz respeito à qualificação e experiência 
profissional do prestador do serviço e é sempre ponderada pelo usuário quando o mesmo 
necessita de algum tipo de diagnóstico, como na consultoria e nos serviços médico-hospitalares. 
A velocidade de atendimento, por sua vez, envolve tanto o tempo em que o cliente fica esperando 
nas diversas fases de prestação do serviço, quanto o tempo em que o serviço estiver sendo 
efetivamente prestado. Já o atendimento/atmosfera, compreende os itens que contribuem para 
tornar mais prazeroso ao cliente o processo de prestação do serviço: o atendimento personalizado, 
a cortesia, o uso de uma linguagem acessível. Flexibilidade é a capacidade do prestador do 
serviço de alterar e adequar o procedimento, por causa de mudanças nas necessidades dos 
clientes, no processo ou no suprimento de recursos. O critério credibilidade segurança se 
manifesta através de como o cliente percebe o risco envolvido na prestação do serviço, dado 
o seu nível de conhecimento do processo e o grau de complexidade de suas necessidades. 
A facilidade de acesso do cliente ao serviço é função de várias características (localização, 
sinalização, estacionamento, horário de operação, disponibilidade de linhas telefônicas, levar 
o serviço até o cliente,etc.) e aumenta de importância na medida em que o cliente tem de estar 
fisicamente presente para receber o serviço. Segundo o critério tangíveis, o cliente avalia a 
qualidade e/ou aparência dos bens facilitadores (ítens físicos fornecidos ao cliente para consumo 
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ou utilização no processo de prestação do serviço). Esta avaliação influencia na sua decisão de 
adquirir ou não o serviço. Através do critério do custo é determinado quanto o cliente irá pagar, 
por determinado serviço.

Ao contrário do que possa parecer à primeira vista, estes critérios não enfocam 
apenas a ótica dos Indicadores de Qualidade do Processo de Produção do Serviço (IQPPS). Há 
também situações em que o cliente avalia itens diretamente relacionados com os Indicadores de 
Qualidade do Serviço Prestado (IQSP) e com os Indicadores de Qualidade da Organização ou 
da Gestão (IQOG).

Para cada um dos nove critérios enunciou-se pelo menos um indicador, conforme 
está quadro 4.

Já para Tironi et. al. (1991) os exemplos de Indicadores de Qualidade de Processo 
(IQP) podem ser os tempos destinados a divulgar resultados de exames, dosagens incorretas 
de medicamentos, percentagem de exames solicitados e não realizados, número de relatórios 
médicos incompletos, percentagens de diagnósticos errados, etc. E os exemplos de indicadores 
associados à qualidade do serviço prestado (IQS): taxa de mortalidade hospitalar, taxa de 
mortalidade durante a cirurgia, queixas de pacientes, número de procedimentos errados, 
demanda não atendida, etc.

Quadro 4: Critérios e respectivos indicadores, segundo os quais os clientes/pacientes 
avaliam a qualidade dos serviços hospitalares.

CRITÉRIOS INDICADORES

Consistência Existência de padrões para os procedimentos assistenciais, para reduzir a variabilidade 
da assistência ao paciente.

Competência Cumprimento de programas de qualificação profissional, como rotina; Incentivo à 
pesquisa e cursos desenvolvidos em áreas significativas e em países ou instituições 
reconhecidas nas respectivas áreas.

Velocidade de 
Atendimento

Tempo médio na fila para marcação de consulta ambulatorial, exames para diagnóstico, 
cirurgias, atendimento de emergência, etc.;
Seguimento de padrões de atendimento (rotinas instituídas);
Domínio do serviço oferecido por parte do profissional.

Atendimento/
Atmosfera

Linguagem mais acessível ao paciente na comunicação de diagnósticos e na prescrição 
de medicamentos e tratamentos;
Ambiente incrementado com elementos que afastem o olhar do paciente do ambiente 
estressante (é preciso modificar a imagem do hospital para amenizar o estresse da 
internação).

Flexibilidade Na introdução de novos serviços, nos cronogramas de entrega de resultados de exames;
Definição de locais alternativos de atendimento;
Capacidade de se adaptar a aumentos bruscos de demanda;
Capacidade de atender pacientes com diversas patologias, diversas faixas etárias, 
exigindo medidas diferentes para fornecer diagnóstico e terapia;
Capacidade de obter sucesso em situações de emergência.

Credibilidade/
Segurança

Nível de informações sobre a cirurgia a ser realizada em paciente leigo; Fornecimento 
de informações precisas ao paciente sobre o que acontecerá com ele no hospital, desde 
a sua chegada até a sua saída;
Existência de assessoria psiquiátrica ou psicológica (para profissionais e pacientes).
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Acesso Localização, estacionamento, disponibilidade de linhas telefônicas e levar o serviço 
até o cliente;
Existência de locais de informação nos acessos ao serviço, onde o paciente recebe 
informações precisas ou mapas do setor, ou ainda guia de informações;
A localização é muito importante em hospitais, principalmente de grande porte, como 
hospitais-escola. Pode reduzir a ansiedade do paciente, bem como impedir sua entrada 
em áreas restritas (Centro Cirúrgico, UTI. etc.).

Tangíveis Serviço de manutenção preventiva de equipamentos/instalações;
Fornecimento de lanche completo na doação de sangue;
Transmissão de fitas educativas nas salas de espera;
Vestimenta adequado dos profissionais de saúde, bem como identificação destes;
Folhetos informativos sobre o tratamento indicado (dosagem,
importância, necessidade de retorno ou não);
Tecnologia atualizada para diagnóstico.

Custo Existência de convênios de saúde (UNIMED, IPESC, CEF, etc.); Disponibilidade de 
assistência via SUS (Sistema Único de Saúde).

FONTE: Os Autores

Alguma divergência no enquadramento do indicador pode ocorrer em virtude 
do momento e do ponto de vista o qual ele está sendo observado. Ou seja, como no caso do 
parágrafo anterior em que a percentagem de diagnósticos errados é classificada como IQP e o 
número de procedimentos errados como IQS. No primeiro caso, o indicador é levantado durante 
o processo de execução do serviço. No segundo, ele é investigado após a execução do serviço.

Por sua vez, o ponto de vista pode ser tanto do cliente, como dos padrões de 
referência recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) ou adotados por Centros 
Hospitalares de Excelência, por exemplo.

Através do projeto intitulado “Sistema de Monitorização de Indicadores da 
Qualidade e Produtividade na área de Hospitais” desenvolvido pelo IPEA, em parceria com a 
Associação Paulista de Medicina e o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, 
Tironiet ali (1995) enumeram os seguintes indicadores de qualidade e produtividade:taxa 
de infecção hospitalar por paciente/dia, taxa de mortalidade institucional, taxa de ocupação 
hospitalar, tempo médio de permanência, taxa de mortalidade cirúrgica, taxa de cesáreas, total 
de pessoal (exceto médico) por leito/dia, horas/médico por paciente/dia, horas/enfermeiro por 
paciente/dia, exames radiológicos por paciente/dia, exames laboratoriais por paciente/dia, taxa 
de absenteísmo e índice de rotatividade de mão-de-obra.

Recentemente, trabalhando na aferição da qualidade em hospitais públicos, 
Burmester (1996) propôs e analisou uma metodologia em que se utilizou dos indicadores acima 
e outros: taxa de mortalidade operatória, relação funcionário/leito, avaliação do usuário, taxas de 
infecção clínica/serviço (segundo a topografia e também por agentes etimológicos), percentual 
a pagar sobre total de nascimentos, percentual de cirurgias suspensas por fatores extra-paciente, 
média de permanência nas clínicas (médica, pediátrica e obstétrica), taxa de rotatividade de 
pessoal, taxa de acidentes de trabalho e atividades de treinamento segundo o tipo (admissional, 
reciclagem, educação continuada e treinamentos interno e externo).

Outra importante contribuição é a de Novaes (1996) que apresenta alguns indicadores 
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de qualidade levantados nos hospitais dos EUA: presença de lesões cerebrais ou medulares 
pós-anestésicas, pneumonia por aspiração, infecções em feridas pós operatórias e úlceras de 
decúbito. Cada hospital persegue o equilibrio entre profissionais (qualificação), tecnologia 
(atualização tecnológica), recursos financeiros e investimentos em pesquisa, aspectos quesem 
dúvida, são determinantes da qualidade nos seus serviços.

4 CONCLUSÃO

Desenvolver determinantes de qualidade e produtividade em saúde (privada ou 
pública) depende de pesquisa e investimentos. Embora o interesse crescente pela realização 
de estudos desbravadores de novos caminhos para a busca da qualidade total, ainda há muito 
a ser feito. Na verdade, pouco se tem conseguido avançar em relação à prevenção de falhas, 
ou seja, falta descobrir mecanismos de controle da qualidade clínica, aquela percebida pelos 
profissionais de saúde (Mirshawka, 1994). Além disso, não basta saber quantas cirurgias foram 
realizadas em um hospital e quanto de recurso foi dispendido, precisa-se saber, principalmente, 
com que qualidade foi realizada a cirurgia e que benefícios trouxe para o paciente. A partir daí, 
pode-se dizer que houve realmente um desempenho favorável do hospital.

Por isso, nas análises comparativas em que se constrói um único indicador de 
produtividade para a empresa toda, deve-se incluir um conjunto suficiente de Indicadores de 
Qualidade que podem ser estruturados de acordo com os critérios sugeridos por Gianesi e 
Corrêa (1994).
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ANEURISMA DE AORTA TORÁCICA/DISSECÇÃO DE AORTA: ESTUDO 
RETROSPECTIVO1

Silvia Aparecida Santos2  
 Rosimeri Geremias Farias3

RESUMO
Este estudo tem por objetivo identificar condutas adotadas e o fluxo de atendimento dos pacientes com Aneurisma 
de Aorta Torácica (AAT)/Dissecção de Aorta atendidos entre 2008 e 2010 no Hospital Regional Alto Vale/SC, 
Hospital esse, considerado referência em cirurgia cardíaca para o estado.  Trata-se de um estudo retrospectivo em 
prontuários eletrônicos, prontuários papelizados e registros médicos. Utilizou-se de uma abordagem quantitativa. 
Identificou-se 24 pacientes portadores de aneurisma de aorta torácica, desses 19 do sexo masculino e 05 do sexo 
feminino, com idade mínima de 35anos e  máxima de 81 anos. Diagnosticados com dissecção da aorta torácica 
foram, 16 pacientes, com idades entre 15 anos e 72 anos, 10 do sexo masculino e 6 do sexo feminino. Em 2008 
encontraram-se registros de 05 pacientes com AAT, 2009 de 2010 10 pacientes com AAT cada ano. Já a dissecção 
aorta torácica em 2008 ocorreram 04 atendimentos, em 2009 outros 04 atendimentos e em 2010 de 08 casos 
atendidos. Os homens são mais acometidos que as mulheres, na proporção de 1,5:1, com predomínio de casos na  
6º e 7º década de vida. Todos os pacientes foram submetidos a intervenções cirúrgicas sendo a técnica operatória 
Bentall De Bono a mais utilizada. Encontrou-se um índice de mortalidade de 57,5%. Concluiu-se que, considerando 
o perfil de morbimortalidade dos pacientes portadores de AAT/dissecção de aorta é de suma importância uma 
atuação profissional fundamentada cientificamente e associada à competência técnica, nos vários níveis de atenção 
à saúde, para fazer a diferença na sobrevida do paciente.

Palavras Chaves: Aneurisma. Dissecção Aorta Torácica. Condutas.

ABSTRACT
This study aimed to determine the incidence of patients with aneurysm of the thoracic aorta Dissection of Aorta/
over the period 2008 to 2010 in the High Valley Regional Hospital/SC, Hospital considered reference in cardiac 
surgery for the State. The survey was conducted through a retrospective study on electronic patient records, 
medical records and medical records archived. Using a quantitative approach, as the review of the content, of these 
identified 25 patients with aneurysm of the thoracic aorta and 19 males and 5 females, age 35anos and maximum 
age of 81 years, 16 patients with thoracic aortic dissection, and had minimum age 15 years and maximum 72 years. 
These 10 were males and 6 females. The incidence of thoracic aorta aneurysm in 2008 was 5 patients with AAT, 
in 2009 of 10 patients with AAT and in 10 patients with AAT 2010. Already the thoracic aorta dissection in 2008 
was 4 patients, patients in 2009 and 2010 04 08 patients. Men are more women being attacked as of 2: 1 to 4: 1 
and is more present in the sixth and seventh decade of life. Individuals with aneurysm of aorta are usually people 
with hypertension, diseases of the coronary, chronic obstructive pulmonary disease and congenital heart failure. 
The dissection is a disease that defies the medicine. Is the most common acute catastrophe overtakes the aorta. 
Both have a high number of death because of the difficulty in diagnosing these pathologies and health bodies not 
possess adequate physical structure, appropriate technical resources and qualified healthcare professionals to assist 
this illness.

Keywords: Aneurysm. Dissection Thoracic Aorta. Concepts.
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1 INTRODUÇÃO
  
As doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de mortalidade no 

mundo. Relatórios da Organização Mundial de Saúde, referentes ao período de 1995 a 2000, 
revelaram que as doenças cardiovasculares foram responsáveis por cerca de 30% das mortes 
ocorridas no mundo. (BATISTA; PIMENTA, 2008)

Os aneurismas e as dissecções são doenças que acometem a aorta descendente e 
torácica. A aorta é a maior e principal artéria do organismo. A suspeita de AAT (Aneurisma 
de Aorta Torácica)/dissecção de aorta em um pronto atendimento, gera apreensão entre os 
profissionais, por se tratar de uma patologia que apresenta altas taxas de mortalidade. 

A etiologia dos aneurismas é de origem degenerativa em aproximadamente 80% dos 
pacientes. A segunda causa mais comum é a dissecção da aorta. Como causas menos frequentes 
têm-se a síndrome de Marfan, a síndrome de Ehlers-Danlos, infecção, doença de Takayasu e 
trauma. (COSELLI E LEMAIRE, 1999 citado por ROJAS, 2005)

Conforme Dias e Stolf (2009), vários são os fatores predisponentes para os aneurismas 
da aorta, tais como: tabagismo, hipertensão, aterosclerose, desordens genéticas (síndrome de 
Marfan e Ehlers-Danlos), infecciosa (sífilis) e congênita (valva aórtica bivalvulada).

No que tange ao tratamento do AAT/Dissecção da aorta, sabe-se que, se o 
atendimento não for rápido e o diagnóstico precoce, a probabilidade do paciente vir a óbito é 
considerável. Conforme Soares et al. (2009), os aneurismas dissecantes e as rupturas de aorta 
torácica têm sido de difícil resolução. O reparo endovascular de aneurisma de aorta torácica 
apresenta considerável potencial e vantagens sobre a abordagem cirúrgica como tratamento, 
devido em parte ao reparo cirúrgico estar associado a altas taxas de mortalidade.

Conforme Dias e Stolf (2009), um dos aspectos importantes é a determinação do 
momento ideal para a indicação do tratamento cirúrgico. O tratamento clínico visa à prevenção 
do crescimento do aneurisma e suas complicações de ruptura e dissecção. O tratamento 
medicamentoso tem como objetivo o controle da pressão arterial, da frequência cardíaca, do 
perfil lipídico.

Segundo Coselli & LeMaire (citado por ELEFTERIADES, 1999), os pacientes 
com ruptura de aneurisma da aorta toracoabdominal necessitam de tratamento cirúrgico de 
emergência  devido a elevada mortalidade associada a ruptura. A intervenção operatória é 
necessária quando ocorre uma ruptura secundaria ou complicações isquêmicas. Em centros 
experientes o índice de sobrevivência é acima de 92%.

Mediante esse contexto  e sabendo-se da incidência de casos de AAT/dissecção de 
aorta ocorridos durante os últimos anos no Hospital Regional Alto Vale (HRAV), busca-se saber: 
Como se estabeleceram as condutas e o fluxo de atendimento dos pacientes com Aneurisma de 
Aorta Torácica/Dissecção de Aorta que deram entrada no HRAV no período de 2008 -2010?

Esse estudo tem por objetivos identificar as condutas adotadas e o fluxo de 
atendimento dos pacientes com Aneurisma de Aorta Torácica/Dissecção de Aorta que deram 
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entrada no Hospital Regional Alto Vale no período entre 2008 e 2010, além de identificar os 
pacientes com AAT/Dissecção de aorta atendidos no Pronto Socorro do HRAV no período de 
2008 a 2010 e avaliar os desfechos relacionados ao tratamento de AAT/Dissecção de aorta. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS
 
Esta pesquisa teve uma abordagem quantitativa não-experimental do tipo 

retrospectiva.
O local selecionado para o estudo foi o HRAV, por tratar-se de um centro de 

referência em saúde no Alto vale do Itajaí, para onde convergem boa parte dos casos graves e 
de urgência e emergência do Alto Vale.

O estudo foi realizado mediante busca ativa dos casos de Aneurisma de Aorta 
Torácica e de Dissecção de Aorta nos prontuários de pacientes que foram atendidos no HRAV, 
no período compreendido ente 2008 e 2010. Como critério de inclusão considerou-se todos 
os casos encontrados, no referido período, de Aneurisma de Aorta Torácica e de Dissecção 
de Aorta, independente de seus desfechos e ou condutas adotadas, que tinham registros de 
diagnóstico médico, descritos nos prontuários. Foram excluídos os casos que foram registrados 
em período diferente do intervalo entre 2008 e 2010. 

A coleta de dados deu-se por meio de busca ativa nos prontuários. Num primeiro 
momento a busca foi realizada pelo diagnóstico, levantando-se os casos de Aneurisma de Aorta 
Torácica e de Dissecção de Aorta, utilizando-se do código da um segundo momento, foram 
realizados levantamentos  doença  para a seleção dos casos no sistema TASY, um sistema de 
registro de prontuário informatizado que é utilizado no HRAV desde  2009.  Num segundo 
momento, foram realizados levantamentos nos prontuários papelizados junto ao setor de arquivo 
de prontuários do hospital, para identificar os casos ocorridos em 2008, antes da implantação 
do TASY.

De posse dos prontuários onde se encontrou registro de Aneurisma de Aorta 
Torácica e de Dissecção de Aorta, realizou-se uma consulta individualizada em cada um deles 
levantando-se os dados de acordo com chek-list elaborado previamente pelas pesquisadoras. Os 
dados coletados foram sistematizados e inseridos em um banco de dados, construído em Excell 
versão 2003. Os resultados foram organizados em tabelas, que se encontram logo a seguir no 
tópico resultados e discussão. Para as variáveis numéricas foram calculadas medidas descritivas 
de centralidade e de dispersão. 

Os aspectos éticos da pesquisa foram respeitados conforme preceitos estabelecidos 
na Resolução Nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. O projeto foi liberado pela direção 
do HRAV.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

No período entre 2008 e 2010, encontram-se registros de atendimento no HRAV 
de 24 casos de aneurisma de aorta torácica e 16 casos de dissecção de aorta. A distribuição 
dos casos por evento, ano de internação e sexo pode ser visualizada no quadro que segue. 
(QUADRO 1)

                      
Ano/
sexo

Evento

2008 2009 2010
Total

Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem.

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
Aneurisma 
de aorta 
torácica

05 20,8 - - 06 25,0 03 12,5 09 37,5 01 4,1 24 60,0

Dissecção 
de aorta

02 12,5 02 12,5 04 25,0 - - 05 31,2 03 18,7 16 40,0

Total 07 17,5 02 5,0 10 25,0 03 7,5 14 35,0 04 10,0 40 100,0
Quadro 1- Relação de casos de aneurisma de aorta torácica e dissecção de aorta, por idade 
e ano de ocorrência.
Fonte: Pesquisa em prontuários, HRAV, 2011.

A incidência dos aneurismas da aorta torácica é estimada em 5,9 casos por 100.000 
pessoas/ano. A média de idade no diagnóstico varia de 59 a 69 anos, com predominância do 
sexo masculino de 2:1 a 4:1. (DIAS; STOLF, 2009).

Nesse estudo constata-se a prevalência de casos em pessoas do sexo masculino 
(83,33%). A média de idades situou-se em 59,45 anos, com um intervalo entre 35 e 81 anos.

Para Ribeiro et al. (1991), a incidência de dissecção de aorta é maior na sexta e 
sétima década de vida.

Encontrou-se o registro de dissecção de aorta em pacientes com a média de 
55,37 anos de idade.  Os casos de pacientes com idades entre a sexta e sétima década da vida 
correspondem a 50% dos casos de dissecção de aorta registrados entre 2008 e 2010 no HRAV. 
Entretanto, é notória de destaque a ocorrência de um caso (6,25%) de paciente com 15 anos e a 
ocorrência de casos na quarta década de vida (31,25%).

Afirma Ribeiro et al. (1991),  que a dissecção é uma doença que desafia a medicina. 
É a catástrofe aguda mais comum que acomete a aorta sendo quatro vezes mais comum que o 
aneurisma torácico. 

Ao comparar a incidência de aneurisma de aorta torácico para dissecção de aorta, 
encontrou-se uma predominância de casos de aneurisma de aorta torácico na proporção de 1,5:1 
caso, divergindo do registro descrito na literatura.

Considerando que a porta de acesso de todos os paciente foi o Pronto Socorro, à 
partir disso, conseguiu-se traçar o fluxo de atendimento nesses casos. Destaca-se que 100% dos 
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casos de AAT e de dissecção de aorta foram encaminhados ao centro cirúrgico.
Para Dias e Stolf (2009), um dos momentos mais importantes no tratamento dos 

pacientes com aneurisma da aorta é a indicação da cirurgia. A decisão de quando o paciente, portador 
de AAT, deve ou não ser encaminhado ao tratamento cirúrgico profilático leva em consideração o 
risco de ruptura associado às comorbidades e etiologia do aneurisma. Deve-se considerar que o 
tratamento clínico visa à prevenção do crescimento do aneurisma, bem como, da possibilidade 
de ruptura e dissecção. Já o tratamento medicamentoso prima pelo controle de fatores de risco

Elefteriades (1999), afirma que o principal fator de risco da ruptura aórtica é o 
aumento do tamanho do aneurisma, e outros fatores como hipertensão arterial, DPOC, dissecção 
crônica e infecção da parede aórtica.

Entre os casos atendidos no HRAV, a determinação quanto ao encaminhamento para 
cirurgia partiu da confirmação do diagnóstico, da determinação de risco do paciente, do critério 
do médico assistente e também da disponibilidade de vagas na UTI e/ou no centro cirúrgico.

A figura abaixo ilustra o fluxograma de atendimento dos pacientes.

Figura 1- Fluxograma de atendimento dos pacientes com AAT/dissecção de aorta, 
atendidos no HRAV, 2008-2010.
Fonte: Levantamento de dados das pesquisadoras, HRAV, 2011.

Nos casos de pacientes com AAT/dissecção de aorta, atendidos no HRAV, identificou-
se que 100% deles sofreram intervenções cirúrgicas. A técnica mais utilizada para correção 
de aneurisma de aorta e ou dissecção de aorta, segundo  registros feitos nos prontuários 
pelo cirurgião, foi a técnica Bentall  De  Bono, predominante utilizada em 62,5% dos casos de 
cirurgias para correção de AAT e em  37,5% dos casos de dissecção de aorta.  Encontrou-se 
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registros de utilização de tubo valvado em 12,5% do total de casos de AAT/dissecção de aorta. 
Em alguns prontuários a técnica operatória não está claramente descrita.

A técnica operatória Bentall De Bono é uma técnica descrita por Hugh Bentall e 
Antony De Bono. Trata-se do tratamento combinado das doenças da valva aórtica e do segmento 
da aorta ascendente, utilizando um tubo valvulado.  Variantes dessa técnica têm sido utilizadas, 
com o mesmo propósito e resultados de sobrevida variáveis.  Essa alternativa cirúrgica, trata-se 
de uma técnica descrita por Cabrol et al., ainda utilizada nos dias de hoje em situações em que 
há presença de grandes aneurismas e pacientes submetidos  a reoperações. (SILVA et al, 2008)

Tratando-se dos procedimentos cirúrgicos realizados para atender os pacientes no 
HRAV, independentemente da técnica operatória utilizada, e sabendo-se que todos os pacientes 
com diagnóstico de AAT/dissecção de aorta foram submetidos à cirurgia,  constatou-se que 
42,5% do total desses pacientes evoluíram favoravelmente, sendo liberados com alta hospitalar 
e 57,5% evoluíram para óbito. 

O Quadro 2 aponta a distribuição dos desfechos dos atendimentos organizados por 
ano de ocorrência e evento diagnosticado. 

             Tipo   
de alta

Evento

2008 2009 2010
Total

Alta por 
melhora

Alta por 
óbito

Alta por 
melhora

Alta por 
óbito

Alta por 
melhora

Alta por 
óbito

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
Aneur i sma 
de aorta 
torácica

03 12,5 02 8,3 04 16,6 05 20,8 06 25,0 04 16,6 24 60,0

Dissecção de 
aorta

02 12,5 02 12,5 01 6,25 03 18,75 01 6,25 07 43,75 16 40,0

Total 05 12,5 04 10,0 05 12,5 08 20,0 07 17,5 11 27,5 40 100
Quadro 2- Relação de casos de aneurisma de aorta torácica e dissecção de aorta, por tipo 
de alta e ano de ocorrência.
Fonte: Pesquisa em prontuários, HRAV, 2011.

Soares et al. (2009), afirmam que os aneurismas dissecantes e as rupturas de aorta 
torácica têm sido de difícil resolução e que o reparo cirúrgico está associado a altas taxas de 
mortalidade.

Entretanto, Dias e Stolf (2009) alertam que, estudos envolvendo pacientes com 
AAT apontaram a ocorrência de óbitos em torno de  42% a 70% dos pacientes  que não foram 
submetidos a tratamento cirúrgico. Nesses casos a principal complicação foi a rotura do aneurisma. 

Conforme Elefteriades (1999), a dissecção de aorta é letal.  Nas dissecções do tipo 
A quando não tratadas a mortalidade é alta, durante as primeiras 24 a 48 horas, a mortalidade é 
de aproximadamente 1 a 2 % por hora. 

O atendimento em caráter de urgência, a exemplo dos casos que fazem parte desse 
estudo, e um fator importante a ser considerado na ocorrência dos óbitos. Estudo realizado 
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por Rojas et al. (2005) confirma esse dado quando consideram que em casos de urgência 
da cirurgia a mortalidade foi de 100% dos pacientes, enquanto que nas cirurgias eletivas os 
óbitos compreendem 13,9% dos casos. Os mesmos autores apontam que, em outros estudos, a 
mortalidade nas cirurgias de urgência foi três vezes maior que nas cirurgias eletivas.

Contudo, para os pacientes que conseguem sobreviver ao tratamento cirúrgico, 
estima-se que as taxas de sobrevivência podem girar em torno de 92% a 95%. (HAIMOVICI; 
ASCER; HOLLIER; STRANDNESS; T OWNE, 1999)

No estudo realizado por Silva et al. (2008), em dez anos após a intervenção cirúrgica 
para correção de AAT/dissecção de aorta, encontraram-se registros de sobrevivência de 87,17%.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O aneurisma de aorta é uma doença que atinge qualquer pessoa em todas as idades 
com altos índices de letalidade. Boa parte das intervenções acontecem em situações de urgência 
o que torna o prognóstico do paciente ainda mais desfavorável.

A prevenção dos AAT/dissecção de aorta envolve a avaliação continua em pacientes 
portadores de hipertensão sistêmica,  a adoção de hábitos de vida saudáveis, o desuso de cigarros, 
entre outros que possam minimizar os fatores de risco e consequentemente diminuir  o índice de 
aneurismas e dissecção  de aorta. 

Nesse estudo, apesar do percentual de 57,5% de óbitos registrados, os tratamentos 
exitosos, 42,5%, são dignos de nota.  O dado torna-se relevante quando se considera que todos 
os atendimentos foram realizados em situação de urgência, o que eleva a possibilidade de óbitos.

Verificou-se que a definição do tipo de tratamento, se clínico ou cirúrgico, depende, 
especialmente, da gravidade do caso. Aos pacientes atendidos no HRAV determinou-se que a 
melhor opção de tratamento seria o cirúrgico. Quanto a técnica operatória utilizada, constatou-
se que entre as várias possibilidades existentes, os cirurgiões optam pela técnica Bentall De 
Bono. A escolha da técnica operatória, bem como a indicação cirúrgica, são critérios médicos e 
a essas está vinculado o prognóstico dos pacientes.

Os casos de AAT/dissecção de aorta apresentados nesse estudo estão em consonância 
com a descrição da literatura em se tratando de sexo e faixa etária. Assim, acredita-se que outros 
fatores de risco e comorbidades associadas também correspondam aos achados literários. Assim, 
cabe uma investigação mais ampla nos prontuários dos pacientes, para que se identifiquem 
essas outras situações e se possa traçar um plano de intervenção para essas intercorrências. 

É de suma importância que os profissionais de saúde que atuam na atenção 
básica sejam alertados quanto a ocorrência de casos de AAT/dissecção de aorta afim de que 
intensifiquem as ações de prevenção. Já os profissionais dos serviços de pronto socorro devem 
ser sensibilizados para o diagnóstico precoce desse tipo de intercorrência, além de estarem 
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capacitados para selecionar a melhor indicação de tratamento para cada caso, intervindo com 
segurança  e ampliando as possibilidades de cura.

Como segmento desse estudo, cabe ainda, uma busca ativa dos pacientes liberados 
com alta hospitalar de modo que se possa avaliar o tempo de sobrevida após o tratamento do 
AAT/dissecção de aorta, as possíveis sequelas que estejam vinculadas ao caso e as condutas 
adotadas para a manutenção da qualidade de vida.  

Concluiu-se que, considerando o perfil de morbimortalidade dos pacientes portadores 
de AAT/dissecção de aorta é de suma importância uma atuação profissional fundamentada 
cientificamente e associada à competência técnica, nos vários níveis de atenção à saúde, para 
fazer a diferença na sobrevida do paciente.
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AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL E CONSUMO ALIMENTAR DE 
ATLETAS PROFISSIONAIS DE VOLEIBOL1

Sarita Martins Camiña Reinicke2

Clair Antônio Wathier3

RESUMO
A maior parte dos atletas apresenta um consumo de nutrientes que não corresponde às recomendações preconizadas. 
Além da preocupação com a dieta, a composição corporal de atletas tem sido interesse de cientistas do exercício. 
Desta forma, este estudo apresentou como objetivo verificar o consumo alimentar de energia e de macronutrientes 
de atletas profissionais de voleibol, além da avaliação da composição corporal. Avaliou-se 18 atletas profissionais 
de voleibol, do sexo masculino, com idade entre 18 e 20 anos, que realizavam treinamento médio de 5 horas 
diárias. A composição corporal foi avaliada através do peso corporal e estatura, Índice de Massa Corporal (IMC), 
além das dobras cutâneas para determinação do percentual de gordura. O consumo alimentar foi avaliado por 
questionário de avaliação clínico-nutricional e um recordatório de Dia Alimentar Usual. Para os cálculos das 
quantidades de energia e macronutrientes foram considerados os valores de referência da Sociedade Brasileira 
de Medicina Do Esporte. Verificou-se também, a contribuição calórica dos macronutrientes para o valor calórico 
da dieta de acordo com a recomendação do Institute of Medicine. A maioria dos atletas apresentou percentual de 
gordura dentro do esperado, e o consumo calórico, lipídico e proteico apresentou-se acima do recomendado, sendo 
que o consumo adequado foi observado apenas para os carboidratos. 

Palavras-chaves: Consumo de Alimentos. Ingestão de Energia. Voleibol. Macronutrientes.

ABSTRACT
Most athletes present a nutrient consumption that does not correspond to the recommendations proposed. In 
addition to the concern about the diet, body composition for athletes has been an interest of scientists. Thus, this 
study presented as objective to verify the dietary intake of energy and macronutrients of professional athletes of 
volleyball, besides the assessment of body composition. Assessed 18 professional volleyball athletes, male, aged 
between 18 and 20 years old, which were average daily five hour training. Body composition was assessed by body 
weight and height, body mass index (BMI), besides the skin folds for determination of the percentage of fat. Food 
consumption was evaluated by clinical and nutritional assessment questionnaire and a reminder of Usual Food 
Day. For the calculation of the amounts of energy and macronutrients were considered the reference values of the 
Brazilian Society of Sports Medicine. There was also, the caloric contribution of macronutrients for the caloric 
value of the diet according to the recommendation of the Institute of Medicine. Most athletes presented a suitable 
fat percentage as expected, and the caloric intake, protein and lipid presented above the recommended, and proper 
consumption was observed only for the carbohydrates.

Key words: food intake, energy intake, volleyball, nutrients. 
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1 INTRODUÇÃO

Para que a alimentação alcance níveis ótimos é necessário que todos os nutrientes 
correspondam às necessidades mínimas, determinadas pela “Dietary References Intakes” 
(DRIs) para indivíduos e coletividades sadias. Para atletas as recomendações de energia e 
macronutrientes devem se basear na sugerida pela American Dietetic Association (ADA, 2000) 
e pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte (CARVALHO et al, 2003). Entretanto, 
estas recomendações devem ser adaptadas a cada indivíduo, pois as necessidades variam 
com a idade, estatura, peso, velocidade de crescimento, intensidade, duração e frequência das 
atividades físicas. 

A alimentação de atletas não deve ser diferente do indivíduo praticante de atividade 
física e do sedentário em termos de número de refeições, distribuição calórica dos macronutrientes 
e qualidade. O que difere a alimentação do atleta de outras pessoas é a quantidade de energia 
e a quantidade dos macronutrientes de acordo com o tipo e frequência da atividade. Dietas 
com quantidades inadequadas de calorias podem levar a fadiga crônica, diminuição de peso e 
prejuízo do desempenho físico (APPLEGATE, 1989). Segundo Burke, Loucks & Broad (2006) 
a maioria dos estudos com atletas demonstram que a ingestão calórica é subestimada e que o 
objetivo de todo atleta é alcançar níveis de composição corporal abaixo dos padrões de saúde.

As duas principais fontes de energia durante o trabalho muscular são os carboidratos 
(glicogênio e glicose) e as gorduras (triacilglicerol) armazenados no organismo (KAZAPI e 
TRAMONTE, 2003).

Os carboidratos são os macronutrientes que devem apresentar maior contribuição 
calórica em qualquer modalidade esportiva, e o aumento da sua ingestão é fundamental 
para restaurar as reservas de glicogênio hepático e muscular, bem como para aumentar o 
desempenho (COSTILL & HARGREAVES, 1992; BANGSBO, 1994; HARGREAVES, 1994; 
KIRKENDALL, 1993). Dietas ricas nesses nutrientes favorecem a reposição das reservas de 
glicogênio, tanto para atletas de resistência, quanto aqueles que treinam por períodos sucessivos 
(BURKE, LOUCKS & BROAD 2006; MANORE & THOMPSON, 2006).

Além da metabolização dos carboidratos, os músculos obtêm energia através da 
oxidação dos lipídios, que são armazenados sob a forma de triglicerídeos no tecido adiposo, 
e em menor volume nas próprias células musculares (MAUGHAN & BURKE, 2004). A 
participação dos lipídios como fonte energética durante o exercício depende de diversos fatores, 
tais como intensidade e duração, estado nutricional, entre outros (COYLE, 1997; MAUGHAN 
& BURKE, 2004).

Quanto às proteínas, as recomendações dietéticas variam principalmente conforme 
o tipo de exercício realizado. Elas contribuem com menos de 2% no substrato utilizado nos 
exercícios com menos de uma hora de duração. No entanto, o papel das proteínas como fonte de 
energia pode aumentar discretamente no exercício prolongado (mais de 90 minutos de duração), 
onde pode atingir de 5 a 15% nos minutos finais de trabalho (POWERS & HOWLEY, 2000). 
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Portanto, o exercício de resistência aumenta a necessidade de proteínas na dieta (vários estudos 
sugerem 1,6g/kg/d), o que está diretamente associada ao aumento da “queima” (oxidação) de 
aminoácidos durante a realização deste tipo de atividade (CARVALHO et al, 2003; ADA, 2000; 
BACURAU, 2000).

Não deve ser esquecida a importância da hidratação, pois a ingestão adequada de 
líquidos assegura o equilíbrio hidroeletrolítico, podendo garantir ainda o desempenho e reduzir 
os riscos associados ao aumento da temperatura corporal (MAUGHAN & LEIPER, 1994). Uma 
avaliação nutricional completa faz com que o planejamento do suporte e educação nutricional 
se torne mais eficaz. Essa avaliação pode ser dar pelo exame físico e com o auxílio de métodos 
complementares (NETO, 1994), e ela ainda permite quantificar os principais componentes 
estruturais do corpo: músculos, ossos e gorduras (McARDLE, KATCH & KATCH, 1998).

A maior parte dos atletas possui elevado grau de desinformação, e por isso, 
apresentam hábitos nutricionais errôneos; isto se confirma através de estudos que revelam, 
frequentemente, que o consumo de carboidratos não corresponde às orientações preconizadas. 
Através da determinação dos hábitos alimentares dos atletas, pode-se perceber a composição da 
sua dieta, bem como os alimentos consumidos erroneamente (carência ou excesso), que podem 
ser prejudiciais a médio e longo prazo (KATCH & McARDLE, 1996). 

Além da preocupação com a alimentação, a composição corporal de populações 
de atletas tem sido interesse de cientistas do exercício e clínicos especializados em medicina 
desportiva. é desejável um nível de gordura relativamente baixo para otimizar o desempenho 
físico em esportes que requeiram saltar e correr (HEWARD & STOLARCZYK, 2000).

A atividade física e a prática de exercícios resultam em moderada perda de peso, 
moderada e grande perda de gordura corporal, e pequeno a moderado ganho de massa livre de 
gordura (WILMORE, 1983).

Existem quatro métodos indiretos usados para avaliar a composição corporal: o 
princípio de Arquimedes (não muito utilizado), a impedância elétrica, a avaliação por meio 
das dobras cutâneas, e a avaliação por meio das circunferências periféricas. Estes dois últimos 
métodos são procedimentos práticos, pois a gordura pode ser avaliada com simplicidade e 
precisão (KATCH & McARDLE, 1996).

A razão de se fazerem medições de dobras cutâneas para se determinar a gordura 
corporal é o fato de existir uma relação entre a gordura situada diretamente abaixo da pele e 
a gordura interna, e porque as medidas de ambas estão associadas à densidade corporal. As 
principais dobras cutâneas avaliadas são a triciptal, a subescapular, a supra-ilíaca, a abdominal 
e a área superior da coxa, sendo elas feitas no lado direito do corpo com o indivíduo em pé 
(KATCH & McARDLE, 1996).

Ainda segundo o mesmo autor, as avaliações da massa corporal baseadas em 
circunferências servem para classificar os indivíduos de um grupo de acordo com seu teor 
relativo de gordura. As principais medidas avaliadas são: bíceps, antebraço, abdômen, cintura, 
quadril, coxa e panturrilha.
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Outro procedimento indireto que pode ser utilizado é a análise de impedância 
elétrica (bioimpedância). Esse método baseia-se na maior facilidade com que a corrente 
elétrica atravessa a massa magra e a água extracelular em comparação com o tecido adiposo. 
Consequentemente, a impedância do fluxo de corrente elétrica está diretamente relacionada ao 
teor de gordura corporal. Consiste na emissão de sinais elétricos indolores na pele, pela fixação 
de eletrodos nas mãos e nos pés. Em seguida, o coeficiente é medido e convertido em densidade 
corporal, que por sua vez, é convertido em percentual de gordura.

Sabendo da importância da avaliação corporal e da ingestão de alimentos no 
desempenho dos atletas, das implicações que essas informações podem vir a trazer para 
o desempenho da equipe, o presente trabalho pretende estudar esses aspectos em atletas 
profissionais de voleibol. 

1.1 OBJETIVO

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a composição corporal de atletas 
profissionais de voleibol, assim como o consumo alimentar dos mesmos, comparando com os 
valores de referência.

2 METODOLOGIA

Foram avaliados dezoito atletas profissionais de voleibol no município de Belo 
Horizonte, Minas Gerais. Os atletas eram do sexo masculino, e a faixa etária compreendida 
era de 18 a 20 anos. Estes atletas treinavam em média 5 horas diárias, sendo o treinamento 
composto de atividades de força (musculação) e atividades predominantemente anaeróbias no 
treinamento com bola.

Para avaliar a composição corporal, foram coletados os dados de peso, altura, 
dobras cutâneas (biciptal, triciptal, subescapular e suprailíaca, da coxa, torácica e abdominal); a 
partir desses dados primários foram constituídas medidas secundárias ou indicadores: Índice de 
massa corporal (IMC), percentual de gordura corporal (G%) e peso de massa magra (KAZAPI 
et al, 1994).

O IMC é um indicador do conteúdo de gordura corporal que permite avaliar o grau 
de adiposidade do indivíduo (KAZAPI et al, 1994), sendo adotados os seguintes parâmetros 
para o sexo masculino: mínimo – 18,5; médio - 22 e máximo – 24,9 (WHO, 1997 apud COSTA, 
2001). Para o percentual de gordura corporal, foi adotado como parâmetros os valores de 12 a 
15% para o sexo masculino, de acordo com DURNIN apud ASSIS (2001).

Para avaliação da estatura utilizou-se régua antropométrica Caumaq, com escala 
de precisão de 0,1cm. O avaliado foi colocado descalço, trajando roupas leves, sobre a base do 
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estadiômetro, de forma ereta, com membros superiores pendentes ao lado do corpo, pés unidos, 
colocando os calcanhares em contato com a escala de medida as superfícies posteriores dos 
calcanhares, a cintura pélvica, a cintura escapular e a região occipital.

O peso corporal foi avaliado através de uma balança antropométrica da marca 
Caumaq, com intervalo de 100g e capacidade de 180 kg. Para a verificação do peso corporal, o 
atleta foi posicionado sobre a balança, de forma ereta e com os pés juntos, trajando roupas leves 
e sem calçados.

Relacionaram-se os dados de peso e altura dos atletas através da fórmula IMC = P/
A2, obtendo então o IMC de cada atleta, que relaciona o peso corporal do indivíduo, distribuído 
pela sua superfície corporal. De acordo com o IMC obtido, verificou-se o estado nutricional a 
partir da classificação proposta pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 1998).

As medidas das dobras cutâneas foram obtidas com um adipômetro clínico Cescorf, 
para estimar o percentual de gordura e a massa magra corporal dos atletas. A partir das dobras foi 
calculada a gordura corporal total através do protocolo de Faulkner (1968), utilizando software 
de Avaliação da Composição Corporal. 

Para tal, foram coletadas as seguintes dobras cutâneas: Tricipital, Subescapular, 
Supra-ilíaca e Abdominal. Para cada dobra, foram coletadas três medidas. A medida a ser 
adotada correspondeu a mediana das três medidas obtidas.

O consumo alimentar foi analisado qualitativa e quantitativamente, através de um 
Recordatório de dia alimentar usual e através de uma avaliação clínico-nutricional.  Nestes, o 
entrevistador registrava as informações coletadas de cada atleta. Os dados coletados foram: 
nome, data de nascimento, dados das atividades diárias (horas sono, atividade ocupacional, 
treinos, vida social). 

As análises foram feitas através do cálculo das quantidades de macronutrientes. 
Foram considerados os valores de referência segundo a Sociedade Brasileira de Alimentação 
e Nutrição (SBAN), que determina os valores de 60 a 70% do valor calórico total (VCT) de 
carboidratos, 20 a 25% do VCT de lipídios e 10 a 12% do VCT provenientes das proteínas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 COMPOSIÇÃO CORPORAL E ESTADO NUTRICIONAL

O estado nutricional dos atletas investigados, segundo o Índice de Massa Corporal, 
revelou-se normal para a maioria dos atletas, ou seja, foram considerados eutróficos. O IMC 
médio obtido para estes atletas, demonstrado na Tabela 1, encontra-se dentro dos valores de 
referência segundo a WHO (1998).
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Tabela 1 – Estatura, peso, Índice de Massa Corporal e % de gordura dos atletas investigados.
Atleta Estatura (m) Peso (kg) IMC % Gordura
Atleta 1 1,94 99 26,30 12,13
Atleta 2 1,99 95,5 24,11 9,91
Atleta 3 1,99 87,8 22,17 12,2
Atleta 4 2,04 93,5 22,46 10,52
Atleta 5 1,99 93,7 23,66 10,29
Atleta 6 1,94 91 24,17 11,13
Atleta 7 2,05 94 22,36 11,13
Atleta 8 1,86 80,5 23,26 11,13
Atleta 9 1,90 83,7 23,18 13,12
Atleta 10 2,00 96,5 24,12 11,82
Atleta 11 2,04 103,4 24,84 11,97
Atleta 12 1,96 91,5 23,81 9,6
Atleta 13 1,85 82,8 24,19 10,37
Atleta 14 1,99 95 23,98 12,36
Atleta 15 2,04 101 24,26 12,36
Atleta 16 2,02 89 21,81 11,29
Atleta 17 1,94 80,7 21,44 11,52
Atleta 18 1,96 89 23,16 11,13
Média 1,97 91,53 23,52 11,33

Pode-se ressaltar que o IMC não é um bom parâmetro para avaliar o estado nutricional 
de atletas, pois utiliza somente o peso e altura, não conseguindo identificar excesso ou déficit 
de componentes corporais específicos, como a massa corporal magra e % de gordura corporal. 
(ROSSI, 2013). Este método poderá ser utilizado, porém sugere-se que seja acompanhado de 
outros métodos, como dobras cutâneas, circunferências ou bioimpedância.

Já para o percentual de gordura (%G), nenhum atleta obteve valores acima dos níveis 
estabelecidos como parâmetro (12 a 15%), sendo que a grande maioria apresentou percentual 
de gordura abaixo do nível de referência.

3.2 CONSUMO ALIMENTAR

Além do aporte calórico adequado ao desgaste energético, é fundamental para o 
melhor rendimento, uma adequação da qualidade e quantidade dos macronutrientes (BASSIT 
& MALVERDI, 1998). Ainda segundo os mesmos autores, a necessidade de adequação dos 
macronutrientes parece ser ainda mais importante para atletas que competem em provas de 
longa duração e alta intensidade, na qual o desgaste das reservas de nutrientes é levado ao 
extremo. O perfil do consumo de nutrientes dos atletas pode ser observado na Tabela 2.

Tabela 2 - Avaliação nutricional das dietas ingeridas.
Variáveis Valores
Energia (kcal) 4623 ± 1248,9
Kcal/kg/d 1 50,48 ± 13,56
Proteínas (g/d) 2 211,2 ± 51,15
Proteínas (g/kg/d) 3 2,3 ± 0,53
Carboidratos (g/d) 627,51 ± 201,21
Carboidratos (g/kg/d) 6,87 ± 2,27
Lipídios (g/d) 141 ± 44
Lipídios (g/kg/d) 1,53 ± 0,44

1 calorias por kg de massa corporal por dia; 2 gramas por dia; 3 gramas por kg de massa corporal por dia.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição (SBAN) é 
recomendada uma ingestão diária de carboidratos entre 60 a 70% do valor calórico total (VCT), 
20 a 25% do VCT de lipídios, e 10 a 12% do VCT provenientes das proteínas.

Segundo a SBME (CARVALHO et al, 2003), as necessidades calóricas diárias 



Revista Caminhos, Online “Saúde”, Rio do Sul, a.5 (n. 14), p. 69-78, jul./set. 2014. 75

variam entre 37 e 41 Kcal/Kg/dia. Para os atletas pesquisados os valores estão acima do 
recomendado, chegando a 50,48Kcal/Kg/dia, que poderá refletir num aumento da massa corporal 
e do percentual de gordura corporal. O mesmo é observado para os lipídios, cujo consumo 
chega a 1,53 g/Kg/dia, quando o recomendado é de 1,0 g/Kg/dia. O consumo aumentado 
também é observado com relação às proteínas, o que pode vir a inibir a taxa de síntese proteica 
do músculo esquelético, além de sobrecarregar o fígado e os rins (KAZAPI & TRAMONTE, 
2003). O consumo adequado pode ser observado apenas para os carboidratos.

Embora a maioria dos atletas admita a importância de uma dieta adequada em 
carboidratos, pesquisas comprovam que as suas dietas podem chegar a conter menos de 40% 
de carboidratos, o que consequentemente pode levar à fadiga crônica durante os períodos de 
treinamento intenso (EVANS & HUGHES, 1985). As dietas pobres em carboidratos podem 
acarretar um comprometimento no desempenho dos atletas, visto que a quantidade de 
carboidratos irá influenciar os níveis de glicogênio muscular e hepático, sendo este fator um 
requisito fundamental para a manutenção da intensidade do exercício (KATCH & McARDLE, 
1996; WOLINSKY & HICKSON, 1996), tão importante em atividades como o voleibol, por 
exemplo.

Existem evidências de que um atleta em treinamento intenso e continuado deve 
ingerir uma dieta que respeite as proporções de macronutrientes (ROSSI, 2013). Se compararmos 
esses valores com o consumo encontrado na dieta dos atletas, de acordo com a Tabela 3, pode-
se observar que a quantidade de carboidratos encontra-se abaixo do esperado (53,9%). E ainda, 
os dados revelam um consumo de proteínas e lipídios acima dos padrões (18,65% para as 
proteínas e 27,5% para os lipídios). O valor calórico também se apresenta acima do esperado 
para a média das dietas analisadas. 

Tabela 3 - Avaliação nutricional das dietas ingeridas, em percentual.
Variáveis Valores
Valor energético total (Kcal) 4622,6±1248,9
Proteínas (%) 18,6±3,04
Carboidratos (%) 53,9±6,56
Lipídios (%) 27,5±5,14

Como demonstrado na tabela a seguir, observa-se que a maioria dos atletas referiu 
ingerir mais de três refeições (88,88%). Porém, verificando os inquéritos alimentares, os lanches 
realizados pelos atletas em sua grande maioria são constituídos de biscoitos e bolachas recheadas, 
chocolates, salgados fritos e lanches (hambúrgueres, etc.). Portanto, apesar de existirem mais de 
três refeições, estas não podem ser consideradas adequadas em termos de qualidade.

Tabela 4 - Quantidade de refeições realizadas pelos atletas.
Refeições diárias Quantidade (%)
3 11,11
4 16,66
5 55,55
6 16,66

Pode-se verificar também a ausência de um controle de perda e reposição hídrica 
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durante o período de treinamento. Sabe-se que uma perda de aproximadamente 2% do 
peso corporal em água já acarreta uma queda no rendimento do atleta. Além disso, com um 
treinamento superior a 2 horas, pesquisas comprovam que é necessária uma suplementação 
de carboidratos juntamente com a água ingerida pelo atleta, que além de garantir uma maior 
hidratação, vai repor em parte a energia despendida pelo atleta, o que pode aumentar o tempo 
de treinamento do mesmo.

4 CONCLUSÃO

A partir da pesquisa realizada com estes atletas, observou-se que o consumo 
alimentar dos mesmos caracteriza-se por uma grande percentagem do valor energético total 
proveniente dos lipídios e proteínas, com uma defasagem na quantidade de carboidratos nas 
dietas.

Este consumo inadequado pode acarretar um comprometimento no desempenho dos 
atletas, visto que a quantidade de carboidratos na dieta irá influenciar os níveis de glicogênio 
muscular e hepático, e este fator é um requisito fundamental para a manutenção da intensidade 
do exercício.

Pode-se verificar, com a realização dos inquéritos de dia alimentar usual, 
escolhas inadequadas de alimentos por parte dos atletas, relacionadas tanto a quantidade de 
macronutrientes, como a adequação ao horário e tipo de treinamento, principalmente no que 
diz respeito às dietas ingeridas durante a permanência desses atletas nos seus clubes de origem.

Quanto à alimentação ingerida durante o período em que esses atletas permanecem 
em treinamento, verificou-se que não há por parte dos mesmos nenhum ou quase nenhum 
conhecimento sobre o que é uma alimentação adequada para um treinamento. Muitos 
apresentaram consumo de alimentos sem “valor nutritivo”, ou seja, alimentos como doces e 
chocolate em excesso, salgadinhos, salgados fritos, refrigerantes, etc., podendo acarretar um 
desequilíbrio na proporção dos nutrientes da dieta do atleta.

Por se caracterizar como um esporte de alta intensidade, embora ocorra substancial 
consumo de lipídios, ocorre também um considerável consumo de carboidratos; portanto, pode-
se afirmar, que o consumo de lipídios durante atividades como o voleibol pode chegar a 10 a 
15% do total de energia produzida. Esta produção não é suficiente para justificar a necessidade 
de maior aporte nutricional e aumento dos estoques de lipídios entre os atletas. Portanto, pode-
se perceber que a ingestão de lipídios por estes atletas, durante o período de treinamento nos 
seus clubes, poderia ser reduzida, permitindo maior ingestão de carboidratos.

Pode-se verificar também a ausência de um controle de perda e reposição hídrica 
durante o período de treinamento. Sabe-se que uma perda de aproximadamente 2% do 
peso corporal em água já acarreta uma queda no rendimento do atleta. Além disso, com um 
treinamento superior a 2 horas, pesquisas comprovam que é necessária uma suplementação 
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de carboidratos juntamente com a água ingerida pelo atleta, que além de garantir uma maior 
hidratação, vai repor em parte a energia utilizada pelo atleta, o que pode aumentar o tempo de 
treinamento do mesmo.

E verifica-se, através dos inquéritos, a necessidade de haver, por parte dos clubes 
principalmente, uma educação nutricional que inicie desde as categorias de base, para que o 
atleta perceba a importância de uma alimentação adequada já no início de sua carreira, o que 
irá acarretar não só a melhora do desempenho no futuro atlético, mas também uma melhora na 
qualidade de vida do mesmo.
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BENEFÍCIOS DA DANÇA PARA A TERCEIRA IDADE 1

Jamille Regis da Silva2

Ivana Schmitd Rossini3

RESUMO
O presente artigo trata-se de um estudo bibliográfico no qual apresenta a dança como atividade física, proporcionando 
à terceira de idade uma vida mais saudável, diminuindo o risco de doenças e aumentando a capacidade funcional 
do idoso. O envelhecimento não começa num tempo específico, é um processo, cujo início se dá no momento 
do primeiro sinal de vida do ser humano. Trabalhar com a terceira idade é um grande desafio para os educadores 
físicos e o idoso está buscando cada vez mais qualidade de vida para garantir sua autonomia nas atividades do 
cotidiano e socialização, contribuindo assim para uma melhora na sua auto-estima. O objetivo desse trabalho é 
de proporcionar à terceira idade uma melhora na qualidade de vida através da dança, bem como, conscientizar 
a geração idosa da importância da prática de atividade física e os possíveis riscos a saúde ao se levar uma vida 
sedentária, mostrando também os benefícios através da dança. A dança cria um contexto positivo e agradável 
fazendo com que o idoso sinta prazer ao praticá-la. Ao mesmo tempo deste contexto prazeroso em que o idoso se 
faz presente, faz-se necessário a supervisão do educador físico para que o objetivo proposto seja alcançado.

Palavras-chave: Sedentarismo, Terceira Idade, Dança, Qualidade de Vida.

ABSTRACT 
 This article discusses a study in which literature presents dance as physical activity , providing the third age a 
healthier life , reducing the risk of diseases and increasing the functional capacity of the elderly . Aging does not 
begin at a specific time , it is a process whose beginning is given when the first sign of human life . Working with 
seniors is a great challenge for the elderly and physical educators are increasingly seeking quality of life to ensure 
their autonomy in daily activities and socialization, contributing to an improvement in their self -esteem . The aim 
of this work is to provide seniors an improved quality of life through dance . Educate the older generation of the 
importance of physical activity and the possible health risks to lead a sedentary lifestyle , also showing the benefits 
through dance . The music that also involves dance creates a positive context and pleasant making the elderly 
as well as being in motion , will take pleasure in practicing the dance . But while this is enjoyable context the 
importance of awareness and supervision of physical educator for the proposed objective is achieved

Keywords: Sedentary lifestyle, Seniors, Dance, Quality of Life.

1 INTRODUÇÃO

A longevidade é um desejo do homem, e a busca pela qualidade de vida é uma 
conquista. Por isso, trabalhar com a terceira idade é um grande desafio para os educadores 
físicos que constantemente buscam formas diversificadas para beneficiar este grupo específico.

1  Trabalho referente ao Trabalho de Conclusão de Curso.
2  Acadêmica da 8ª fase do Curso de Educação Física do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto 
vale do Itajaí -  UNIDAVI.
3 Professora do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI.
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O tema “Benefícios da Dança para a Terceira Idade”, aponta os diversos benefícios 
que a dança proporciona através da sua prática aos idosos ativos e/ou sedentários, trazendo 
assim o bem estar como um todo.

 Para muitos idosos o fato de envelhecer acarreta em dificuldades extremas, como 
por exemplo, a falta do que fazer, a perda de memória, doenças como colesterol, diabetes, 
osteoporoses, dentre inúmeras outras patologias que dificultam o idoso a sentir prazer e vontade 
de quaisquer que seja a atividade realizada nessa determinada etapa vivida, transformando-o 
em uma pessoa sedentária e com diversos problemas físicos, psicológicos e sociais. 

O objetivo desse trabalho é de proporcionar à terceira idade uma melhora na 
qualidade de vida através da dança, facilitando a inclusão deste grupo na sociedade, e melhorando 
sua auto-estima. Desenvolver aspectos psicomotores, visando melhorar as atividades diárias 
são alguns dos benefícios da dança para os idosos, conscientizando assim, a importância da 
atividade física na terceira idade. 

Este trabalho, através da pesquisa bibliográfica, irá investigar os aspectos 
mencionados anteriormente, a fim de contribuir na busca pela qualidade de vida do idoso 
relacionado à prática da dança.

2 SEDENTARISMO

“Sedentarismo é o estado de quem pouco se mexe, vive sentado, evita o movimento. 
Caracteriza-se como sedentário quem não realiza atividade física extra no dia a dia” (SABA, 
2008, p.139). No contexto da vida moderna “[...] sedentarismo é o hábito de substituir 
movimentos básicos como caminhar, acorrer, saltar e carregar pelo movimento dos dedos diante 
de um teclado, do controle remoto, do computador ou do telefone” (SABA, 2008, p.138). 

Juntamente com a tecnologia e a industrialização, veio, por exemplo, muitos 
utensílios como, a televisão, o rádio, a internet, entre diversos outros objetos tecnológicos que 
faz com que o indivíduo fique por dentro das notícias que acontecessem em volta, sem sequer 
precisar sair de casa, gerando uma zona de conforto total e com “preguiça” de movimentar-se, 
acarretando, assim, problemas extremos com a saúde pessoal e coletiva.

“De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o sedentarismo foi eleito 
um dos principais inimigos da saúde pública responsável pelo aumento do risco de morte por 
todas as causas, sendo o fator de risco com mais prevalência na população brasileira” (SABA, 
2008, p. 139).

A preocupação com o sedentarismo não vem de hoje, e conforme Saba (2008), 
pensadores da Grécia Antiga com medo de adoecerem devido a inatividade física, registravam 
os efeitos benéficos da atividade física. Hipócrates (460 a.C. – 377 a.C.) afirmava que todas 
as partes do corpo que tem uma função devem ser exercitadas para que se acostume a serem 
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saudáveis, bem desenvolvidas e para que demorem a envelhecer. Mas, se deixadas sem uso e 
ociosas, tornam-se expostas a doenças e envelhecem muito mais rápido. Platão (428 a.C – 384 
a. C) concluía que a falta de atividade física destrói a boa condição de qualquer ser humano, 
enquanto o movimento, o exercício físico a salva. Séculos depois de Platão, por volta do século 
XV, Thomas Morus conscientizava à época sobre o prazer e o bem estar de uma vida saudável. O 
iluminista Jean Jacques Rosseau enfatizou que a aquisição de bons hábitos era mais importante 
que qualquer conhecimento que se poderia obter, pois um corpo doente não teria chances de 
adquirir grandes conhecimentos. 

De acordo com Saba (2008, p.141) “o interesse do homem por seu corpo sempre 
existiu, e hoje podemos aproveitar os avanços da tecnologia para conhecer ainda melhor aquilo 
de que somos feitos.”

Quando se fala em sedentarismo logo pensamos que deve estar relacionado a 
quem necessariamente precisa perder peso. Pelo contrário. O sedentarismo atinge pessoas 
magras, acima do peso ou pessoas com sobrepeso. Sedentarismo não escolhe sexo, nem idade. 
Sedentarismo é um mal que atinge crianças e jovens, adultos e idosos. 

Neste sentido, Saba (2008) diz que:

Não é o peso corporal nem são as medidas das circunferências do corpo que dizem 
o quão saudável uma pessoa é ou a quantidade de exercícios que ela precisa. Muitas 
vezes, o corpo aparentemente magro está com uma porcentagem de gordura alta 
demais e pouca massa muscular, condição mais conhecida como flacidez. [...] um 
pequeno excesso de peso também não indica necessariamente risco para a saúde. Em 
qualquer caso a atividade física é necessária e benéfica[...] (SABA, 2008, p.143).

Sabemos que, nos dias atuais, o envelhecimento é influenciado tanto por fatores 
genéticos quanto pela qualidade e estilo de vida, o que coloca a atividade física como um dos 
principais hábitos para que possamos prolongar a juventude, prolongando, por sua vez, a saúde 
e bem estar, evitando danos relacionados à mente e corpo, que antes eram atribuídos ao “efeito 
do tempo”, porém hoje são relacionados à inatividade.

De acordo com Ocuma (citado por Saba, 2008), afirma que:

A subutilização do corpo ao longo da vida, o pouco contato com suas sensações, 
a pouca atenção dada às respostas corporais em face de diferentes situações e a 
aceitação irrefletida de que movimentar-se além do que o dia a dia exige é “coisa de 
jovem” levavam os idosos ao desconhecimento de seu corpo e, conseqüentemente, de 
si mesmos (OKUMA, citado por SABA, 2008, p.144).

O sedentarismo prejudica a qualidade de vida de todos os indivíduos, sem distinção 
de idade ou classe social.  
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De acordo com Verderi (2004):
 

Muitas pessoas quando se aposentam têm a percepção de que seus dias úteis 
terminaram; trata-se apenas de uma percepção, mais para quem sustenta com firmeza, 
realmente terminou e é o suficiente para que desenvolva doenças e se aproxime mais 
rápido da morte (VERDERI, 2004, p. 27).

Portanto, independente das características particulares de cada ser humano, o 
sedentarismo deve ser combatido com alternativas saudáveis, dentre elas a atividade física.

3 TERCEIRA IDADE

Hoje o brasileiro envelhece mais do que envelhecia há 20 anos aproximadamente. 
Em média, hoje, o idoso tem mais 6,2 anos de vida do que tinham os idosos de vinte e anos 
atrás, segundo dados do IBGE citados por Saba (2008). Ainda Saba (2008), para muitos idosos, 
vida longa é sofrimento prolongado. Solidão, depressão, baixa autoestima, perda da vitalidade, 
da disposição, sem falar nas doenças degenerativas que são as queixas mais comuns. Por outro 
lado, existem idosos vivendo um cotidiano alegre, com muitas atividades sociais, praticando 
exercícios físicos, curtindo a vida, viajando. Os idosos estão descobrindo que ainda têm muito 
que aproveitar e percebem que praticar exercícios diariamente é essencial para uma melhora 
individual e/ou coletiva na sua qualidade de vida.

Segundo Verderi (2004):

É certo que não se pode evitar o envelhecimento. No entanto, podemos exercer 
influência sobre a maneira de como envelhecer, contribuindo para um significativo bem 
estar com qualidade de capacitação em suas atividades, movimentos e relacionamento 
social (VERDERI, 2004, p.43).

Na medida em que envelhecemos, é preciso manter uma vida saudável, exercitando 
a mente e o corpo como um todo. Aqueles que mantêm um estilo de vida ativo, cognitivo e 
social, serão sempre mais privilegiados. Afinal, um dos vilões que atingem a terceira idade 
deriva da atrofia por desuso.

Corazza (2009), afirma que a maneira de envelhecer está associada a “N” fatores, e 
pode ser analisada de diversas formas: idade cronológica, biológica, psicológica e social.

Para Corazza (2009), a Idade Cronológica é expressa pelos números dos anos e meses 
do nascimento, esses critérios não levam em consideração fatores fisiológicos, psicológicos 
e sociais. Apenas a idade cronológica é insuficiente para determinar o envelhecimento. 
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Alguns autores acreditam que a idade cronológica deve ser associada a outras medidas de 
envelhecimento, que são descritas como índices de idade funcional. O critério mais comum de 
idade funcional é a idade biológica, embora outras idades como a funcional, incluindo idade 
psicológica e idade social, também tenham sido identificadas.

 Conforme Corazza (2009), a Idade Biológica enfoca o envelhecimento através de 
mudanças biológicas ou fisiológicas e suas conseqüências no comportamento do indivíduo. 
Uma pessoa pode estar acima ou abaixo de sua idade cronológica, dependendo do modo de 
vida que ela leva, com hábitos alimentares, prática de atividade física, entre outros hábitos 
saudáveis. Muitas vezes, se a pessoa prática atividade física regularmente, procura alimentar-se 
corretamente, sua idade biológica será menor que sua idade cronológica. Caso a pessoa possua 
fatores de riscos, como diabetes, colesterol, fuma, é obesa e sedentária, sua idade biológica será 
maior que a idade cronológica. 

Ainda para Corazza (2009), a Idade Psicológica refere-se a capacidades individuais, 
envolvendo dimensões mentais ou funções cognitivas, como a autoestima e a autossuficiência, 
assim como a memória, aprendizado e percepção; já a Idade Social, refere-se à noção de 
sociedade com expectativas rígidas do que é e do que não é um comportamento apropriado para 
o indivíduo de determinada faixa etária.

A atividade física com frequência proporciona auxilio mútuo na saúde psicológica, 
social e fisiológica de pessoas idosas.

Para Verderi (2004, p.23), “o envelhecimento é vitalício. Não começa num tempo 
específico tal como 60 ou 70 anos. Ao invés disso é um processo cujo início se dá mesmo no 
momento do primeiro sinal de vida do ser humano.”

De acordo com Ramos (2002):

A elaboração de um programa de atividade física para a terceira idade deve levar 
basicamente em consideração o preparo para que o idoso possa cumprir suas 
necessidades básicas diárias (necessidades impostas pelo cotidiano), ou seja, tentar 
impedir que o idoso perca sua autossuficiência, através da manutenção de sua saúde 
física e mental (RAMOS, 2002, p.70).

Segundo Corazza (2009), o envelhecimento trás consigo uma grande redução nas 
capacidades físicas do idoso, sendo estas:

Redução da Capacidade Aeróbica: a redução do oxigênio nas pessoas idosas afeta 
significativamente suas capacidades máxima de trabalho, causando, portanto, 
limitações nos desempenhos dos exercícios de longa duração. É comprovado que há 
modificações na força muscular no envelhecimento. Essa redução inicia-se lentamente 
até os 50 anos, a partir dessa idade, o ritmo torna-se mais acelerado e vem a ser uma 
das razões da inatividade (CORAZZA, 2009, p.56). 
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Ainda de acordo com Corazza (2009), com o passar dos anos o organismo começa 
a apresentar déficits funcionais, alterando a qualidade de vida. Tais alterações podem ocorrer no 
sistema ósseo, com a perda da massa óssea, causando doenças como a osteoporoses/osteopenias, 
elevando os riscos de fraturas ósseas; no sistema muscular, com a redução da massa muscular, 
causando limitações nas atividades rotineiras como o andar, sentar, levantar, cuidar da higiene 
pessoal e, juntamente a isto, trazendo uma série de problemas psicológicos aos idosos; e no 
sistema cardiovascular, uma pessoa não ativa corre o risco de desenvolver doenças degenerativas 
crônicas, como, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, colesterol, entre outras, comparado 
a uma pessoa que já vem praticando atividade física durante o período vital. 

Problemas com a flexibilidade e com as habilidades motoras também acarretam um 
grande risco à saúde dos idosos. É o que cita Corazza (2009):

A amplitude de movimentos, dos segmentos em torno das articulações diminui 
consideravelmente com a idade. Essas alterações na flexibilidade são fatores limitantes 
quanto à postura gestual dos idosos. Pode-se entender como uma característica e 
sinais do envelhecimento. A redução das habilidades motoras, se expressa através da 
redução da velocidade e precisão dos movimentos quanto da execução das tarefas do 
dia a dia. Na maioria das vezes essas modificações funcionais são associadas a pessoas 
com idade superior a 65 anos e ao próprio processo de envelhecimento (CORAZZA, 
2009, p. 56).

Garcia e Haas (2006) afirmam que as atividades envolvendo a dança promovem 
grande sensação de prazer e êxtase, pois a música cria um contexto positivo e agradável 
buscando assim, prazer na atividade física.

4 DANÇA

A dança foi uma das primeiras formas de expressão artística e pessoal. Na pré-
história, pinturas gravadas nas paredes das cavernas podiam revelar o movimento e a leveza dos 
homens primitivos evocando suas necessidades, tradições e crenças. 

Segundo Garcia e Haas (2006):

Expressa a dificuldade em precisar, exatamente, a época em que o homem, pela 
primeira vez dançou. Arqueólogos observaram, nas cavernas de Lascaux, pinturas e 
esculturas campestres, gravadas pelos homens primitivos. Os primeiros documentos 
sobre a origem pré-histórica dos passos da dança e do seu significado são provenientes 
de descobertas das pinturas e esculturas rupestres nas cavernas. Através desses, pode-
se crer que o homem primitivo usava seus movimentos para agradar seus deuses 
(FARO, citado por GARCIA & HAAS, 2006, p.66).



Revista Caminhos, Online “Saúde”, Rio do Sul, a.5 (n. 14), p. 79-89, jul./set. 2014. 85

A dança é uma das mais antigas artes criadas pelo homem, que se desenvolveu 
através dos interesses sociais e culturais dos diversos povos no mundo. 

Segundo Nanini (2002) havia uma diferença entre a dança primitiva que era praticada 
pelos homens e pelas mulheres. Os homens realizavam movimentos “brutos”, demonstrando 
toda a força para a caça e sobrevivência; a dança praticada pelas mulheres apresentava 
movimentos mais delicados, harmoniosos, expressando assim, o poder da sensualidade através 
dos gestos da dança. 

Segundo Garcia e Haas (2006, p.70) “a Grécia foi considerada o berço da arte 
ocidental, especialmente pela crença em mitos, lendas e deuses. A dança foi uma das artes que 
ocupou o papel de destaque tanto na vida cívica quanto na vida religiosa do povo grego.” Os 
gregos acreditavam que através da dança, seu povo adquiria mais conhecimento, tornar-se-iam 
mais fortes para vencer grandes guerras, conseguindo assim, desenvolver o autocontrole. 

Com o passar do tempo a dança Egípcia perdeu seu caráter religioso e passou a ser 
vista como espetáculo. Para Garcia e Haas (2006), na Grécia clássica a dança era relacionada 
apenas aos jogos olímpicos. Com o Renascimento, a dança teatral reapareceu com grande força.

No entendimento de Garcia e Haas (2006, p.74), “o povo romano adorava as danças 
imitativas devido ao aspecto racional e intelectual permanecendo, pois distante a dança abstrata 
e imaginativa”.

Ainda para Garcia e Haas (2006), na idade média, as danças teatrais foram 
proibidas pela igreja por apresentarem movimentos muito sensuais. Mas alguns dançarinos 
continuavam a se apresentar em feiras mantendo a viva a dança teatral. Por volta do século 
XIV, quando ocorreu a peste negra, o povo cantava e dançava nos cemitérios acreditando que 
essas encenações afastariam os demônios e impediriam que os mortos saíssem dos túmulos para 
espalhar doenças. 

O homem e a dança evoluíram juntos ao longo do tempo. Era através da dança 
que podiam demonstrar seus medos e seus anseios perante a sociedade. A dança sempre esteve 
relacionada com a cultura, diversão, prazer, lazer, religião e trabalho. 

Segundo Garcia e Haas (2006):

A dança tem como objetivo promover a melhoria e o aperfeiçoamento das qualidades 
físicas do ser humano: agilidade, coordenação, equilíbrio, flexibilidade, força, 
resistência, ritmo e velocidade. Promover o desenvolvimento e a melhoria da 
consciência corporal e consciência espaço temporal, e, promover o desenvolvimento 
da educação ou consciência rítmica e educação dos sentidos (GARCIA & HAAS, 
2006, p.147).

Para Le Boulch (1984) “os exercícios da organização do espaço recorrem 
essencialmente ao sentido visual, já os da percepção temporal solicitam substancialmente o 
ouvido e o sentido cinestésico.” 
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A percepção espaço/temporal é essencial para que o indivíduo se situe dentro de 
um determinado espaço e em certo tempo. “O espaço e tempo são fatores intrínsecos da dança, 
fundamentais para a definição da estrutura de uma composição coreográfica” (ROBATTO, 
1994, p. 86).

Segundo Laban citado por Garcia e Haas (2006):

O movimento da dança é a passagem de uma posição para outra, sendo essa resultante 
de impulsos provenientes do centro do corpo, possuindo características próprias, que 
são velocidade (tempo), limitação ou amplitude (espaço), leveza ou força (energia) 
e fluência. O fator tempo é representado pela relação entre lentidão e rapidez e as 
mudanças entre aceleração e desaceleração; o fator espaço, pela relação entre o 
movimento do bailarino e suas direções/formas e níveis; o fator energia, pela relação 
com a força inércia variando a qualidade de dinamismo do movimento (considerava 
a energia como o elemento essencial para a expressão do gesto); e, o fator fluência, 
pela relação dos movimentos (sua ação ininterrupta até compor a estrutura total.) 
(LABAN, citado por GARCIA & HAAS, 2006, p.45)

 Zea citada por Garcia e Haas (2006) afirma que:
 

Dançar é movimentar-se pelo espaço, é sentir o corpo livre, comunicar-se consigo 
mesmo, é desfrutar, liberar-se... Convidar para dançar é animar a quebrar preconceitos, 
medos, vergonhas... O movimento é comunicação; comunicar uma mensagem é utilizar 
linguagem. A linguagem corporal, o movimento é o instrumento dessa linguagem. 
Para enviar uma mensagem, não se requer nenhuma condição, nem idade, nem sexo, 
todos os indivíduos aceitarão, com ilusão e interesse, o gesto da COMUNICAÇÃO 
CORPORAL. (ZEA citada por GARCIA & HAAS, 2006, p.139)

A dança é a comunicação que utiliza o corpo como um instrumento que serve para 
quebrar preconceitos, medos, vergonhas, e não existe idade, nem sexo, pois todos os indivíduos 
são capazes de expressar sentimentos através dos movimentos, através da leveza da dança. 

De acordo com Mendes (1987), a dança é composta por movimentos e gestos, 
dentro de um ritmo, fator importante e indispensável para que a atividade seja considerada 
como dança.

5 RITMO

Para Garcia e Haas (2006, p.27) “a palavra ritmo, derivada do termo grego Rytmus, 
significa e/ou designa tudo o que flui e o que se move no universo.”

Outros conceitos citados sobre o ritmo afirmam que “o ritmo é a capacidade de 
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reproduzir, mediante o movimento, um ritmo externo ou interno do executante” (MANSO 
apud MONTEIRO & ARTAXO, 2000, p.27). “O ritmo é a vida e está intimamente ligado às 
necessidades do mundo atual. Ele surge no homem desde sua concepção, e o acompanha até a 
sua morte” (NANNI, 1998, p.27).

Para Weineck (1991, p.28), “o ritmo é a capacidade de adaptar-se a um ritmo dado, 
interiorizá-lo e reproduzi-lo em movimento.” 

Na definição de Nanini (2002, p.212) o ritmo “é a disposição harmônica entre 
o movimento em potencial e o movimento liberado em diferentes intensidades, vibrações, 
coloridos e velocidade da reação destes estados do movimento.”

Para Nanini (2002), a classificação do ritmo pode ser feita em três partes: andamento 
(velocidade em que se realizam os movimentos: lentos, rápidos ou moderados); duração 
(unidade de tempo que se leva para realizar o movimento) e intensidade (forte e fraco).

Já Garcia e Haas (2006) caracterizam o ritmo em binário (2/4) tempos, ternário 
(3/4) tempos e quaternário (4/4) tempos:

Ritmo Binário [...], caracterizado pelo acento de “ir de dois em dois tempos”, sendo 
que o acento principal e mais forte “cai” sempre o primeiro tempo. Ritmo ternário [...], 
caracterizado pelo acento de “ir de três em três tempos”, sendo que acento o principal 
e mais forte está no primeiro tempo e os outros dois acentos são considerados débeis 
ou fracos. Ritmo quaternário [...], caracterizado pelo acento de “ir de quatro em quatro 
tempos”, sendo que o acento principal e mais forte esta no primeiro tempo, e os outros 
três acentos serão débeis ou fracos.” (GARCIA & HAAS, 2006, p.36-37)

Segundo Ferreira (2003, p.20), “o ritmo desenvolve também a flexibilidade, a 
velocidade, a resistência, a coordenação, o equilíbrio, o freio inibitório, a percepção auditiva e 
visual e a orientação espaço temporal.” 

De acordo com Robatto (1994, p.111), “organizar o tempo e o espaço na dança é 
elaborar uma composição formal/abstrata, quando esta é realizada com o objetivo de alcançar 
uma linguagem concreta, onde o movimento é o fim expressivo em si mesmo.”

Barreto (2000, p.31) afirma que “espaço e tempo estão intimamente ligados. Quando 
um sujeito se desloca (se movimenta) de um lado para o outro (A/B), utiliza um espaço dentro 
de uma seqüência temporal, (pois há uma cadência que marca o ritmo do deslocamento).” 
Desde o nascimento, o ser humano vivencia o ritmo.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acompanhamento profissional do educador físico nas mais variadas atividades 
físicas. Grande parte da população idosa vem de uma geração sedentária e sem praticar alguma 
de atividade física. Começar a prática de qualquer exercício é sempre bom e saudável desde 
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que se faça com a supervisão de um educador físico para que esse exercício possa ser praticado 
de forma segura.  A prática do exercício não precisa ser algo monótono se praticado de forma 
prazerosa, como a dança, onde envolve música, ritmo e aspectos psicomotores. 

Investigando os benefícios da dança para a terceira idade, nota-se que há uma 
melhora significativa no sistema ósseo, muscular e cardiovascular, apresentando melhora na 
flexibilidade, coordenação motora e equilíbrio. 

  Todos esses benefícios também estão relacionados com os aspectos psicomotores, 
possibilitando ao idoso a execução de suas atividades diárias, sem depender da ajuda de outra 
pessoa.

O idoso se sentindo mais independente e realizando suas atividades sozinho, 
sente-se mais seguro e capaz de socializar-se. Esta socialização através da dança serve como 
instrumento para superar medos, vergonhas e certos preconceitos criados muitas vezes, pelo 
próprio idoso que se sente incapaz de realizar qualquer atividade com o medo de não conseguir.

Rompendo essas barreiras psicológicas, o idoso passa a contribuir para a melhora 
da sua auto-estima. Nota-se que todos esses aspectos estão atrelados uns aos outros, e que 
a dança é uma opção de atividade física, que garante uma melhora na qualidade de vida na 
terceira idade, visto que a mesma desenvolve os aspectos psicomotores, contribuindo para a 
independência do idoso nas tarefas diárias.

O envelhecimento não começa num tempo específico, e a constante procura em 
melhorar a qualidade de vida é um passo para a longevidade tão desejada. Mas também é 
necessário conscientizar a população idosa de como é importante a prática de atividade física 
supervisionada ao longo do tempo. E ainda, alertar para os possíveis riscos á saúde com a não 
prática da atividade física. 

  Este estudo bibliográfico foi de grande valia para a formação acadêmica, nota-se 
uma grande importância do acompanhamento profissional do educador físico nas mais variadas 
atividades físicas.
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A INFLUÊNCIA DOS ASPECTOS PSICOLÓGICOS NO DESEMPENHO DE 
ATLETAS DE FUTEBOL DE CAMPO1

Ana Paula Leão Batista 2

Roberto Otto3

RESUMO
O presente artigo é uma pesquisa bibliográfica, onde busca-se uma maior compreensão sobre a influência dos 
aspectos psicológicos no desempenho de atletas de futebol de campo. No esporte de alto rendimento,como o 
futebol, existe uma gama de fatores que podem desestabilizar psicologicamente o jogador antes e durante a 
competição. O atleta muitas vezes sofre pressão da torcida, da família, dos dirigentes e do próprio time. Alguns 
jogadores, não alcançam os resultados esperados em seus campeonatos e na sua carreira. Acredita-se que esse 
mau desempenho possa ocorrer por muitos motivos, entre eles : a exigência e pressão por resultados positivos, 
ansiedade, estresse e falta de motivação, por isso, cada vez mais se busca aprimorar e desenvolver novas técnicas 
para a obtenção do sucesso.

Palavras-chave: aspectos psicológicos- motivação, estresse – ansiedade-futebol

ABSTRACT 
This article is a literature, which seeks to a deepening of the influence of psychological aspects on the performance 
of athletes football field. In elite sport like football, there are a range of factors that can destabilize the player 
psychologically before and during the competition. The athlete often suffers pressure from fans, family, and 
leaders of the own team. Some players do not achieve the expected results in its championships and in his career. It 
is believed that poor performance can occur for many reasons, among them: the demand and pressure for positive 
results, anxiety, stress and lack of motivation, therefore, increasingly seeks to improve and develop new techniques 
to achieve success.

 
Keywords: psychological motivation, stress - anxiety-football

1 INTRODUÇÃO

No decorrer dos anos, estudos tem comprovado a influência tanto positiva, quanto 
negativa dos aspectos psicológicos no desempenho de atletas nas mais diversas modalidades 
esportivas, inclusive no Futebol de campo.

Cada vez mais, associa-se o bom ou mau desempenho esportivo também a aspectos 
psicológicos. Ao bom desempenho podemos citar aspectos como: tranquilidade, segurança, 

1 Artigo Científico apresentado para o Curso de Educação Física do Centro Universitário para Desenvolvimento 
do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI
2 Orientadora, Professora do Curso de Educação Física do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto 
Vale do Itajaí – UNIDAVI
3  Acadêmico do Curso de Educação Física do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do 
Itajaí – UNIDAVI
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motivação. Ao mau desempenho : estresse, ansiedade, falta de motivação, entre outros.
Diante desses fatos, surge a necessidade de um melhor preparo psicológico e 

aperfeiçoamento de técnicas que possibilitam melhoras no desempenho destes atletas. Cada etapa 
dessa preparação psicológica deve ser específica, considerando as características apresentadas 
por cada atleta, e sua modalidade esportiva. Durante a preparação para uma competição 
esportiva, a psicologia pode ser uma grande aliada dos atletas. Ela auxilia os atletas a lidar 
com os acontecimentos e sentimentos internos e externos que vão desde a etapa de treinamento 
até o final de uma competição esportiva. Os principais objetivos da preparação psicológica 
geralmente são: melhorar performance, controlar a ansiedade e aumentar a concentração do 
atleta. Quando o esporte é em grupo,  além dos anteriores citados, pode-se acrescentar a isso 
também, unir e motivar  a equipe.

Já é sabido que os atletas que melhor aguentam a pressão de eventos esportivos 
importantes, geralmente são aqueles melhor preparados psicologicamente. 

Controle de stress, foco, estabelecimento de objetivos, aumento da atenção, 
concentração , autoconfiança, elevação de motivação, comprometimento e níveis adequados de 
estados de humor, entre outros,  podem definir positivamente uma competição.

 Por outro lado, sentimentos como tensão, depressão, raiva, fadiga mental,  falta 
de motivação,  falta de confiança ,entre outros, podem definir de forma negativa um resultado.  

Assim, entender os fatores que influenciam na preparação e motivação dos jogadores, 
é de fundamental importância para o aprimoramento e rendimento do time.

Este estudo, objetivou revisar a literatura, acerca das relações entre a influência 
psicológica e a prática esportiva do Futebol de Campo, buscando um maior entendimento sobre 
como um bom preparo psicológico pode melhorar o desempenho do atleta, melhorando assim 
os resultados por ele apresentado.

2 FUTEBOL DE CAMPO E A PSICOLOGIA NO ESPORTE

É muito comum ouvirmos a frase “Vou ser jogador de futebol profissional igual 
ao .....” proferida pelos garotos brasileiros .A possibilidade de sucesso, fama, dinheiro, fazem 
com que muitos jovens sonhem com este universo. Muitas famílias depositam nos filhos a 
esperança de sair da miséria, porém como é de conhecimento comum nem todos que iniciam 
nas categorias de base, alcançam a fama e o sucesso esperado. 

Para Wahl (2007), o futebol é o esporte mais popular do mundo. Possui papel 
fundamental na sociedade capitalista onde vivemos, movimentando trilhões de dólares por ano. 
Cada vez mais, esse esporte  ganha novos adeptos, aumentando a atenção da mídia e o interesse 
de uma infinidade de pessoas no mundo todo.

Embora não se tenha muita certeza ,historiadores descobriram vestígios dos jogos 
de bola em várias culturas antigas. Estes jogos de bola ainda não eram considerados  futebol, 
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pois  não havia regras pré  estabelecidas  como nos dias de hoje, porém,  desde aquele tempo, o 
homem  já demonstrava um certo interesse  por esse tipo de esporte .

Uma das causas apontadas por entendidos de futebol, para a sua popularidade 
consiste a sua forma simples de jogar. É preciso apenas de uma bola, jogadores e um espaço.

O futebol de campo é uma modalidade que exige grande sobrecarga aos atletas. 
Além do grande esforço físico durante o treinamento, os atletas sofrem grande sobrecarga 
psicológica com a pesada rotina de treinamento, viagens, jogos, e pressão por vitórias, que vem 
de diversas partes, como dirigentes, torcedores e imprensa. Diante disso, os jogadores precisam 
estar bem motivados e focados  para enfrentar essa realidade.(MARQUES,2000).

O conhecimento prévio da saúde psicológica e emocional dos atletas, há  algum 
tempo passou a ser um elemento de grande importância. A evolução do esporte como um todo  
e mais especificadamente  o futebol de campo, que é o objeto deste trabalho, tem  despertado 
um maior interesse  pela preparação de atletas por parte de áreas como a psicologia do esporte. 
(RUIZ,1997).

A Psicologia do Esporte  estuda o ser humano envolvido com a  algum tipo de 
atividade física e esportiva competitiva e não competitiva. (AZEVEDO & JUNISHI, 2000).

Apesar da psicologia esportiva ainda encontrar uma grande barreira para ingressar 
no mundo do futebol no Brasil, seja devido à desinformação, ou ao preconceito, os times que 
fazem uso desta ciência, constantemente reconhecem os benefícios proporcionados por ela.

Muitos técnicos  já aceitam a presença de psicólogos mesmo que  por um curto 
espaço de tempo.  Eles esperam que este profissional possa  a traçar o perfil psicológico de seus 
jogadores visando obter informações que a seu ver lhes serão úteis ao longo dos campeonatos. 

Porém, o papel do psicólogo do esporte pode e deve ser muito mais amplo, é 
necessário haver um acompanhamento dos treinos, jogos e muitas vezes até uma intervenção 
junto a familiares e empresários.

Segundo Feijó (2000), é de suma importância que o psicólogo esportivo seja 
incorporado às comissões técnicas. Na Europa os principais clubes já contam com departamentos 
de Psicologia em suas dependências. Por aqui, poucos clubes possuem um trabalho contínuo de 
acompanhamento e atuação psicológica. 

A seguir poderemos observar alguns aspectos que podem e devem ser abordadas 
pelo psicólogo do esporte e que podem definir uma partida ou até mesmo um campeonato.

3 ANSIEDADE E STRESS NO DESEMPENHO ESPORTIVO 

Brandão (1995), afirma que a ansiedade é um fenômeno psicológico relacionado 
à adaptação e regulação do ser humano na vida cotidiana. Trata-se de uma reação subjetiva 
de apreensão e incerteza acompanhada por uma ativação do sistema nervoso autônomo e um 
aumento da atividade endócrina.
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A ansiedade em alguns indivíduos pode ser a mola propulsora para a ação, em outro, 
porém, pode paralisar. Os sintomas mais comuns de ansiedade segundo a OMS ( Organização 
Mundial da Saúde ) são : enjoo, tontura, falta de ar, dor de barriga, palpitação cardíaca, respiração 
ofegante, entre outros.

O estado de ansiedade surge como consequência de eventos internos e/ou externos 
geralmente avaliados pelo sujeito em questão como ameaçador. Este estado ameaçador, é 
resultante de experiências já vivenciadas .(Spielberger, 1981)

Por exemplo, um jogador de futebol, que numa partida importante perde um 
pênalti, numa outra oportunidade quando tiver a na eminência de cobrar novamente, muito 
possivelmente ficará em estado de ansiedade, por ter tido uma experiência ruim no passado.  

O ambiente esportivo é um local de muita competição, onde a busca por bons 
resultados  é frequente.  Em muitas situações o ambiente torna-se desconfortável, ansiogênico 
e muito estressante para os atletas. 

Através de experiências do dia-a-dia, a maioria das pessoas sabe o que é stress, e já 
sentiu suas consequências desagradáveis.

No senso comum, afirma-se que estar com stress é quando  a pessoa sente-se 
sobrecarregado, podendo ser esta sobrecarga em vários âmbitos: pessoal, estudo ou trabalho 
. Apesar de esse termo estar integrado no vocabulário popular , na verdade isto não pode ser 
considerado stress, e sim fatores que levam a ele.

Não existe vida sem corpo. Não existe corpo sem stress. Nada de importante acontece 
conosco, que não desencadeie dentro de nosso organismo uma cascata de impulsos 
neurais e hormonais. Avida só ocorre graças ao processo fascinante de stress. Corpo, 
mente e emoções participam, integram e criam os momentos de prazer e dor que 
compõe a partitura de nossa existência, numa sequencia de ordens e desordens 
desalinhadas. (VASCONCELLOS, E.G, 1995, p.1).

No decorrer dos anos, estudos e pesquisas vêm sendo realizadas para melhor 
entendimento do assunto, trazendo a ele as mais complicadas definições.

Seguindo Vasconcellos (1995) a palavra stress começou a chamar atenção em 1940, 
quando foi introduzida na discussão médica, e hoje faz parte do vocabulário da maioria das 
pessoas, como consequência de esgotamento, cansaço, excesso de tarefas e afazeres, indicando 
responsabilidades além da disponibilidade.

Para Troch (1982), o stress é o estado que se manifesta como uma síndrome 
específica, composta por todas as variações não especificas, provocadas dentro de um sistema 
biológico. Se ligarmos o stress aos processos de adaptação e interação do organismo e meio 
ambiente, podemos entender stress como conceito de relação, que descrevem determinados 
problemas de adaptação entre um sistema e seu meio.

Para Samulski (1996), o stress aparece sempre quando se apresenta um desequilíbrio 
entre a condição da ação individual e situacional. O esporte competitivo é um gerador de stress, 



Revista Caminhos, Online “Saúde”, Rio do Sul, a.5 (n. 14), p. 91-102, jul./set. 2014. 95

e o mesmo é vivenciado em uma competição, onde o atleta percebe que não pode enfrentar 
com sucesso as situações que se apresentam, antecipando consequências negativas. Também 
é possível observar situações de estresse quando o atleta tem um desempenho positivo. Como 
uma prova classificatória, ou seletiva de esportes coletivos, quando as provas acontecem em 
dias seguintes.

No momento esportivo, diante de uma competição, onde “vale tudo ou nada”, a 
análise do momento e do valor real da situação, em sua abrangência, precisa ser 
levada em conta. Apenas assim não estaremos destruindo nossos sentidos de defesa e 
avançando sobre sinais que não nos trará benefícios, apenas nos fragilizara diante de 
tanto desgaste tão pouco rendimento. (MACHADO,1997 p.137).

Machado (1997), afirma que durante a competição os stress pode ser causado por 
dois fatores, mais evidentes:

•  Interpessoal: É inerente ao individuo e está associado a experiências anteriores. 
Estes fatores são: auto percepção, habilidades, cognição, capacidades, estados psicológicos, e 
percepção da importância de outras pessoas no processo.

•  Situacionais: Fatores específicos da competição: adversários, árbitros, interferência 
de técnico e companheiros, situações de jogo, contusões, medo, etc.

Para Brandão (2000) o futebol é um esporte que move grandes interesses financeiros 
e recebe uma vasta atenção da mídia. Os jogadores de elite alcançam grande popularidade, 
prestígio e vantagens econômicas. Muitos atletas aderem ao futebol na expectativa de obterem 
reconhecimento nacional e internacional .

Os atletas de futebol estão expostos a muitos fatores estressores que podem interferir 
em seu desempenho. Espera-se que, entre outras características, um jogador de futebol bem 
sucedido tenha : autoconfiança, atenção e concentração e motivação para que seu desempenho 
em campo seja de sucesso.

4 AUTOCONFIANÇA NA PRÁTICA DO FUTEBOL

Segundo Vealey apud Gaertner (2007), embora os atletas e os praticantes de 
exercícios falem sobre confiança a todo tempo, esse não é um termo fácil de definir. Os 
psicólogos do esporte definem autoconfiança como a crença de que você pode realizar com 
sucesso um comportamento desejado. Este pode ser chutar uma bola a gol, manter um regime 
de exercícios, recuperar-se de uma lesão. Mas o fator comum é acreditar que vai conseguir.

O autor acima afirma ainda que pode haver diferentes tipos de autoconfiança dentro 
do esporte, tais como:

• Confiança na própria capacidade de executar habilidades físicas;
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• Confiança na própria capacidade de usar habilidades psicológicas (ex: 
mentalização, diálogo interior.);

• Confiança de poder usar habilidades perceptuais (tomada de decisão, adaptação);
• Confiança no próprio nível de condicionamento físico e na condição de 

treinamento;
• Confiança no próprio potencial de aprendizagem ou na capacidade de melhorar 

as próprias habilidades;

Para Weinberg ( 2008), a autoconfiança é caracterizada por uma alta expectativa de 
sucesso. Ela pode ajudar o individuo a despertar emoções positivas, facilitar a concentração, 
estabelecer metas, aumentar o esforço, focalizar suas estratégias de jogo, preservar o momento.  
Basicamente a confiança pode influenciar nas emoções, no comportamento e nas áreas de 
cognições.

• A confiança desperta emoções positivas: Quando você se sente confiante, tem 
probabilidade de permanecer calmo e relaxado sob pressão. Esse estado mental permite que 
seja agressivo e positivo quando o resultado da competição fica equilibrado.

• A confiança facilita a concentração: Quando você se sente confiante, sua mente 
fica livra para concentrar naquilo que esta fazendo. Quando lhe falta confiança, tende a se 
preocupar sobre como está se saindo e sobre como os outros veem seu desempenho.  

• A confiança afeta as metas: As pessoas confiantes tendem a estabelecer metas 
desafiadoras e persegui-las ativamente. A confiança permite que você procure alcançar as 
estrelas e desenvolva seu potencial. As pessoas inseguras tendem a estabelecer metas fáceis e 
nunca se esforçam ao máximo.

• A confiança aumenta o esforço: O empenho e a persistência dependem muito da 
confiança. Quando a capacidade é a mesma, os vencedoras das competições são geralmente os 
atletas que acreditam em si mesmo, e em suas capacidades.

• A confiança afeta as estratégias de jogo: As pessoas no esporte muitas vezes  se 
referem a ‘jogar para ganhar”. Os atletas confiantes tendem a jogar para ganhar, eles não tem 
medo de se arriscar, e por tanto, assumem controle da competição para obter vantagem.

• A confiança afeta o momento psicológico: Atletas e técnicos se referem a mudança 
de momentos como determinantes críticas na vitória ou derrota. Ser capaz de produzir um 
momento positivo, ou intervir em um momento negativo é um trunfo importante. A confiança 
parece ser um ingrediente fundamental nesse processo.

• A confiança afeta o desempenho: Provavelmente a relação mais importante para 
os atletas profissionais é aquela entre a confiança e o desempenho (expectativas, orientações, 
características de personalidade). 

A relação entre confiança e desempenho está intimamente relacionada, pois a 
medida que o desempenho aumenta, pode aumentar o nível de confiança. Uma das formas de 
aumentar o desempenho é através da atenção e concentração nos lances, jogadas e no jogo em 
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si.

5 ATENÇÃO E CONCENTRAÇÃO EM BUSCA DE MELHORES RESULTADOS 

Para Samulski (1999) muitos jogos são decididos em poucos segundos nas chamadas 
situações decisivas. Essas situações exigem do esportista capacidade de dirigir sua atenção e 
estímulos relevantes à competição e muitas vezes sob pressão de tempo.

Pensar em aspectos irrelevantes durante um jogo, como dirigir a atenção aos 
espectadores, pode tirar o atleta do ritmo do jogo e também desvia-lo de seu 
comportamento tático. Determinadas modalidades esportivas exigem do atleta a 
capacidade de manter alto nível de concentração por um período de tempo prolongado. 
N aprendizagem de novas técnicas e estratégias táticas  também exige-se do esportista 
concentração máxima durante o treinamento. (Samulski,1999 p.85).

 Weinberg (2008) afirma que manter o foco de atenção durante toda competição 
também faz parte da concentração. Isso pode ser difícil, porque estudos de amostragem de 
pensamentos revelaram que a duração de tempo média em que o conteúdo de pensamento 
permanece no alvo é de aproximadamente 5 segundos.

Nesse contexto é essencial definir o que se entende por atenção e concentração, 
quais são as exigências concretas de atenção em determinadas modalidades esportivas e como 
pode-se desenvolver e treinar a capacidade atenção e concentração.

Segundo Samulski (1999) no âmbito do esporte, um bom rendimento está 
frequentemente ligado à capacidade de concentração na execução de uma ação esportiva. 
Atenção é entendida, de modo geral, como um estado seletivo, intensivo e dirigido da percepção.

A concentração é a capacidade de manter o foco de atenção sobre os estímulos relevantes 
do meio ambiente. Quando o ambiente muda rapidamente, consequentemente o foco 
de atenção precisa ser mudado também. Pensamentos sobre aspectos irrelevantes 
podem aumentar a frequência de erros durante a competição. (Weinberg, 2008 p.86).

Weinberg (2008) destaca três elementos importantes para definir concentração:
• Focalização em estímulos relevantes;
• Manutenção do nível de atenção durante determinado tempo;
• Conscientização da situação;
Samulski apud Rutzel (1977) define atenção como um processo seletivo: a percepção 

e a imaginação interna são dirigidas, focalizadas, fixadas e concentradas simultaneamente a um 
estimulo especifico, ou seja, a conteúdos de pensamentos e imaginação.
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Nessa definição torna-se claro que atenção não compreende só o processo de 
recepção de informações de forma passiva, mas orientado ao processamento de informações 
de forma dinâmica.

Para Samulski apud Konzaga (1981) a atenção é um processo seletivo e regulado 
na consciência humana e diferencia, em relação a ações esportivas, três diferentes tipos de 
concentração:

• Atenção concentrativa que é a focalização da atenção em um determinado objeto 
ou em uma ação. É a capacidade de dirigir conscientemente a atenção a um ponto especifico no 
campo da percepção, por exemplo a atenção de um jogador de futebol na hora da cobrança de 
um pênalti.

• Atenção distribuída que é descrita como a distribuição da concentração sobra 
vários objetos. Ela é necessária para um jogador de futebol de campo que tem a função de 
armar as jogadas do time. A intensidade da atenção distribuída é menor em comparação a 
atenção concentrativa, pois são observados simultaneamente vários objetos e ações. Verifica-se 
cientificamente que o organismo humano não consegue dirigir sua atenção simultaneamente a 
muitos objetos ou ações com mesma intensidade e clareza.

• Capacidade de alternação da atenção, que é a orientação rápida e adequada a 
situações complexas, por meio de uma boa adaptação da direção, da intensidade e do volume 
da atenção em função das exigências do meio ambiente. Um exemplo é um goleiro de futebol, 
quando vários atacantes parecem livres de marcação, tem-se a atenção distributiva, e quando 
um deles entra com a bola na grande área para chutar a gol, tem-se a atenção concentrativa.

Samulski (1999), afirma que a capacidade de alteração de concentração representa 
uma capacidade decisiva para o esporte coletivo. Em muitas situações o atleta precisa também 
da capacidade de manter um alto nível de concentração durante um longo período de tempo, 
sem perder a intensidade da atenção.

A atenção e concentração estão muito relacionadas com o momento em que o 
jogador se encontra, o quão motivado ele está no momento.

 6 A MOTIVAÇÃO E O TREINAMENTO PSICOLÒGICO

O termo motivação vem da palavra em Latim  “movere” que significa mover, a 
motivação pode ser entendida então  como à direção e persistência de  realizar-se uma determinada 
ação, sendo que esta direção desencadeia um comportamento (MINICUCCI, 1995). 

Singer (1977) afirma que motivação é a insistência em caminhar em direção a um 
objetivo. A motivação tem um,  individual e dialético, ou seja, para cada indivíduo ela diferente 
e pode estar em constante modificação, algo que motiva hoje, pode deixar de motivar amanhã.

 Machado (1995) relata em seu estudo, que Freud, por volta de 1915, traçou 
princípios da motivação inconsciente tido como fundamentais. Segundo este estudo, são cinco 
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princípios da motivação:
1. Todo e qualquer comportamento é motivado;
2. A motivação persiste ao longo da vida;
3. Os motivos são inconscientes;
4. A motivação é expressa através de tensão;
5. Os motivos tem natureza biológica e inata. Seus articuladores atribuíam à 

motivação o interesse me buscar o prazer, e satisfazer a libido.
Campos (1995) afirma que o motivo é entendido como algo que incita o organismo 

para a ação. A atividade motivacional provoca um estado de prontidão para o comportamento, 
com a tendência clara deste estado direcionar o próprio comportamento. 

Para Ruiz (1997), os motivos intrínsecos de uma pessoa são os comportamentos 
que essa pessoa realiza para sentir-se competente, habilidosa ou auto-realizada. Já as pessoas 
extrinsecamente motivadas tomam parte em uma atividade ou em um esporte por causa das 
recompensas externas que essa participação pode oferecer, como medalhas, dinheiro, admiração 
do público, entre outros. Esses dois tipos de motivação devem estar presentes e devem ser 
mantidos através de técnicas e treinamentos.

De acordo com Weinberg e Gould (2001), os profissionais que trabalham com a 
motivação devem perceber estas diferenças, para poder trabalhar de forma mais efetiva, pois com 
motivação intrínseca esforçam-se interiormente para serem competentes e autodeterminadas 
em sua busca de dominar a tarefa em questão. Já pessoas que se motivam através da motivação 
extrínseca buscam os reforços positivos através de outras pessoas.

No âmbito do futebol, a motivação é produto de um conjunto de variáveis sociais, 
ambientais e individuais que determinarão rendimento de seus jogadores. Este rendimento 
poderá ser aumentado ou diminuído dependendo do treinamento psicológico que eles receberem.

Segundo Becker (2002), o treinamento psicológico busca proporcionar ao atleta uma 
melhora nas suas habilidades que influenciam no  seu rendimento esportivo. Essas habilidades 
são:

• Organização da carreira esportiva;
• Automotivação;
• Confronto de situações estressantes;
• Controle da tensão;
• Adaptação às cargas de treinamento e mudanças ambientais.
    Através de medidas psicológicas de treinamento, os objetivos finais podem ser 

alcançados. A motivação é um dos pontos que podem ser determinantes para o sucesso ou o 
fracasso de um jogador de futebol e de sua carreia esportiva. O atleta com alta motivação, treina 
com mais entusiasmo, obtém melhora nos treinos de força física, possui mais autoconfiança e, 
consequentemente, tem mais chances do que atletas despreparados física e mentalmente. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo, possibilitou evidenciar alguns fatores psicológicos que interferem 
diretamente no comportamento e desempenho dos atletas de futebol de campo. Percebeu-se que 
estresse, ansiedade, motivação e a  autoconfiança  ou a falta dela, se mostraram mais evidentes 
podendo ser  determinantes  nos resultados. 

O treinamento psicológico vem aos poucos recebendo uma atenção especial da 
área científica nos últimos anos. Mais, especificamente, a área esportiva está aderindo às mais 
variadas técnicas de Treinamento Psicológico, tanto para melhorar fatores psicológicos, quanto 
aperfeiçoar habilidades físicas de atletas. Além dos resultados positivos que alguns estudos 
trazem, treinadores e psicólogos estão provando para o mundo que, além do treinamento físico, 
o treinamento psicológico também é imprescindível para a obtenção de resultados no esporte.

Nesta reflexão teórica ficou claro que atualmente, existe uma preocupação muito 
grande em relação ao estado psicológico dos  atletas nas áreas esportivas e  do futebol de 
campo, tendo em vista que as competições não englobam somente os fatores fisiológicos e a 
técnica, mas, sobretudo, os aspectos emocionais. Para competir melhor o atleta deve ter uma 
boa preparação física para a prática da atividade esportiva escolhida, bem como despender 
atenção especial ao elemento psicológico. Sob essa perspectiva, o treinamento tem por objetivo 
definir o preparo físico, técnico-tático, intelectual, psíquico e moral do atleta. 

A cada campeonato, fica mais evidente a importância do controle emocional dos 
jogadores de futebol, principalmente nos momentos decisivos. Porém esta questão não é 
simples. Poder entender e controlar as emoções é algo complexo. Sabemos que até bem pouco 
tempo atrás, jogadores e técnicos achavam que tudo se resumia a técnica e tática e que o fator 
psicológico não influenciava nas decisões. Hoje já se  começa a pensar de forma diferente,  já 
é de conhecimento comum  que todo atleta tem que estar emocionalmente muito equilibrado 
para disputar uma final de campeonato. Exemplos como o de Roberto Baggio na Copa de 94 e 
Ronaldo Fenômeno na de 2002, nos fazem refletir e de fato repensar na influencia dos aspectos 
psicológicos num atleta.

É importante que os profissionais da educação física, atletas, técnicos e dirigentes 
tenham em mente que a psicologia esportiva busca aperfeiçoar habilidades físicas e emocionais, 
habilidades estas que podem ser determinantes para um resultado de vitória ou derrota.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO MARQUES, J. A.; JUNISHI, S. K. INICIAÇÃO ESPORTIVA: UM 
INSTRUMENRO PARA A SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS. In RUBIO, 
K. (org.). Psicologia do Esporte: interfaces, pesquisa e intervenção. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2000.



Revista Caminhos, Online “Saúde”, Rio do Sul, a.5 (n. 14), p. 91-102, jul./set. 2014. 101

BARRETO,J.A. PSICOLOGIA DO ESPORTE PARA O ATLETA DE ALTO 
RENDIMENTO. Rio de Janeiro: Shape Ed., 2003. 

BECKER JR., B e SAMULSKI, D. MANUAL DE TREINAMENTO PSICOLÓGICO 
PARA O ESPORTE. Novo Hamburgo: Feevale, 2002.

BRANDÃO, R. M. PSICOLOGIA DO ESPORTE. Em A. F. Neto (Org.), As ciências do 
esporte no Brasil.1995, (pp. 133-147). Campinas: Autores Associados. 

BRANDÃO, Maria Regina Ferreira. FATORES DE ESTRESSE EM JOGADORES DE 
FUTEBOL PROFISSIONAL. 205 f. Tese (Doutorado), Faculdade de Educação Física, 
Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, 2000.

CAMPOS, L.F.L, INTRODUÇÃO A PSICOLOGIA ESPERIMENTAL E AO 
COMPORTAMENTALISMO (mimeo), 1995.

FEIJó, O. G. PSICOLOGIA DO ESPORTE E NO ESPORTE. In RUBIO, K. (org.). 
Encontros e desencontros: descobrindo a Psicologia do Esporte. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2000.

GAERTNER, Gilberto, PSICOLOGIA E CIENCIA DO ESPORTE, Curitiba: Juruá, 2007.

MACHADO, Afonso Antônio, PSICOLOGIA DO ESPORTE: TEMAS EMERGENTES,
ápice, 1994.

MACHADO, Afonso Antônio. IMPORTANCIA DA MOTIVAÇÃO PARA O 
MOVIMENTO HUMANO. In PERSPECTIVAS INTERDISCIPLINARES EM 
EDUCAÇÃO FÍSICA. São Paulo: Soc. Bra.Des. Educação Física, 1995.

MARQUES, Marcio G. Estudo descritivo sobre como adolescentes, atletas  de futebol 
e tênis de porto alegre, percebem a psicologia do esporte. Porto Alegre: Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, 2000.
 
MASSARANI, Luisa; ABRUCIO, Marcos. Bola no pé- a incrível História do Futebol. São 
Paulo : Cortez, 2004.

MINICUCCI, A. Motivação. In: MINICUCCI, A. PSICOLOGIA APLICADA À 
ADMINISTRAÇÃO. 5º Ed. São Paulo. Atlas, 1995.

MORAES. MOTIVAÇÃO PARA TREINAMENTO ESPORTIVO. Revista Digital. 
Buenos Aires, n. 94, p. 1-4, março. 2006. 

SAMULSKI, D. PSICOLOGIA DO ESPORTE (Teoria e Aplicação Prática.)
Ed. Imprensa Universitária  / UFMG, Belo Horizonte, 1992.

TROCH, A., EL STRESS Y LA PERSONALIDAD. Editorial Herder, pag 11 a 45. 
Barcelona, 1982.

SANTOS , Cláudia Maria G. MOTIVAÇÃO E ESPORTE: UM PROGRAMA DE 
INTERVENÇÃO DAS METAS DE REALIZAÇÃO EM JOVENS ATLETAS. Brasília 
: UNB,2007. (Tese de doutorado, disponível em  http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/
arquivos/File/2010/artigos_teses/EDUCACAO_FISICA/teses/motivacao_e_esporte.pdf)

VASCONCELLOS, E.G., O PRAZER E A DOR DO CORPO EM ESTRESSE.
Instituto de Psicologia / usp, Departamento de Psicologia Social e do Trabalho, p.1. (Palestra 
Proferida no I.B. Unesp / Rio Claro). São Paulo, 1995.



Revista Caminhos, Online “Saúde”, Rio do Sul, a.5 (n. 14), p. 91-102, jul./set. 2014.102

RUIZ, E. J. G. MANUAL DE PSICOLOGIA DO ESPORTE: conceptos y aplicaciones. 
Murcia: Capítulo Tres, 1997.

WAHL, A. (2007). Historias del fútebol, del juego al deporte. Barcelona: Ediciones.

WEINBERG, ROBERT S., FUNDAMENTOS DA PSICOLOGIA DO ESPORTE E DO 
EXERCÍCIO. Artmed / Porto Alegre, 2008.

WEINBERG, R., & Gould, D. FUNDAMENTOS DA PSICOLOGIA APLICADA AO 
EXERCICIO E AO ESPORTE. Porto Alegre: ARTMED, 2008.



Revista Caminhos, Online “Saúde”, Rio do Sul, a.5 (n. 14), p. 103-110, jul./set. 2014. 103

A COMPETIÇÃO NA INFÂNCIA: DA INIAÇÃO AO RENDIMENTO NO FUTSAL

Jonathan Venturi
Volmar Ferrari Bonaldo

RESUMO
Uma primeira concepção que demostra a ideia primaria deste estudo, é o modo de trabalhar e ensinar o processo 
e as capacidades das crianças em sua iniciação esportiva, na modalidade do futsal, para que a mesma não seja 
prejudicada no seu processo de desenvolvimento sendo assim algo construtivo para elas. Por meios de pesquisas, 
leituras e estudos “in loco”, buscamos a relação de pesquisas que já se referem ao tema, competição na infância, 
comparando as ideias e opiniões, podendo observar algumas situações e problemas que podem ser acarretados ou 
até mesmo esquecidos. Ao analisar e absorver um pré-conceito sobre a iniciação e o rendimento percebemos que 
são importantes adquirirmos novas formas de ensino para um suporte maior na iniciação esportiva dessas crianças.

Palavras chave: Competição; iniciação esportiva; crianças; futsal; infância.

ABSTRACT
A first conception that demonstrates the primary idea of this study is the way to work and teach the process and 
the ability of children in their sports initiation, in the modality of indoor soccer, in a way that do not cause any 
prejudice to their development process being, this way, something constructive for them. By means of research, 
reading and study “in loco”, we looked for the list of researches that already refer to this topic, competition in 
childhood, comparing ideas and opinions, and observing some situations and problems that can happen or even 
forgotten. Analyzing and absorbing a preconceived notion about the initiation and performance that are important 
we realized that we acquire new forms of education for bigger support in sports initiation of these children.

Key-Words: Competition; beginner sports; child; futsal; childhood

1 INTRODUÇÃO

O esporte é umas das formas mais atrativas e interessantes de poder ensinar uma 
criança. Esportes como o Voleibol, basquetebol, futebol e o futsal, são muito relevantes em 
nosso país. Sempre praticado em escolas, ginásios, clubes e até mesmo na rua. é a partir desse 
momento que a criança tem o primeiro contato com o esporte e toma gosto de praticar o mesmo.

Convém destacar que o amor e a tendência natural do brasileiro pelo futebol 
transfundiram-se para o Futsal, em razão da valorização imobiliária e de outros fatores 
socioeconômicos que implicaram na quase extinção dos antigos campos de várzea. E o 
futebol passou à falta de espaços principalmente nas áreas urbanas, a ser praticado em quadras 
originalmente destinadas a jogos de basquete e vôlei, daí explicar-se a “febre” do futebol de 
salão, hoje seguramente a recreação e lazer desportivo da preferência de mais de doze milhões 
de brasileiros, tendo assim, grande relevância não só na manifestação esporte-performance, 
como também nas outras manifestações (esporte-educação e esporte-participação) definidas 
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na Recomendação nº 01/86 do CND. (CONFEDERAÇAO BRASILEIRA DE FUTEBOL DE 
SALÃO).

O presente estudo tem por objetivo, compreender as questões relacionadas a 
competição na infância, uma especialização muito cedo das crianças no esporte em especial na 
modalidade do futsal.

Este estudo é resultado de estágios e observações feitos em escolas, na disciplina 
de Educação Física e também de atividades em campo, clubes e escolinhas de rendimento 
observando as crianças, seu desenvolvimento, suas atitudes e capacidades, no período de 
fevereiro a novembro de 2013.

Com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação Física, as crianças 
neste momento da escolaridade, traçam um perfil forte em busca de afirmação pessoal e 
identidade, cercados de dúvidas, conflitos, desejos, expectativas e inseguranças. Quase sempre 
influenciados por modelos externos, levando-os a questionar a autoimagem e principalmente 
as capacidades físicas. Neste processo de valores, atitudes e conceitos, o futsal uma das 
modalidades mais praticadas nas escolas, tem muito a contribuir na construção da identidade 
e autoestima, compreendendo e vivenciando aspectos próximos das técnicas, sendo capazes 
de estudar o futsal com mais orientações e descobertas, adaptando espaços e equipamentos na 
criação de jogos e brincadeiras, podendo vivenciar o futsal individualmente e coletivamente 
dentro de um contexto participativo, competitivo e criador. (BRASIL, 1997).

Neste período de descobertas os alunos já são capazes de estudar o futsal (suas 
regras), aprimorando as técnicas e desenvolvendo táticas de jogo. Com isso, o professor pode 
utilizar-se desta ferramenta de trabalho para atrair os alunos e deixar suas aulas mais dinâmicas. 

Pretendemos apresentar até aonde a relevância da competição na infância é 
importante e é prejudicial. Até aonde devemos influenciar no instinto competitivo da criança, 
sabendo que fatores como a pressão dos pais, torcida entre outros, acabam atrapalhando no 
rendimento e na capacidade das crianças. 

2 INICIAÇÃO ESPORTIVA NA INFÂNCIA

O processo da “iniciação esportiva” acontece quando o indivíduo, geralmente 
crianças, chegam a uma escolinha e nela permanecem até chegar a um rendimento passando a 
ter uma pratica esportiva competitiva. Mas nesse processo os alunos passam por treinamentos 
progressivos, treinamentos táticos e técnicos, aperfeiçoam seus fundamentos.

Muitas crianças começam a praticar uma modalidade esportiva por pressão 
e influencias dos familiares. Muitos pais que não realizaram seus sonhos ou por não terem 
tido a condição de participar de escolinhas esportivas acabam impondo que seus filhos sejam 
grandes atletas, atletas de rendimento, fazendo com que os mesmos comecem a competir cedo, 
sacrificando a infância e esquecendo a essência e os benefícios que o esporte pode trazer.
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Moreno et al (2000) define iniciação esportiva como um método de ensino-
aprendizagem para a obtenção da capacidade de execução prática e conhecimento de um 
esporte, considerando este conhecimento o contato com o esporte até a aptidão de praticá-lo 
com adequação à sua estrutura funcional.

De acordo com Costa (2003), a iniciação esportiva é o contato primário da criança 
com o esporte de interesse. Seus princípios, movimentações e fundamentos vão sendo aos 
poucos expostos de forma simples e num nível de cobrança compatível com a categoria de 
trabalho. 

Alguns dos objetivos específicos para a iniciação esportiva e também para 
possivelmente um atleta de rendimento são: mobilizar e desenvolver as habilidades de 
deslocamento, melhorar a percepção espaço-tempo, habilidades de manipulação, habilidades 
desportivas, capacidades motoras, habilidades sociais, capacidades afetivas, habilidades 
intelectuais, habilidades perceptivas, desenvolver autoconfiança e estabilidade emocional, 
tomar decisões e aceitar responsabilidades e Habilidades simbólicas.

3 A COMPETIÇÃO NA INFANCIA: O CASO DO FUTSAL

A competição em nossa vida está em todo lugar e a qualquer momento. A partir do 
momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo ele já passa a ser o “vencedor” entre outros 
milhares que fizeram o mesmo percurso. 

Alguns autores citam que a competição durante a infância é necessária para que os 
possam vivenciar algo que irá acontecer num futuro próximo. Sabendo que a cobrança não será 
de forma abusiva e sim com a intenção de educar os mesmos a agir de forma coerente, visando 
sempre a melhoria das capacidades psicológicas e motoras das crianças que ainda estão em 
desenvolvimento. Aí que entra o papel fundamental do professor, botando em pratica sua 
pedagogia de ensino, demostrando a forma com que o mesmo irá trabalhar esses aspectos.

O treinador é o especialista mais próximo dos atletas, exerce influência no 
comportamento dos mesmos, por vezes é técnico, educador, conselheiro e líder. “Ser treinador é 
uma função que constitui em si de um permanente desafio e que exige um empenho pessoalmente 
gratificante”. (VOSER, 2003, pag. 15).

Em consonância, Paes (1997, p. 29) abrange com coerência como deveria ser 
abordado o esporte enquanto criança.

O desporto infantil não deve ser orientado para se fazer campeões, pois este é o 
objetivo das competições para os adultos. Obrigar as crianças a serem campeãs, é 
obrigar as crianças a trabalharem numa fábrica e exigir-lhe rendimento.
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Levando-se em consideração os estágios de desenvolvimento motor e uma criança 
e relacionando-os com a prática esportiva competitiva, observa-se que, na maioria das vezes, 
ela é levada a uma pratica esportiva especifica muito antes de ter cumprido etapas importantes 
na solidificação esportiva. Não são raras as vezes em que as crianças e jovens são colocados 
diante de situações complexas antes de atingir estágios básicos de desenvolvimento motor, 
exigindo-se comportamentos que não são adequados a sua capacidade de realização (DE ROSE 
JR, 2002).

Toda competição exige preparação e treinamento e isso pode ocorres precocemente, 
causando diversos problemas a criança. Uma série de estudos aponta os efeitos do 
treinamento precoce no aparelho locomotor e cardiorrespiratório, na coluna vertebral, 
no crescimento e na maturação sexual (DE ROSE JR, 2002 p.64).

A competição na infância se torna negativa quando esquecemos que as mesmas são 
ainda crianças e tratamos elas como adultas. A cobrança pela vitória, pelo acerto, não admitindo 
erros, acaba sendo mais relevante. Nos equivocamos pois o desenvolvimento físico, motor e 
também psicológico da criança ainda não esta preparado. Muitas vezes a cobrança é intensa, 
quando falamos em alto tom com elas em busca de resultado deixando de lado e esquecendo o 
brincar, o jogar, o lúdico e a recreação.

Santana (2004) entende que equivocada é a competição que elaboramos para a 
criança. Errados somos nós que fazemos da competição um fim em si mesmo: a busca dramática 
pela vitória, transformando a disputa entre crianças num verdadeiro “campo de batalha”. Nós 
que criamos a “seriedade”, a “Obrigatoriedade pela vitória”, a formalidade, os regulamentos, 
retiramos o lúdico, a brincadeira, o faz de conta. Nós é que queremos que o nosso filho seja o 
titular, vencedor, responsável.

Um aspecto muito relevante que está relacionado diretamente com a competitividade 
e que está presente em todos nós, é a ansiedade. A criança que pratica o Futsal terá variados 
tipos de ansiedade, podendo ser benéfica ou até mesmo prejudicial para a mesma. 

Muitos profissionais que trabalham com o futsal e também com outras modalidades, 
professores, técnicos, treinadores acabam não percebendo a ansiedade de seus atletas e esquece-
se de trabalhar esse aspecto. Muitas crianças que se destacam nos treinamentos acabam não 
rendendo no mesmo nível por estar ansioso. A “afobação” de muitos acaba atrapalhando e 
fazendo com que o mesmo não consiga se desenvolver durante a partida.

Moraes (1990) afirma que existe evidentemente uma relação entre ansiedade e 
desempenho, e que esses parecem variar de acordo com vários outros fatores como tipo de 
esporte, dificuldade da tarefa, traço de personalidade do atleta, ambiente, torcida. Salientando 
consequentemente, que as técnicas de intervenção podem ajudar os atletas a controlarem seus 
níveis de ansiedade contribuindo para um melhor desempenho.
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4 ALTO RENDIMENTO NA INFÂNCIA

Cada pessoa possui uma estrutura psicologia e motora, sua individualidade biológica.
As crianças que possui uma capacidade motora e psicológica mais apropriada, com 

um nível mais elevado, logo serão inseridas no meio competitivo por ter maiores habilidades. 
Essas habilidades são percebidas pelos professores, no momento em que os alunos 

estão praticando o esporte, no caso o futsal. Se alguns dos fundamentos principais como: passe, 
chute, condução, domínio, drible, são cumpridas de forma coerente pelos pequenos atletas, 
os mesmos automaticamente serão atletas que poderão estar competindo, tendo então, uma 
cobrança maior dessas crianças para que as mesmas continuem treinando e melhorando esses 
fundamentos.

Barbanti (1979) diz que, o sucesso nesta fase depende da boa formação nas fases 
anteriores e assegura que a especialização esportiva tem como finalidade preparar o atleta para 
resultados e competições de alto nível.

De acordo com Greco (1997) a especialização esportiva, (rendimento) é considerado 
como um processo em que realça a modalidade escolhida, através do aperfeiçoamento técnico 
e tático, desenvolvendo desempenhos táticos de alto nível competitivo com ampliação da 
participação em competições.

Segundo Ferreira (2008), a especialização esportiva e o rendimento são como 
práticas sistemáticas de atividades adequadamente planejadas e orientadas. Com o objetivo 
que os gestos motores tornem-se gradualmente mais consistentes e que a execução das técnicas 
específicas seja realizada com mais dinamismo, precisão, eficácia e economia de função.

De acordo com Ramos e Neves (2008, p. 1), a especialização esportiva se refere “a 
fase pela qual crianças tornam-se especializadas em um determinado esporte mais cedo do que 
a idade adequada para tal”. É um processo de adequação ao ambiente esportivo em determinado 
grau, de forma antecipada e prematura, supondo-se, o adiantamento de adaptação a determinadas 
etapas (BALBINO, 2001).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concretizando um diagnóstico da discussão apresentada, destacando estudos 
e pesquisas feitas, é possível verificar que os objetivos primeiramente apresentados foram 
almejados e os pressupostos se tornaram pertinentes.

Através da realização deste projeto podemos conhecer melhor um público a qual já 
havia trabalhado. Com pesquisa “in loco” podemos observar as características bem distintas das 
crianças. Observou-se que às crianças executam as atividades determinadas pelo professor de 
forma atrativa e sempre com a perspectiva de acertar para ser elogiado pelo mesmo. 

De acordo com as observações e com o próprio convívio com as crianças podemos 
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observar que a competição está em cada uma delas. Em determinadas crianças mais afloradas 
do que outras. A competição está desde o momento em que o primeiro espermatozoide fecunda 
o óvulo e assim nasce o primeiro vencedor. 

A competição entre crianças é visível e por isso deve ser trabalhada para não se 
tornar abusiva e para não acarretar em um distúrbio psicomotor da criança, ou seja, faça com 
que a mesma deixe de se divertir, brincar com a atividade esportiva, no caso o futsal. 

A prática adequada do esporte e a competitividade infantil vão depender de vários 
fatores dentre os principais podemos citar: a atuação e a formação dos treinadores/professores, 
a participação da família, o tipo de competição que o aluno/atleta irá participar, o objetivo desse 
aluno e aonde o mesmo quer chegar, a faixa etária, dentre outros.

Portanto a competitividade na infância tem que ser respeitada e analisada de criança 
para criança, pois cada uma possui uma individualidade competitiva diferente da outra. 

Professores, treinadores e técnicos, devem se adaptar as condições físicas, técnicas 
e psicológicas de cada aluno/atleta de forma compatível com suas habilidades e necessidades 
adequadas a sua maturação, crescimento e desenvolvimento.

A principal responsabilidade como professor, treinador ou técnico é demonstrar 
ao aluno a principal relevância da prática esportiva. Mostrar aos alunos/ atletas o verdadeiro 
objetivo, como se fosse um divertimento, pois o mesmo só terá vontade e capacidade de fazer, 
se tiver prazer, interesse pelo que faz. Aumentando então o desejo dessa criança em estar 
participando de uma escolinha fazendo com que a mesma aperfeiçoe suas habilidades motoras, 
(técnicas e táticas).
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CONCEPÇÃO HISTÓRICA DO PROCESSO SAúDE E DOENÇA

          Cintia Adam1

                             Roselita Sebold2    

RESUMO
O presente artigo busca compreender como são abordados os conceitos de saúde e doença desenvolvidos ao 
longo da historia até os dias de hoje através de um estudo de revisão bibliográfica disponível. Torna-se notório 
a predominância do modelo biomédico em nosso sistema de saúde, tanto através do olhar profissional, quanto à 
própria concepção populacional acadêmica ou não. O atendimento e compreensão de trabalho estão diretamente 
voltados a doença, focando diagnóstico e terapêutica de tratamento. É necessário mais do que nunca investir na 
reformulação do modelo de olhar vigente, buscar diariamente a prevenção e a promoção de saúde, fortalecer a 
autonomia dos sujeitos, criar e estabelecer parcerias de co-responsabilidade entre os atores deste sistema. Vale 
respeitar as diferenças subjetivas, culturais e determinar padrões de trabalhos multiprofissionais dentro do sistema 
de cuidado, olhar o sujeito como ser histórico dotado de aspectos físicos, psicológicos, sociais e emocionais para 
seu bem viver.

Palavras-chave:. Saúde; doença, cultura e historia.

ABSTRACT
This article seeks to understand how the concepts are addressed health and disease developed throughout 
history until the present day through a bibliographic review available. It becomes apparent predominance of the 
biomedical model in our health system, both through professional look, as the very concept academic population 
or not. The care and understanding of work are directly facing the disease, focusing on diagnosis and therapeutic 
treatment. You need more than ever to invest in reshaping the current model look, seek daily prevention and 
health promotion, strengthening the autonomy of individuals, and create partnerships of co-responsibility between 
the actors of the system. Vale respect differences subjective, cultural and determine patterns of work within the 
multidisciplinary care system, looking at the subject as a historical being endowed with physical, psychological, 
social and emotional for their own good living.

Keywords: Health, disease, culture and history.

1 INTRODUÇÃO 

Refletir historicamente sobre o conceito Saúde/doença nos remete claramente 
a falta de informações específicas de cada um destes conceitos. Realidade esta que incute 
também os profissionais da própria área da saúde, em toda sua abrangência. Vai se buscar um 
aprofundamento na área de saúde pública apenas quando nela estamos inseridos, quando a 
necessidade é vigente e não encontramos solução para compreender a rede de apoio que nos 

1 Acadêmica de curso de Pós-Graduação de Saúde da Família- UNIDAVI
2 Professora Orientadora, Cirurgiã Dentista, Mestre em Educação – FURB, Doutoranda em Odontologia e Saúde 
Coletiva - UFSC



Revista Caminhos, Online “Saúde”, Rio do Sul, a.5 (n. 14) - jul./set. 2014.112

cerca e comanda a vida diária do profissional.
Compreender e absorver o que compete à saúde no Brasil é um dever de todos, 

para que se garanta uma qualidade de trabalho digna e cada vez mais competitiva em termos 
de nação. Com os profissionais, ou futuros profissionais da área não seria diferente, visto que 
muitos acabam inseridos no âmbito clínico, comunitário, hospitalar ou ambulatorial.

Segundo o ministério da saúde, muito embora a história da Saúde Pública Brasileira 
tenha início em 1808, o Ministério da Saúde só veio a ser instituído no dia 25 de julho de 1953, 
com a Lei nº 1.920, que desdobrou o então Ministério da Educação e Saúde em dois ministérios: 
Saúde e Educação e Cultura. Mendes (2002).

Não se pode realizar este desdobramento em termos práticos, visto que saúde e 
educação permanecem conectadas ao longo do tempo em um campo de ação concreto de dois 
Ministérios, onde existe educação e compreensão a cerca do que é necessário para uma qualidade 
de vida, automaticamente encontraremos o conceito e a concepção do que é o processo saúde/
doença. O que ocorre na verdade é meramente uma divisão legal entre estes dois ministérios, 
o da educação e da saúde e não uma absorção prática interventiva nestes campos. Fala-se em 
saúde, vive-se o processo de adoecer, e a compreensão acaba sempre se estabilizando nos 
quesitos legais.

Através da implantação da Reforma Administrativa Federal, em 25 de fevereiro 
de 1967, ficou estabelecido que o Ministério da Saúde seria o responsável pela formulação e 
coordenação da Política Nacional de Saúde, que até então não havia saído do papel, decretando 
as seguintes áreas de competência; política nacional de saúde; atividades médicas e paramédicas; 
ação preventiva em geral, vigilância sanitária de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e 
aéreos; controle de drogas, medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária. (MENDES, 
2002)

A partir do final da década de 80 em diante, destaca-se a Constituição Federal de 
1988, que determinou ser dever do Estado garantir saúde a toda a população e, para tanto, criou 
o Sistema Único de Saúde. Em 1990, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica da Saúde 
que detalha o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Entrando em vigor a Lei 8.080 no 
mesmo ano através da presidência de Fernando Collor, de acordo com Mendes (2002).

O Decreto 7.508 de 28 de junho de 2011 regulamenta a Lei 8.080 na busca de maior 
transparência na gestão do Sistema Único de Saúde, mais segurança jurídica nas relações Inter 
federativas e maior controle social. A regulamentação pelo Poder Executivo Federal da Lei da 
Saúde surge em um período em que os dirigentes e profissionais da área da saúde detêm maior 
compreensão sobre a organização institucional e legal do SUS, com o cidadão reconhecendo 
seu direito pleno em saúde. (BRASIL, 2011) Tal Decreto tem o papel de regular a estrutura 
organizativa do SUS, planejando a saúde junto com a assistência e articulação interativa para 
sua consolidação.

Torna-se notório que até hoje esta lei mostra-se em constante desdobramento no 
país, é através dela que ainda hoje a saúde pública apresenta sua disposição geral; Art. 2º A saúde 
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é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis 
ao seu pleno exercício.

Tendo em vista toda evolução legal que estabelece o atendimento frente o processo 
saúde/doença em nosso país, real é a transição histórica sobre a concepção de tais conceitos. 
Embora exista hoje uma concepção positivista de saúde no plano teórico, a mesma traz novas 
dificuldades no campo prático, pois esta envolve a promoção da vida em inúmeras dimensões, 
não dando conta da totalidade dos fenômenos da saúde e do adoecer. Assim sendo a vida 
mais complexa do que os conceitos que lhe são atribuídos, é justamente através destes que as 
intervenções são pensadas e viabilizadas.

Hoje, diante da necessidade de compreendermos a saúde em diversas dimensões, 
sempre com o enfoque e direcionamento na promoção e prevenção da saúde, considerando 
todas as práticas multiprofissionais, e ainda a falta de acesso da população as informações como 
um todo, considera-se importante uma revisão bibliográfica do tema proposto.

Compreender tais conceitos nos dará subsídios para sermos atores e não espectadores 
da nossa própria saúde no Brasil.

Assim, o objetivo do presente estudo é compreender de que forma são abordados 
os conceitos e as ideias relacionadas ao processo saúde e doença ao longo da história, por meio 
de um estudo de revisão bibliográfica. A pesquisa abrangeu artigos publicados em periódicos 
de saúde pública, saúde coletiva e obras entre o período de 2004 a 2012, Scielo e Google 
acadêmico.

2 EVOLUÇÃO CONCEITUAL DO PROCESSO SAúDE E DOENÇA

Mesmo que todas as civilizações tenham sido afetadas por doenças, cada uma 
delas compreendia e tratava a doença de formas diferentes. Em certa época nossos ancestrais 
pensavam que a doença era causada por demônios, em outra eles diziam que era uma forma 
de punição pela fraqueza moral. Atualmente lutamos com questões físicas, psicológicas e 
sócias que envolvem aspectos subjetivos e não apenas biologicamente científicos e objetivos, é 
exatamente esta subjetividade que define o normal e o patológico para a história. As variações 
em relação ao aparecimento da doença e da saúde, bem como o aumento e a diminuição de sua 
frequência é o que dão a organização social destes conceitos.

2.1 SAÚDE E DOENçA AO LONGO DA HISTÓRIA

Segundo Straub (2005), no período pré-histórico as doenças eram causadas por 
espíritos malignos e tratadas através da trepanação. Para homens e mulheres pré-industriais 
que enfrentavam as forças frequentes de hostilidade em seus ambientes neste período, a 
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sobrevivência e a busca pela saúde se dava na vigilância constante contra essas misteriosas 
forças do mal. Somente um xamã, sacerdote ou pajé poderia influenciar estes espíritos e trazer 
novamente a saúde para a população. 

Segundo Scliar (2007), na mesma época entre os índios Surruma que viviam na 
região da fronteira entre Brasil e Venezuela, o conceito de morte natural ou por acidente não 
existia, toda e qualquer doença ou falta de saúde resultava na maldição de um inimigo.

De acordo com o mesmo autor os avanços mais expressivos em saúde pública visão 
do processo saúde doença se deu na Grécia antiga, doenças causadas pelo desequilibribrio 
dos humores do corpo, boa dieta e moderação na vida poderiam novamente trazer o estado de 
saúde. Na época em Roma durante os séculos VI e V a.c, um grande sistema de drenagem, a 
Cloaca Máxima foi construída para drenar o pântano, onde mais tarde tal Cloaca assumiu as 
funções de um sistema de esgoto moderno.

Na Grécia, o filósofo grego Hipócrates estabeleceu as raízes da medicina ocidental 
quando se rebelou contra o antigo foco no misticismo e superstição. Foi ele o primeiro a afirmar 
que a doença era um fenômeno natural e que suas causas podem ser conhecidas e merecem 
estudos sérios. Construindo assim a base mais antiga para uma abordagem cientifica de cura. 
Segundo sua teoria humoral, um corpo e uma mente saudável resultam do equilíbrio entre 
quatro fluídos corporais chamados de humores, sangue, bile amarela, bile negra e fleuma. Após 
as descobertas de Hipócrates a figura notável que abordou o processo saúde doença foi Galeno, 
conduziu estudos de dissecação de animais e tratando ferimentos graves dos gladiadores 
romanos. 

Segundo Backes et. al (2008), Galeno estabeleceu a teoria das latitudes de saúde, 
que se divide em estado neutro e má-saúde. Estas dimensões podem ser entendidas isoladamente 
ou em combinação de uma com as outras. Assim, nove combinações são possíveis para a 
compreensão do estado de saúde e doença, e este esquema foi utilizado por mais de mil anos na 
medicina ocidental na busca da saúde.

De acordo com Helman (2007), ao mesmo tempo em que a medicina ocidental 
estava emergindo, tradições de cura para as doenças e a busca frenética pela saúde também eram 
formadas em outras culturas. Os chineses desenvolveram um sistema integrado de cura, que 
conhecemos atualmente como medicina chinesa tradicional. Esta encontra-se fundamentada no 
princípio de que a harmonia interna é essencial para a boa saúde. O conceito estabelece que a 
saúde oscila conforme as mudanças existentes no bem-estar mental, físico e emocional de cada 
pessoa. A ayurveda é o mais antigo sistema médico de busca pela saúde conhecido no mundo.

A idade média pode ser considerada como sendo a evocação das punições divinas 
como forma de doenças advindo de pecados, curadas por intervenções miraculosas e invocações 
de santos, além da flebotomia. Pode ser considerada e caracterizada pelo retorno das explicações 
sobrenaturais da saúde e da doença. Nesta época a igreja exercia uma forte influência sobre 
todas as áreas da vida, interpretações religiosas sondavam as ideias dos cientistas medievais a 
respeito do conceito de olhar o processo saúde e doença. A doença era vista como uma punição 
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de Deus por algum mal realizado, e acreditava-se que as doenças epidêmicas, como os surtos 
de peste eram um sinal da ira de Deus.

Com o nascimento da nova era, a Renascença trouxe o ressurgimento da investigação 
cientifica revitalizou o estudo da anatomia humana e da pratica medica. O tabu envolvendo a 
dissecação humana foi removido, e pode-se absorver uma melhor compreensão sobre a saúde e a 
doença. Pensar esta época é reviver René Descartes, que com todo cuidado e manejo necessário 
descreveu todos os reflexos básicos do corpo, acreditando que o corpo era uma máquina e a 
função do médico era concertá-la. Ficou conhecido por sua crença de que mente e corpo são 
processos separados e autônomos, que interagem de forma mínima e cada um deles está sujeito 
a diferentes leis de causalidades.

Após a renascença, esperava-se que os médicos se concentrassem exclusivamente 
nas causas biológicas das doenças. Morgagni publicou e promoveu a ideia de que muitas doenças 
residiam em problemas nos órgãos internos e no sistema muscular e esquelético do corpo. 
Existiram grandes avanços nesta época, um deles a criação do microscópio, o que veio auxiliar 
gradativamente, podendo observar células sanguíneas e estruturas básicas dos músculos que 
justificassem a ausência de saúde.

As descobertas do século XIX trouxeram a pragmática da doença enquanto causa 
de organismos microscópicos, utilizando a cirurgia e a imunização enquanto tratamento. Uma 
vez que as células tornaram-se visíveis, o cenário estava pronto para esboçar a teoria celular da 
doença com a ideia de que a doença é resultado do mau funcionamento ou da morte das células 
corporais.

De acordo com Scliar (2007), era uma revolução porque, pela primeira vez, fatores 
etiológicos até então desconhecidos estavam sendo identificados; e doenças agora poderiam ser 
prevenidas e curadas. As descobertas de Pauster também ajudaram a moldar a teoria dos germes 
da doença – que afirma que bactérias, vírus e outros microrganismos que invadem as células 
do corpo fazem com que elas funcionem de maneira imprópria. Cinquenta anos mais tarde 
obtivemos a evolução através do raio X, entre tantas outras descobertas como a identificação 
dos microorganismos que causavam a malária, pneumonia, difteria, lepra entre outros.

Com a chegada do século xx observou-se cada vez mais a compreensão do 
modelo saúde doença através da fisiologia e da anatomia, dando espaço ao fortalecimento do 
modelo biomédico, modelo reducionista que não faz menção as variáveis psicológicas, sociais 
ou comportamentais da doença, considerando que fenômenos complexos são essencialmente 
derivados de um único fator primário. Sendo assim, de acordo com este padrão a saúde nada 
mais é do que a ausência de doenças. Como tal definição concentra-se apenas na ausência de um 
estado negativo, ela é incompleta segundo Spink (2004).  Ainda de acordo com o mesmo autor, 
embora seja verdade que as pessoas saudáveis, sem sintomas físicos estão livres de doenças, a 
maioria de nós concordaria que a saúde envolve muito mais do que isto. É bastante possível, 
e até comum, que uma pessoa esteja livre de doenças, mas ainda não desfrute de uma vida 
vigorosa e satisfatória. Tais fatores podem ser explicados e compreendidos através dos aspectos 
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psicológicos ou sociais, onde saúde física, social e emocional contemplam o emaranhado deste 
tripé que se chama saúde.

O modelo biomédico avançou muito no processo de saúde doença e seus conceitos, 
tendo como foco os fatores patógenos, más foi falho e incapaz de explicar transtornos que não 
apresentavam causa física observável, como aqueles descobertos por Sigmund Freud (1856 – 
1939) através de sintomas como paralisia, cegueira, surdez. Desta forma a comunidade médica 
da época foi forçada a aceitar uma nova categoria de doença, a que chamamos de medicina 
psicossomática.

Esta teve a função de estabelecer um movimento reformista dentro da medicina, 
denominado em decorrência das raízes psico, que significa mente, e soma, que significa corpo. Este 
campo cresceu, e logo, o periódico Psychsomatci Medicine publicou explicações psicanalistas 
para uma variedade de problemas de saúde, incluindo hipertensão, enxaquecas, úlceras, 
hipertireoidismo e asma brônquica. Não menos importante foi a medicina comportamental, 
explorando o papel do condicionamento clássico e operante na saúde e na doença. Embora a 
medicina comportamental tenha surgido através do movimento behaviorista, trouxe consigo 
especialidades como odontologia, sociologia etc.

Segundo Balestrin (2009), foi no final do século XX que o saber da prática médica 
começou a relativizar certas verdades e a reconhecer a importância de outros instrumentos 
teóricos – metodológicos, ou de outros saberes tais como a filosofia, a sociologia, a antropologia, 
a psicologia que são fundamentais na prática da medicina, discutindo determinantes como 
classe social, etnia, poder político e cidadania no processo de conhecimento e dos processos 
sociais que se fazem presentes na organização do exercício da prática médica. Concedendo um 
novo olhar para o processo saúde e doença.

3 O OLHAR DA SAúDE A PARTIR DO SÉCULO XX

Até o momento especificado não existia um conceito universal de saúde. Para tal foi 
necessário um consenso entre todas as nações. A Liga das Nações, que surgiu após a primeira 
guerra não deu conta desta construção, existiu a necessidade de uma segunda guerra para a 
implantação da Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) para que tal concepção viesse ocorrer.

A carta de princípios divulgada pela ONU em 7 de Abril de 1948 diz que “Saúde 
é o estado do mais completo bem – estar físico, mental e social e não apenas a ausência de 
enfermidade”. De acordo com Scliar (2007), este conceito refletia, de um lado, uma aspiração 
nascida dos movimentos sociais do pós-guerra e o fim do colonialismo e a ascensão do 
socialismo.

Segundo Balestrin (2007), esta ideia implicava no reconhecimento do direito à 
saúde e do dever do estado na promoção e proteção à saúde. O conceito assim abrange os 
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seguintes aspectos, a biologia humana, o meio ambiente, o estilo de vida e a organização da 
assistência à saúde.

A resposta dada para tal concepção se deu através da Declaração final da Conferência 
Internacional de Assistência Primária à Saúde realizada na cidade de Alma – Ata em 1978, 
promovida pela OMS. Nesta se enfatizou as enormes desigualdades na situação de saúde entre os 
países desenvolvidos e subdesenvolvidos, destacou a responsabilidade e a co-responsabilidade 
do governo e das comunidades no planejamento e implementação dos cidadãos à cerca da 
saúde.

Segundo a Declaração de Alma- Ata de 1978 a estratégia de saúde se baseia nos 
seguintes tópicos, ações de saúde devem ser práticas, exequíveis e socialmente aceitáveis, 
devem estar ao alcance de todos, pessoas e famílias, a comunidade deve participar ativamente 
na implantação e atuação do sistema de saúde, o custo dos serviços devem ser compatíveis com 
a situação econômica da região e do país em questão.

A partir daí tem-se o inicio dos cuidados primários em saúde como representante da 
porta de entrada deste processo no sistema.

De acordo com Balestrin (2007), os cuidados primários de saúde propõem ainda 
uma tecnologia simplificada em vez de tecnologias sofisticadas, ambulatórios no lugar de 
grandes hospitais, médicos generalistas antes do especialista, lista básica de medicamentos no 
lugar de um arsenal terapêutico. Ou seja, substituir a medicina econômica do consumo para 
uma perspectiva de utilidade social dos cuidados com a saúde.

Segundo Mendes (2002), com a crise política e econômica do inicio doa anos 80, 
e aproveitando o processo de redemocratização, instituiu-se, com a Constituição de 1988, o 
Sistema Único de Saúde (SUS). Sistema público de serviços de saúde, que passou então, a 
conviver com outros sistemas privados, trazendo maior significado ao processo saúde doença 
em todos os âmbitos econômicos.

Com o SUS, não só aumentou a quantidade de unidades básicas de saúde, como 
mudou sua qualidade, já que um dos princípios do SUS é o da integralidade da atenção, e, por 
isso, já não se pode oferecer uma atenção primaria seletiva.

O modelo de saúde da família esta ancorado na ação de uma equipe mínima de saúde 
da família composta por um médico, um enfermeiro, um ou dois auxiliares de enfermagem 
de quatro a seis agentes comunitários de saúde, ofertando serviços básicos de saúde a toda 
população brasileira. Tal modelo tem como principio investir na promoção de saúde, na 
prática ainda estamos atrelados ao discurso preventivista, com o enfoque centrado na doença, 
restringindo assim o olhar do conceito popular de saúde no modelo biomédico, voltado para o 
diagnóstico e terapêutico. 

Tal concepção de saúde se dá segundo Czeresnia (2007), devido a doença na 
sociedade ocidental ser compreendida mediante o conceito de organismo, formulado com 
base em uma concepção mecanicista do corpo, que impregnou a cosmovisão norteadora da 
racionalidade cientifica desde seu nascimento.
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Para a mesma autora, deve-se compreender o conceito de saúde a partir da concepção 
de doença e a finitude que esta carrega.  O conceito moderno de doença tem como marca uma 
redução que encobre as relações em movimento, as emoções, a singularidade dos sujeitos. 
Refere-se a um corpo desvitalizado que não inclui o homem em sua integralidade. Esqueceu-se 
na prática médica que o homem é um ser histórico, e não simplesmente um órgão.

Os conceitos médicos atuais representam o resultado da práxis de cuidado de saúde. 
Os conceitos simplesmente se concretizam pelo modo de vida e pela comunicação sobre a vida. 
Entretanto, existe mais de um conceito sobre saúde e doença que os estudos atuais apresentam, 
e esses conceitos resultam sobre aquilo que é normal ou não.

Segundo Backes (2008), para definir saúde e sua própria normalidade, alguns 
fatores têm merecido destaque. Quando se pensa em normal, pensa-se na frequência de um 
determinado fenômeno como sendo o estado mais comum. Assim, determinando o estado mais 
frequente, determina-se o mais saudável. Este princípio de definição é utilizado nas diversas 
áreas da ciência.

É muito mais do que uma aplicação técnica normativa, ou seja, a promoção da 
saúde está relacionada à potencialidade da capacidade individual e coletiva das pessoas para 
conduzirem suas vidas frente aos múltiplos condicionantes da saúde.

Segundo Martins (2003-2004), poderíamos deduzir que a saúde e a doença dos 
indivíduos e dos coletivos humanos apresentam várias causas e dependem de vários elementos 
que podemos chamar de determinantes de saúde e de doença. Existem determinantes do estado 
de saúde que dizem respeito às condições que as coletividades, as cidades, as locorregiões ou 
o país apresentam, como nível de desenvolvimento social e econômico, como infraestrutura, e 
participação das pessoas nas decisões sociopolíticas e com grau de desigualdade de renda, entre 
outros.

De acordo com Coelho (2002), a carência de estudos e a dificuldade do ponto 
de vista epistemiológico para conceituar saúde é um indicativo ou dificuldade do paradigma 
cientifico de abordar tal conceito de forma positiva. Por outro lado, tal pobreza conceitual 
pode ser vista como resultado da influencia das indústrias farmacêuticas e da cultura acadêmica 
dos profissionais de saúde em relação à cultura da doença. Entretanto, a divisão do corpo 
humano, a tecnologização das práticas e a fragmentação do saber, com o surgimento das várias 
especialidades médicas, têm gerado reações contra a expropriação da saúde, permanecendo 
assim o modelo assistencial individualista com ênfase na visão curativa da doença, além dos 
elevados custos e baixa efetividade.

Sendo assim, para a mesma autora a aceitação do papel do doente não garante o 
desejo a saúde ou a doença. Nesse nível individual preliminar e microssocial, uma hipótese  é a 
de que o resultado da interação entre o desejo do doente e a ação social daqueles com os quais 
ele convive mais diretamente será a manutenção da saúde ou a ocorrência de doenças.

Referindo-se a este olhar histórico, bem como o status em deter o conhecimento frente 
à saúde e a doença encontrado nas academias, observa-se a dificuldade e a reprodução social do 
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olhar biomédico. A população através da imagem e discurso produzido pelos profissionais da 
saúde sustenta também seu tratamento em um olhar fragmentado entre a teoria apresentada e 
a pratica articulada. Tais quesitos dificultam ainda mais o tratamento e o entendimento sobre a 
integralidade do ser humano, tendo o médico como detentor da verdade absoluta.

Segundo Martins (2004) os profissionais de saúde, de maneira geral, desenvolvem 
suas práticas a partir de competências e habilidades adquiridas por meio de um processo de 
formação que tem por base o acúmulo e desenvolvimento de conhecimentos e de tecnologias 
que, por sua vez, são orientados pelos princípios de racionalidade cientifica que lhes confere o 
estatuto de verdade absoluta.

Como o desenvolvimento do conhecimento humano é um processo histórico, a 
teoria e a pratica que orientam o saber-fazer dos profissionais e dos estudantes variam também 
no tempo e no espaço. Buscar saúde é buscar antes de conceitos, coletividade, responsabilidade, 
co-responsabilidades, conhecimento, educação e diálogo comunitário. O distanciamento 
da realidade populacional empobrece e dificulta a compreensão do sujeito em seu estado 
biopsicossocial concreto.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo do presente artigo foi descrever e compreender como são apresentados 
os conceitos relacionados ao processo saúde e doença desenvolvidos ao longo da história até 
os dias de hoje.

Percebemos que este processo apresenta uma significativa evolução no decorrer 
da história. Na Idade Moderna o pensamento cientifico tende a redução, à objetividade e 
fragmentação do conhecimento à cerca do sujeito por meio de acontecimentos demonstráveis 
e calculáveis, logo após, na Contemporaneidade surge a subjetividade e a complexidade 
na tentativa de explicar a realidade através de modelos que levavam em conta as relações 
estabelecidas entre os seres vivos, enquanto nos dias atuais ainda encontramos o predomínio da 
ideia biologicista e biomédica do processo saúde doença.

Tal concepção deve nos levar a rever fatores teoricamente ultrapassados, olhares 
centralizadores na figura do médico e na doença que acabam empobrecendo o sistema público 
de saúde e a compreensão a cerca do adoecer para a população. Possuímos hoje um discurso 
baseado no processo de prevenção e promoção de saúde, temos ainda a busca ativa de 
profissionais às famílias como co-autores no processo de cuidado, más continuamos a agregar 
o discurso do enfoque na doença e na dor.

Sabe-se que a realidade que se encontra ainda distancia os profissionais da saúde da 
realidade da população, o novo olhar deve contar com as interações sociais, políticas e cultural 
dos micros e macro sistemas, para melhor atender, e prevenir o estado de saúde e doença. 
As matrizes curriculares dos cursos de graduação da área da saúde devem prever um olhar 
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humanizado baseando-se na realidade levando em conta as relações e não apenas o autoritarismo 
de quem detém o conhecimento teórico deste saber.

Temos em nosso país o maior sistema de saúde do mundo, o SUS – Sistema Único 
de Saúde apoiado na Estratégia de Saúde da Família para bem entender e ampliar o olhar 
daqueles que utilizam deste mesmo sistema, bem como daqueles que o constroem. 

Vale lembrar que tal construção deve ser participativa, tanto por aqueles que 
conduzem o processo quanto por aqueles que passam a ser conduzidos. População instruída 
é população educada para ir à busca de seus direitos também no âmbito da saúde enquanto 
atendimento e compreensão do processo.
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