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EDITORIAL 

 

Desafiar criticamente a ciência e daí avançar para novas conquistas e inovações requer a 

tomada de conhecimento do que já se pesquisou e produziu, a fim de instrumentalizar aqueles 

que pretendem se alinhar com o processo civilizatório da sociedade e alcançar metas no seu 

campo profissional, como contribuição ao aumento da qualidade de vida dos seres humanos. 

Nessa perspectiva, a revisão bibliográfica é o primeiro passo quando se busca o conhecimento 

do objeto a pesquisar, sendo indubitavelmente um fator motivador na alavancagem do 

desenvolvimento técnico e científico dos diversos setores da atividade humana.  

O Caderno de Pesquisa e Extensão Desafios Críticos – CPEDeC, em sua edição de número 

doze do período julho a dezembro de 2013, congrega dez  trabalhos que procuram mostrar o 

estado da arte da produção acadêmica no âmbito da fisioterapia, da gestão socioambiental 

empresarial e da educação à distância, temas que assumiram posição de destaque na sociedade 

moderna.   

A primeira constatação que motivou uma revisão na literatura específica é de certo modo 

obvia, uma vez que partiu da premissa de estar a problemática ambiental entre as 

preocupações que afligem a sociedade. Apresenta, porém, um viés bem particular, pois focado 

nas novas abordagens que denotam a responsabilidade das empresas com a qualidade do meio 

ambiente e compatível com a  gestão empresarial moderna.  

A maior parte dos trabalhos, contudo, trata dos avanços da ciência em prol da reabilitação dos 

acometidos por paralisias decorrentes de traumas cerebrais, do desenvolvimento dos 

portadores de necessidades especiais, das limitações físicas dos idosos, e dos que são 

submetidos à imobilidade por deficiências permanentes ou eventuais. Para esses pacientes a 

Fisioterapia sozinha ou aliada com variadas técnicas e recursos externos a esse campo 

desenvolveu a laserterapia para  cicatrização das úlceras de pressão e para a  aceleração da 

regeneração das estruturas nervosas, a Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) e a 

Eletroestimulação, entre outras,  e  a fisioterapia  aquática como método de fortalecimento de 

pacientes idosos, visando a  prevenção de quedas e a cura de lesões por acidentes.  

Dois trabalhos focaram a condição dos portadores da Síndrome de Down. Um desses aborda 

técnicas como a equoterapia, que propicia de modo eficiente a independência e o rápido 

desenvolvimento físico e social das crianças, e outro que busca no acervo bibliográfico a 

compreensão do aparelho fonador, em face da hipotonia da musculatura orofacial e da 

macroglossia ou cavidade oral pequena, responsáveis por problemas na fala de crianças com 

essa deficiência. 

Por fim, complementando o conjunto de estudos temáticos bem oportunos nos dias atuais um 

dos trabalhos investiga o papel da educação à distância, concluindo que cada vez mais as 

tecnologias são empregadas em benefício da aprendizagem, e que essa modalidade de 

educação talvez seja o mais importante canal para a obtenção de informações e 

conhecimentos.  

 

 

 

Lílian de Lins Wanderley 

Professora Doutora da Universidade Federal de Sergipe 

Pós-Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em 

Geografia da Universidade Federal do Ceará 
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RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL:  

UM ESTUDO DE REVISÃO SOBRE AS NOVAS ABORDAGENS DE GESTÃO 

SOCIOAMBIENTAL 

 
 

Karina Andrade Sampaio Silva
1
 

Maria Tereza Ettinger Oliveira
2
 

Marília Barbosa de Azevedo Fontes
3
 

 

RESUMO 

 

O presente estudo trata da responsabilidade socioambiental empresarial, destacando as novas 

abordagens de gestão socioambiental. A análise parte da premissa de que a problemática 

ambiental assumiu uma posição de destaque entre as preocupações que afligem a sociedade e, 

nas últimas décadas, o processo industrial vem passando por uma constante reavaliação. Em 

virtude do exposto, esse estudo objetiva verificar, na literatura, as evidências das 

contribuições da responsabilidade socioambiental nas atuais abordagens empresariais. A 

metodologia empregada foi a revisão bibliográfica, cuja trajetória metodológica se apoiou em 

leitura exploratória. A revisão de literatura mostra que a seriedade da degradação ambiental 

está transformando a discussão das questões ambientais em matéria obrigatória em diversas 

áreas do conhecimento humano. No cenário empresarial, a gestão socioambiental é fator 

primordial na valorização da questão ambiental, pois incentiva o processo produtivo aliando a 

produtividade e com a sustentabilidade. As estratégias de gestão socioambiental consistem em 

um conjunto de medidas e procedimentos que permitem reduzir e controlar os impactos 

introduzidos por um empreendimento sobre o meio ambiente. 

 

Palavras-chave: Crise Ambiental. Gestão Ambiental. Responsabilidade Socioambiental 

Empresarial 

 

I INTRODUÇÃO 

  

A problemática socioambiental ganhou maior intensidade em pesquisas e estudos nos 

últimos anos e, atualmente, tem se destacado em debates pelo mundo, em que frequentemente, 

a mídia registra o agravamento dos impactos ambientais, tais como: poluição dos recursos 

hídricos, aquecimento global, efeito estufa, desmatamento, chuvas ácidas, aumento da geração 

de resíduos sólidos, degradação ambiental, entre outros.  

Os estudos de Adissi e Almeida Neto (2013) mostram que os desastres ambientais e 

a discussão sobre suas causas estão ocupando cada vez mais espaço nos meios de 

comunicação, reconhecendo-se que as ações humanas são um dos principais problemas que 

têm afetado negativamente os recursos ambientais. Pesquisas revelam que a situação do 

cenário ambiental demonstra o evidente interesse pelo estudo da questão socioambiental, visto 

que a ação humana tem causado impactos negativos ao ambiente, provocando mudanças em 

grande escala na vida diária, capazes de afetar a qualidade de vida da população e a 

                                                           
1
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2
Mestre em Administração de Recursos Humanos, docente da Faculdade Estácio de Sergipe. E-mail: 

lutett@hotmail.com 
3
  Especialista em Gestão de Marketing  e Bacharel em Administração com Ênfase em Análise de Sistemas pela 

Universidade Tiradentes – UNIT; coordenadora do curso de Tecnologia em  Gestão Pública e professora do 

Curso de Administração da Faculdade Estácio de Sergipe – Estácio Fase – Aracaju-Sergipe. E-mail: 

Marília.fontes@estacio.br 
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sobrevivência de outras espécies, cujas consequências são em nível global (LEITE, 2008; 

CHAVES; BATALHA, 2006; NOVAES, 2008; DIAS, 2008). 

Como consequência observa-se que os problemas socioambientais afetam 

diretamente a qualidade de vida da humanidade. Torna-se importante para a sociedade e para 

a continuidade de operação dos sistemas produtivos em geral a proteção ao meio ambiente. As 

razões que justificam tal afirmação são numerosas: estabelecimento de termos legais, melhora 

da imagem da empresa através da responsabilidade socioambiental, reposta do mercado e, 

principalmente, a possibilidade de retorno financeiro. 

Diversos estudos de nível nacional e internacional vêm defendendo a necessidade de 

integrar esforços nas várias áreas para o desenvolvimento de intervenções de conscientização 

ambiental (TACHIZAWA, 2011; DIAS, 2008). Assim, a seriedade da degradação ambiental 

está transformando a discussão das questões ambientais em matéria obrigatória em diversas 

áreas do conhecimento humano.  

No Brasil, a discussão acerca da crise ambiental começou a ganhar notoriedade a 

partir de 1960, quando diversos pesquisadores, influenciados por uma série de fatores que 

contribuíam para o aumento dos problemas ecológicos, passaram a estudar a ação do homem 

no meio socioambiental. Adentrando a década de 1970, a Organização das Nações Unidas 

(ONU) organiza a Conferência da Biosfera (1968) e a Conferência de Estocolmo (1972), 

eventos estes que discutiram, com maior ênfase, os problemas políticos, sociais e econômicos 

e suas influências diretas sobre o meio ambiente. 

A partir daí a crise ambiental ganhou maior visibilidade, com um alerta sobre a 

necessidade de coibir o crescimento urbano desenfreado, sob pena de haver total degradação 

no meio ambiente.  

Em virtude do exposto, passou a haver uma maior preocupação por parte das 

empresas em conciliar o processo produtivo com a conservação e qualidade socioambiental, 

sendo este um dos maiores desafios que as empresas enfrentam: investir em desenvolvimento 

sustentável, por meio de estratégias de Responsabilidade Socioambiental que podem trazer 

benefícios para o meio ambiente e a sociedade em geral. 

Assim, a problemática socioambiental assumiu uma posição de destaque entre as 

preocupações que afligem a sociedade e, nas últimas décadas, vem passando por um processo 

constante de reavaliação. 

A aproximação e vivência com o tema evidenciou um vasto campo de pesquisa, o 

que permitiu o seguinte questionamento: quais as novas abordagens da gestão socioambiental 

que contribuem para reduzir os impactos ambientais ocasionados pelas empresas? 

A fim de responder ao questionamento, o objetivo desse estudo é verificar na 

literatura as evidências das contribuições da Responsabilidade Socioambiental nas atuais 

abordagens de gestão empresarial. Como objetivos específicos foram traçados: analisar a 

evolução da crise socioambiental; destacando os termos da conscientização socioambiental; 

descrever os conceitos básicos, os benefícios e objetivos da Responsabilidade Socioambiental 

nas empresas; investigar os processos organizacionais aliados aos princípios da 

Responsabilidade Socioambiental empresarial e analisar a importância da Responsabilidade 

Social na minimização dos problemas socioambientais. 

O interesse pela temática é decorrente da percepção de que, apesar dos números de 

estudos acerca dessa temática, ainda há uma necessidade de discutir o tema em virtude dos 

questionamentos que o mesmo sucinta, analisando as produções científicas desenvolvidas nos 

últimos anos (2008-2013), estruturando em três tópicos, abordando os aspectos históricos e 

conceituais da responsabilidade socioambiental das empresas, bem como verificando a 

importância da Responsabilidade Socioambiental na minimização dos problemas 

socioambientais. 
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A metodologia empregada foi a revisão bibliográfica, cuja trajetória metodológica se 

apoiou em leitura exploratória. No primeiro momento foram selecionadas diversas fontes, em 

base de dados científicos: SCIELO (Scientific Electronic Library Online), consultadas por 

meio do site da Biblioteca Virtual e Google acadêmico, bem como a Biblioteca da Faculdade 

Estácio de Sergipe, utilizando as seguintes palavras chaves: Responsabilidade Socioambiental 

Empresarial, Crise Ambiental e Gestão Socioambiental. Foram inclusos artigos e publicações 

acerca do tema, no período de 2008 a 2013, em língua portuguesa, sendo excluídos artigos e 

publicações anteriores a essa data. 

Esse trabalho é relevante socialmente, pois a responsabilidade socioambiental é, na 

atualidade, um dos princípios sensíveis da cidadania e condição essencial da sustentabilidade, 

e devendo ser o principal objetivo das organizações: cuidar e preservar o meio ambiente. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A Crise Socioambiental 

 

Os fatores como a intensificação da industrialização, a explosão demográfica, o 

aumento da produção industrial e do consumo em massa, aliados à urbanização e à 

modernização agrícola, foram decisivos para a evolução histórica do desenvolvimento 

humano, e também para configuração da crise socioambiental. 

Braga et al. (2008) traçam uma análise acerca da relação existente entre os principais 

componentes da crise ambiental: população, recursos naturais e poluição. O primeiro 

contribui para crise ambiental a partir do seu crescimento desigual, que leva a astronave (o 

planeta) a utilizar seus recursos de forma desordenada, gerando um desequilíbrio ambiental. 

O segundo, os recursos naturais, vêm sendo explorados de forma inviável, uma vez que o 

progresso tecnológico e a expansão demográfica vêm degradando o meio ambiente, pois 

necessita a cada dia de uma maior quantidade de matérias-primas para suprir suas 

necessidades. E, finalmente, a poluição, configurada através de vários poluentes que 

contaminam o ambiente.  

Gasparini (2008) entende que existe um paralelo entre economia e meio ambiente. 

Para esse autor, toda e qualquer decisão econômica gera um impacto ao ambiente, e toda 

alteração nele causa, ainda que pequena, um impacto econômico. Tal compreensão foi 

ignorada por muito tempo pelo setor produtivo, bem como os efeitos negativos das suas 

atividades antrópicas no meio ambiente. 

A ação humana no ambiente trouxe sérias consequências para vida no planeta, dentre 

elas, a degradação ambiental. Sánchez (2008) conceitua a degradação ambiental, como sendo, 

qualquer modificação adversa dos processos, funções ou componentes ambientais, que afeta a 

qualidade ambiental. O autor, ainda reforça a ideia de que a qualidade ambiental se refere a 

uma medida realizada com base em indicadores, da condição de um determinado ambiente 

com relação aos requisitos e necessidades humanas e de outras espécies. 

Para Silva (2010) através da degradação ambiental ocorre a destruição dos elementos 

que compõem o meio ambiente, a derrubada das matas, bem como com a contaminação por 

meio de substâncias químicas que alteram a sua qualidade, impedindo o seu uso natural, 

sendo um exemplo dessa situação a poluição.   

Na compreensão de Braga et al (2008, p. 67), 
 

[...] os efeitos da crise ambiental podem ter caráter localizado, regional ou 

global, sendo os mais conhecidos e perceptíveis os locais ou regionais, os 

quais, em geral, ocorrem em áreas de grande densidade populacional ou 

atividade industrial, correspondendo às aglomerações urbanas em todo o 

planeta. 
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O aumento da degradação ambiental fomentou debates por governos, grupos 

ecológicos, técnicos, empresários e cidadãos comuns. Todavia, a crise ambiental é uma 

questão que já vem sendo discutida desde longas décadas. A partir das décadas de 1940 e 

1950, começou o movimento ambientalista na França, Holanda e Inglaterra, onde se discutiam 

os ideais conservacionistas e preservacionistas, defendendo a intocabilidade das áreas ainda 

inexploradas e o uso racional dos recursos como melhor solução, tratando-se, já neste 

momento, da questão do desenvolvimento sustentável (JACOBI, 2008). 

No Brasil, a discussão acerca da crise ambiental começou a ganhar notoriedade a 

partir de 1960, diversos pesquisadores, influenciados por uma série de fatores como 

problemas ecológicos passaram a estudar a ação do homem no meio socioambiental. 

Adentrando a década de 1970, a Organização das Nações Unidas (ONU) organiza a 

Conferência da Biosfera (1968) e a Conferência de Estocolmo (1972), eventos estes que 

discutiram, com maior ênfase, os problemas políticos, sociais e econômicos e suas influências 

diretas sobre o meio ambiente (SILVA JÚNIOR, 2007). 

Assim, a crise ambiental ganhou maior visibilidade a partir da década de 1960, de 

acordo com Almeida Neto, Oliveira e Braga (2013), essa década trouxe um despertar mundial 

para a necessidade de que a sociedade humana regulamentasse as ações e intervenções de 

empreendedores públicos e privados sobre o meio ambiente. 

A partir deste momento, a sociedade em geral foi tomando nova consciência dos 

riscos potenciais decorrentes do contínuo progresso tecnológico e o modo em que eles afetam 

o meio em que vivem, através das drásticas consequências.  

É importante destacar que a Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente, 

realizada em Estocolmo, na Suécia, em 1972, foi o primeiro grande evento da ONU a discutir 

questões ambientais, realizada durante a Guerra Fria, porém o encontro não chegou a definir 

políticas efetivas por causa das divergências entre os países do bloco capitalista e os do socia-

lista (DIAS, 2008). 

Segundo Dias (2008), com a ampliação dos debates sobre o meio ambiente, na 

segunda metade do século XX, passaram a ser elaborados estudos sobre o meio natural, 

associados ao interesse pela situação do ser humano, tanto no plano da comunidade como no 

das necessidades individuais de vida e subsistência, destacando-se a relação entre os 

ambientes artificiais e os naturais. 

O debate ambiental ganha impulso em 1992, com a Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro com a Eco-92 ou Rio 92 

fazendo-se novos balanços dos problemas ambientais e estabelece a Convenção sobre 

Mudanças Climáticas - que mais tarde deu origem ao Protocolo de Kyoto -, sendo aprovada a 

Agenda 21, um plano de ação com metas para a melhoria das condições ambientais do planeta 

(DIAS, 2008). 

Uma década depois da Eco-92, foi realizado em 2002, o fórum mundial denominado 

Rio+10, em Johanesburgo, na África do Sul, onde a cúpula mundial discutiu sobre o 

Desenvolvimento Sustentável e a partir deste momento, se disseminou a ideia de 

desenvolvimento ecologicamente sustentável, definindo como aquele que responde às 

necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de responder 

ás suas necessidades. 

A consciência ambiental ganhou impulso no século XX, no pós-guerra, uma vez que 

este momento histórico acabou por gerar efeitos que definiram o quadro mundial atual, 

inclusive efeitos ambientais que provocaram uma mudança de valores, dando origem a 

diversas iniciativas sociais que tinham como objetivo criar alternativas e reagir diante os 

problemas resultantes da degradação (CAMARGO, 2008). 

Por meio dos movimentos descritos a sociedade vem experimentando modificações 

significativas no seu comportamento, frente à nova percepção da realidade ambiental e social, 
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decorrentes das repercussões do crescimento e desenvolvimento urbano e a fomentação de 

inúmeros problemas ecológicos. 

Segundo Medina (2008), com a ampliação dos debates sobre o meio ambiente, foram 

elaborados estudos sobre o meio natural, integrados ao interesse pela situação do ser humano, 

tanto no plano da comunidade como no das necessidades individuais de vida e subsistência, 

destacando-se a relação entre os ambientes artificiais e os naturais. 

Neste cenário, além dos movimentos ambientalistas, o setor privado e a sociedade 

civil começaram a intervir nas questões sociais, configurando em gestão ambiental. 

 

2.2 Gestão Ambiental 

 

Cada vez mais, as questões ambientais estão se tornando matérias obrigatórias em 

diversas áreas do conhecimento humano. A globalização, a internacionalização dos padrões 

de qualidade ambiental, a conscientização crescente da sociedade e a disseminação da 

educação ambiental revelam o quanto é urgente encontrar formas de solucionar ou minimizar 

a crise ambiental, buscando estratégias de preservação do meio ambiente e melhoria da 

qualidade de vida da população em escala global (TACHIZAWA, 2011). 

Em virtude dos impactos ambientais causados pela ação do homem, surge a 

necessidade do desenvolvimento da gestão ambiental, haja vista que através dela é possível 

alcançar um processo produtivo mais consciente com o meio ambiente.  

A gestão ambiental consiste em um conjunto de medidas e procedimentos bem 

definidos que, se aplicados permitem reduzir e controlar os impactos introduzidos por um 

empreendimento sobre o meio ambiente (VALLE, 2012). 

Diante do exposto, verifica-se que há um grande desafio para as organizações 

promoverem ações que visam uma convivência coerente possível com o meio ambiente como 

um todo, seja no gerenciamento e controle dos processos produtivos, nos aspectos ambientais 

significativos adversos, ou mesmo nas ações compensatórias quando não há como evitar o 

impacto ambiental para o meio ambiente.  

Na visão de Tachizawa (2011), em virtude dos impactos ambientais gerados por 

grandes corporações, a gestão ambiental tornou-se um importante instrumento gerencial para 

capacitação e criação de condições de competitividade para as organizações, qualquer que 

seja o seu segmento econômico.  

Estudos revelam que a gestão ambiental tornou, nos últimos tempos, uma importante 

ferramenta de modernização e competitividade para as indústrias brasileiras. O crescimento 

desta visão até o reconhecimento como instrumento gerencial veio suplementar abordagem de 

comando e controle, que desde sua introdução, há quase duas décadas, vinha sendo a única 

estratégia para garantir a qualidade ambiental no país. 

Neste novo panorama, os gestores ambientais de um processo produtivo necessitam 

partilhar do entendimento de que deve existir um objetivo comum, e não um conflito, entre 

desenvolvimento econômico e proteção ambiental, tanto para o momento presente como para 

as gerações futuras. 

Segundo Adissi e Almeida Neto (2011, p. 09), na gestão ambiental em unidades 

produtivas, o gestor desenvolve: 
 

[...] esforços para identificar os aspectos ambientais significativos, isto é, 

aqueles capazes de provocar impactos ambientais relevantes; especificar as 

formas de controle desses aspectos, considerando custos e eficiência, além 

de implantar e manter solução mais sustentável para neutralizar as ações 

danosas do aspecto identificado. 
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Portanto, as razões que motivam a adoção de procedimentos de gestão ambiental 

são praticamente uniformes por característica organizacional, variando no que se refere à 

necessidade de conformidade com a política nacional ambiental. 

Uma das estratégias utilizadas por essas organizações para conseguir resultados 

satisfatórios é através do Sistema de Gestão Ambiental (SGA). Por meio deste sistema, as 

empresas têm conseguido maior valorização de mercado (NUNES, 2008, p. 12). 

Neste cenário, cada vez mais, as grandes empresas vêm buscando conquistar o 

reconhecimento de sua Gestão Ambiental com a certificação na norma ISO 14001. De acordo 

com D’Avignon (2009, p. 16), a série ISO 14000 é um conjunto de 28 normas relacionadas a 

Sistemas de Gestão Ambiental, elas abrangem seis áreas bem definidas: sistema de Gestão 

Ambiental; auditorias Ambientais, avaliação de Desempenho Ambiental; rotulagem 

Ambiental; aspectos ambientais nas Normas de Produtos e a análise do Ciclo de Vida do 

Produto.  

A norma ISO 14001 estabelece algumas premissas básicas, entre elas, a necessidade 

de que a empresa estabeleça parâmetros para a área ambiental. Outro ponto fundamental e 

que a norma pode ser aplicada a qualquer organização independente de sua atividade, origem, 

cultura ou localização. O foco da norma está no meio ambiente e visa à prevenção da 

poluição levando em consideração as necessidades socioeconômicas (DONAIRE, 2008, p. 

28). 

A ISO 14001 é uma norma de gerenciamento que se configura em um processo de 

organização das atividades de uma companhia e tem como principais características: 
 

A norma ISO 14.001 pode ser utilizada por qualquer tipo de organização, 

industrial ou de serviço, de qualquer porte, de qualquer ramo de atividade. 

Pró-ativa: seu foco é na ação e no pensamento pró-ativo, em lugar de reação 

a comandos e políticas de controle do passado. Reforça o melhoramento da 

proteção ambiental pelo uso de um único sistema de gerenciamento 

permeando todas as funções da organização (GILBERT, 2008, p.12). 

 

A partir das características da norma citada, a empresa promove a implementação, 

manutenção e melhoria do sistema de gestão ambiental, verifica o atendimento à política 

ambiental estabelecida pela empresa e ao cumprimento da legislação aplicável e 

compromissos assumidos, permite também que a sociedade tenha a visibilidade de 

cumprimento destas ações, principalmente, através da certificação da empresa junto aos 

órgãos competentes. 

Os requisitos estão relacionados à regulamentação legal e/ou técnica aplicável aos 

aspectos ambientais de uma organização. Reis (2008, p. 29) enfatiza que os benefícios obtidos 

por meio da ISO 14001, principalmente, diz respeito à melhoria ambiental e ganhos 

econômicos a partir da certificação, apesar dos investimentos financeiros com treinamentos, 

medições, possíveis consultorias, entre outros. Tais benefícios ocorrem devido à redução de 

desperdícios com o gerenciamento de resíduos, o uso racional dos recursos e o gerenciamento 

de energia, gera uma receita superior ao investimento. 

Reis (2008, p. 29) descreve alguns dos inúmeros benefícios trazidos a partir da 

implantação bem sucedida de um SGA:  
 

 Melhorar o gerenciamento das questões ambientais e para mostrar o 

comprometimento com a proteção ambiental;  

 Facilitar a obtenção de empréstimo internacional – pode estar 

condicionado à implantação do SGA;  

 Atenuação perante tribunais em caso de demanda judicial, com 

demonstração de evidência do comprometimento e esforços realizados;  
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 Aumento da vantagem competitiva;  

 Melhora a adequação a legislação ambiental da organização;  

 Facilita a prevenção da poluição e conservação dos recursos;  

 Conquista de novos clientes e ou mercados;  

 Reduz os custos operacionais;  

 Permite o envolvimento e conscientização dos empregados, com o 

aumento da moral da equipe;  

 Ganho de aumento da confiança dos clientes;  

 Facilita o atendimento exigências contratuais dos clientes;  

 Melhoria do desempenho ambiental;  

 Permite o desenvolvimento de padrões voluntários para a melhoria do 

desempenho ambiental, se antecipando as novas exigências legais, 

devido à publicação de novas legislações ambientais.  

 

Portanto, as normas ISO da série 1400 representam uma valiosa estratégia gerencial, 

contribuindo para a redução de custos e o aumento da conscientização ambiental de todos que 

compõem uma organização, como também clientes e toda a comunidade, promovendo os 

recursos necessários para controlar e reduzir os impactos ambientais resultantes das atividades 

organizacionais. 

Nesse contexto, ganhou destaque a responsabilidade socioambiental, uma vez que, 

ela auxilia os gestores empresariais na condução das políticas ambientais de uso gerencial.  

 

2.3 Responsabilidade Socioambiental Empresarial 

 

Nas organizações, a responsabilidade socioambiental representa um diferencial 

competitivo, já que agrega valores e dissemina a imagem de empresa cidadã, ganhando maior 

visibilidade junto à sociedade. Para Nascimento (2008), as empresas estão descobrindo que 

assumir compromissos sociais gera vantagens competitivas e resultados favoráveis para seus 

negócios. Mas também os consumidores passaram a valorizar e adquirir produtos e serviços 

de empresas que adotam práticas de responsabilidade socioambiental. 

A sociedade e as empresas assumiram compromissos sociais para gerar melhoria na 

qualidade de vida e vantagens competitivas e resultados favoráveis para seus negócios.  

A responsabilidade socioambiental é considerada uma das principais estratégias para 

alavancar o crescimento organizacional. As empresas socialmente responsáveis são agentes 

de uma nova cultura empresarial e de mudança social; produtora de valor para todos 

(colaboradores, acionistas, comunidade, entre outros); e diferenciadas e de maior potencial de 

sucesso e longevidade. Por conta disso, ela caminha lado a lado com as modernas técnicas de 

gestão empresarial, cujo objetivo é a geração de valor para todos os que interagem com a 

empresa, tendo como foco a melhoria da qualidade das relações, do convívio social e do 

sucesso empresarial (NASCIMENTO, 2008). 

A responsabilidade socioambiental ganhou maior visibilidade, como um alerta sobre 

a necessidade das empresas investirem em ações ambientais. A partir disso, a ênfase voltou-se 

para o desenvolvimento sustentável que representa a concretização de um modelo de 

desenvolvimento pautado por relações sociais e ambientais em que a natureza, os direitos 

humanos, a cidadania, a solidariedade e a ética sejam atendidas, prezando pela sobrevivência 

dos seres vivos e integridade ambiental (NASCIMENTO, 2008). 

A responsabilidade socioambiental das empresas tem o compromisso de, segundo 

Melo Neto (2009), de assegurar o acesso efetivo aos bens, serviços e riquezas da sociedade. 

Ela se desenvolve por meio da integração negociada entre o mercado e a sociedade civil. Por 

isso que praticar a responsabilidade social é uma postura imprescindível e fator de 

competitividade, sobrevivência e sucesso empresarial, Portanto, o exercício transparente da 
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responsabilidade social não é apenas um bom negócio, mas, no mundo globalizado, 

fundamental ao sucesso do próprio negócio e a sobrevivência empresarial. 

Portanto, as empresas mais preocupadas com o ambiente socioambiental tomam 

consciência de que a sociedade está questionando não a empresa em si, mas o sentido do 

desenvolvimento econômico que ela traz. Neste contexto, uma empresa de destaque 

ultrapassa, segundo Fernandez (2008), os limites de apenas oferecer produtos de qualidade, 

empregos, tecnologias, bom atendimento, preços bons. Ela deve ampliar sua atuação para a 

área social, envolvendo-se socialmente com a comunidade na qual se insere. Esta é a prova 

fundamental do compromisso a empresa com a responsabilidade social.  

A esse respeito, comentam Sicsú e Castelar (2009) sobre a necessidade de haver 

maior investimento em qualidade de vida e bem-estar social, estratégia fundamental a 

consecução de um meio ambiente adequado, em que se respeite às necessidades das 

coletividades e, sobretudo, que haja uma integração das pessoas afetadas, garantindo sua 

participação nesse processo. Neste contexto, a responsabilidade social desempenha um 

importante papel com resultados significantes. 

Diversos autores vêm sinalizando a importância do uso sustentável dos recursos 

ambientais, levando em consideração as condições de sustentabilidade e equilíbrio ecológico, 

entre os seguintes fatores: resultado econômico, mínimos impactos ambientais e culturais e da 

comunidade (NASCIMENTO, 2008). 

Ao que se mostra, a pressão gerada pelas necessidades de consumo é o que define os 

objetivos do planejamento territorial, e não a capacidade de suporte do ambiente e os 

impactos da atividade transformadora. Pode-se inferir, então, que sociedades pautadas 

exclusivamente pelo incentivo ao consumo desenfreado têm poucas chances de harmonizar 

exploração e conservação (TACHIZAWA, 2011). 

Os aspectos descritos revelam que no cenário organizacional, a competitividade entre 

as empresas é cada vez mais acirrada em virtude do desenvolvimento de novos princípios e 

métodos de gestão, treinamento e informações. É evidente também que as empresas buscam 

melhoria dos processos produtivos, mas também deve focar sua atenção na questão 

socioambiental. Por essa razão, um dos principais desafios para as empresas é desenvolver 

uma proposta de gestão socioambiental, fundamentado nos princípios da responsabilidade 

socioambiental aliando o processo produtivo à proteção e conservação socioambiental. 

O gerenciamento dos problemas ambientais decorrentes dos processos 

organizacionais não deve ter ação corretiva, mas sim uma ação educativa, criando condições 

para que as empresas envolvidas na cadeia produtiva possam exercer sua responsabilidade 

socioambiental sem produzir impactos socialmente negativos (SCHIMDHEINY, 2008). 
Não resta dúvida de que a atividade organizacional bem ordenada ocupa um papel relevante 

para o desenvolvimento de uma região. Todavia, este processo requer compromisso com o meio 

ambiente e maiores investimentos nesta área, a fim de minimizar ou superar os impactos ambientais 

causados pela produção. Por essa razão, o setor organizacional hoje, não pode ser encarado como uma 

atividade comercial ou empresarial em desenvolvimento, mas sim como uma estratégia que alia o 

lucro ao desenvolvimento sustentável.  

Nesse sentido, a viabilidade do gerenciamento das questões ambientais e o 

aperfeiçoamento contínuo dos processos organizacionais, proporcionam a harmonização dos 

impactos oriundos dos processos produtivos sobre o meio ambiente, na medida em que são 

introduzidos procedimentos que permitam uma administração adequada das relações entre 

suas atividades e o meio-ambiente. 

Diante dos aspectos descritos, acrescenta-se a necessidade de conhecer as 

dificuldades e os avanços no gerenciamento dos impactos ambientais, aspecto que se constitui 

uma estratégia competitiva focada na gestão socioambiental, a partir da implantação de 

procedimentos mais específicos para mitigar os impactos ambientais causados pelas diversas 
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atividades produtivas desenvolvidas por setores organizacionais diversos, conforme enfatiza 

Sanchez (2008).  

Portanto, as práticas de Responsabilidade Socioambiental são importantes 

estratégias que servem de estímulo para que um número cada vez maior de empresas busque 

utilizar esse recurso. Por conta disso, as organizações devem levar em consideração que as 

ações de responsabilidade socioambiental começam por ações de cidadania e que suas ações 

sociais são apenas a base de sustentação da empresa. Logo, as ações sociais são consequência 

da Responsabilidade Socioambiental que garante uma série de benefícios para as empresas, 

principalmente, melhor imagem perante a sociedade. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise desenvolvida evidencia que as questões ambientais sempre foram e 

continuam a ser latentes na atualidade. Por essa razão, a Constituição Federal Brasileira de 

1988 estabeleceu normas direcionais à problemática ambiental, dando as diretrizes de 

preservação e proteção dos recursos naturais incluindo nelas a fauna e flora, bem como, as 

normas de promoção da educação socioambiental, definindo o meio ambiente como bem de 

uso comum do povo. 

Apesar dos avanços da legislação brasileira, a realidade mostra um aumento 

considerável de agravos ambientais decorrentes do processo de industrialização e 

urbanização. 

Diante da problemática ambiental, a responsabilidade das empresas é investir em 

Gestão Socioambiental, aliando desenvolvimento econômico e proteção ambiental. Por essa 

razão, o desenvolvimento econômico deve estar focalizado em uma política de 

sustentabilidade, considerando as crescentes preocupações com o ambiente, a melhoria da 

qualidade de vida da sociedade e a percepção das alterações que as atividades produtivas 

provocam no meio socioambiental, a fim de que o consumo ocorra nos moldes da 

sustentabilidade. 

O desenvolvimento sustentável é o elo que une a prevenção do meio ambiente, a 

promoção da justiça social e o retorno econômico. Para tanto, é exigido das empresas 

dedicação e ações efetivas para se alcançar essa ideia. Sendo assim, a conclusão desse 

trabalho apresenta como principal recomendação à busca incessante de melhorias e medidas 

eficazes que contribuam com a redução dos agravos ambientais, por meio da prática da 

responsabilidade social ambiental. 

Nesse sentido, a gestão socioambiental aplicada às empresas atende aos requisitos de 

boas práticas de responsabilidade socioambiental, contemplando a preservação de recursos 

naturais. Não é somente uma estratégia de produzir de forma ecologicamente sustentável, é 

primeiramente uma ação econômica e lucrativa, sem a necessidade de investimentos elevados 

em estruturas e equipamentos. Ela apresenta considerável contribuição para o meio ambiente, 

reduz perdas de insumos e matéria prima, melhora qualidade do produto e gera mudanças no 

ambiente organizacional em virtude das novas condições de trabalho e envolvimento dos 

colaboradores. Constatando assim, a redução de custos, reutilização e venda de subprodutos e 

tratamento de rejeitos. 
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CORPORATE ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY: A STUDY ON THE 

REVIEW OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT NEW APPROACHES 

 

ABSTRACT 

 

The present study talks about corporate social and environmental responsibility, highlighting 

new approaches to environmental management. The analysis takes as its premise the idea that 

the environmental issue has assumed a prominent position among the concerns that plague 

society and, in recent decades, the process industry has been undergoing constant 

reassessment. Thus, this study aims to verify in the literature the contributions of 

environmental responsibility in the approaches current business. The methodology used was 

the bibliographic review, whose trajectory methodology relied on exploratory reading. The 

literature review shows that the seriousness of environmental degradation is transforming the 

discussion of environmental in issues compulsory in various areas of human knowledge. In 

the business scenario, the environmental management is a key factor in valuing environmental 

issue because it encourages the production process combining productivity and sustainability. 

Environmental management strategies consist of a set of measures and procedures that reduce 

and control the impacts introduced by a project on the environment. 

 

Keywords: Environmental Problems. Environmental Management. Corporate Social 

Responsibility. 
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ANÁLISE DA MODALIDADE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA COMO POLÍTICA 

EDUCATIVA: ABORDAGEM CONCEITUAL 

 

Eduardo Jorge Novaes Schoucair
4
 

 

RESUMO 

 

O ensino à distância teve seu início no século XV, quando Johannes Guttenberg inventou a 

imprensa na Alemanha. Porém, a consolidação da mesma deu-se somente com o advento da 

internet, período em que a educação à distância passou de método para modalidade, e assim 

consolidou-se como uma nova opção de aprendizagem. Diante desta realidade, várias 

discussões sobre sua importância foram estimuladas. Este artigo norteado por esta questão, 

tem como objetivo analisar a modalidade educação à distância como política educativa, 

fazendo assim uma abordagem conceitual. Foram delineados como objetivos específicos: 

identificar as características e gerações da modalidade educação à distância; verificar as 

vantagens, desvantagens e tecnologias da modalidade educação à distância e mostrar a 

evolução da modalidade educação à distância no exterior e no Brasil. A metodologia utilizada 

baseou-se quanto à natureza em pesquisa básica. Quanto aos objetivos a mesma foi alicerçada 

por um estudo exploratório-descritivo, e finalmente quanto aos procedimentos em 

bibliográfica. A pesquisa teve como questão problemática investigar até que ponto a 

modalidade educação à distância contribui como política educativa como processo de ensino-

aprendizagem. Ao final, concluí-se que cada vez mais as tecnologias são empregadas em 

benefício da aprendizagem, e a educação à distância talvez seja o mais importante canal deste 

processo para a obtenção de informações e conhecimentos.  
 

Palavras-Chave: Ensino à distância. Evolução. Tecnologia. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Não se pode falar hoje em educação sem mencionar-se a modalidade Educação à 

Distância - EaD, a qual vem ganhando cada vez mais espaço no mundo e se firmando de 

forma definitiva como uma opção de ensino. A referida modalidade foi trilhada por várias 

fases dentre elas: o ensino por correspondência; computadores em rede local nas 

universidades; uso de mídias de armazenamento como videoaulas, CD-ROM; uso intensivo 

de teleconferências via satélites, etc.  

Diante deste contexto, pode-se afirmar que a educação à distância é uma realidade 

mundial que veio para ficar, prova disso é a constatação a cada ano do crescente número de 

alunos matriculados, criação de novas universidades abertas e oferta de cursos em todo o 

mundo, sejam nos níveis técnicos, graduação ou pós-graduação, o que consolida de forma 

significativa a educação à distância como uma nova opção de aprendizagem. 

Entretanto, a modalidade educacional em questão ainda é vista por parte de alguns 

teóricos de forma preconceituosa em virtude da fuga aos parâmetros da educação tradicional 

como horários fixos, aulas presenciais, realização de seminários, etc., o que muitas vezes pode 

comprometer na opinião destes, a qualidade do ensino. Por outro lado, profissionais que 

atuam de forma efetiva ou que já tiveram algum tipo de experiência com a modalidade à 
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distância afirmam que nos cursos on-line as oportunidades de troca de informações são muito 

grandes, o que garante de forma efetiva a interação dos alunos.  

Na educação à distância, o professor deixa de ser o supervisor e assume o papel de 

mediador potencializando o processo de aprendizagem. Assim, na EaD com qualidade, a 

relação professor/aluno pode ser superior a convencional, uma vez que a presença do 

professor é suprida por uma tutoria e pelo acompanhamento contínuo do desempenho do 

aluno.  

Acreditamos que a eficiência do ensino a distância depende não somente da 

sequência didática, mas também da organização do conteúdo, em que a tecnologia permite a 

criatividade, e o aluno não pode ser colocado apenas como simples consumidor de 

informação, mas como parte do processo educativo.  

 

2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O QUE É EAD E SUA ORIGEM 

 

Existem atualmente várias denominações de como a educação à distância é 

conhecida em determinadas partes do mundo, assim, segundo Perriault (1996 apud 

BELLONI, 2006) poderíamos afirmar que: 

 
Educação à distância é um termo genérico que inclui o elenco de estratégias 

de ensino e aprendizagem referidas como “educação por correspondência”, 

ou “estudo por correspondência” em nível pós-escolar de educação, no 

Reino Unido; como “estudo em casa”, no nível pós-escolar, e “estudo 

independente”, em nível superior, nos Estados Unidos; “estudos externos”, 

na Austrália; e como “ensino à distância”, pela Open University”. Na 

França, é referido como “tele-ensino” ou “ensino a distância”; e como 

“estudo a distância” e “ensino a distância”, na Alemanha; “educação à 

distância”, em espanhol, e “tele educação”, em português. 

 

Porém, independente da denominação que seja dada a esta modalidade mundo a fora, 

o que realmente vem ser educação à distância? Entendemos como sendo um processo de 

ensino-aprendizagem mediado por tecnologias de comunicação, em que professores e alunos 

estão separados espacialmente e ou temporalmente.  

Vale ressaltar, contudo, que há variações na forma e intensidade de interação, pois de 

forma generalizada, a EaD pode ser realizada de diversas maneiras. Os cursos podem ser 

totalmente à distância, ou seja, sem nenhum encontro direto entre o professor e o aluno, como 

também, semipresencial, caracterizado pelo contato entre aluno e professor, caso haja 

necessidade de desenvolver uma determinada atividade, em determinado local durante alguns 

períodos. 

É certo que, independente da forma e da intensidade de interação, a EaD dispõe de 

diversos modos de promover a mesma, seja por intermédio de correspondência, como foi no 

início do seu surgimento, no qual o contato entre aluno e professor é feito com o envio de 

impressos pelo correio; aulas por transmissões de rádio, TV aberta, a cabo ou por satélites; 

videoconferências, etc. 

Teoricamente, qualquer meio que se possa utilizar para promover interação e troca de 

conteúdo entre duas pessoas pode servir. Porém, é a educação à distância via internet 

propriamente chamada de ensino on-line, que tem tornado a modalidade mais eficaz e 

atraente. Os recursos de comunicação que a rede mundial de computadores tem 

disponibilizado vêm tornando a EaD muito semelhante aos tradicionais cursos presenciais. Os 

bate-papos virtuais, ou chats, contando inclusive com a possibilidade de o interlocutor ser 

visto por meio de câmeras conectadas aos computadores, as webcams, além dos fóruns de 

discussão, aproximam as partes. A banda larga via cabo, linha telefônica ou satélites facilitam 



22 
 

 

 

a tarefa. E os computadores portáteis, os notebooks, aliados às redes sem fio, ou wireless, 

permitem muita mobilidade ao alunado. Também auxiliam na interação a facilidade de 

operação das plataformas dos cursos on-line e os programas de computador utilizados como 

ferramentas no cotidiano das aulas. Esses softwares permitem a produção e troca de 

documentos de forma muito rápida. 

Assim, independente de onde estejamos, podemos considerar a EaD como uma 

relação ensino-aprendizagem, porque apesar de professores e alunos não estarem juntos, 

fisicamente, seja total ou parcialmente, estão conectados por tecnologias, principalmente as 

telemáticas, como a internet e ou semelhantes. Por outro lado, consideramos uma modalidade 

educacional, porque a mediação didático-pedagógica ocorre com a utilização de tecnologias 

de informação e comunicação, onde professores e alunos desenvolvem atividades educativas 

em lugares e ou tempos diversos. 

Quanto a sua origem, muitos teóricos datam o surgimento da EaD no mundo no 

século XV, quando Johannes Guttenberg inventou a imprensa na Alemanha, utilizando 

caracteres móveis para a composição de palavras. Até aquele momento, a produção de livros 

era realizada manualmente e era extremamente onerosa, dificultando o acesso ao universo do 

conhecimento.  

Segundo Litwin (2001), no início do século XX, o aperfeiçoamento dos serviços de 

correio, a agilidade dos meios de transporte e, sobretudo, o desenvolvimento tecnológico 

aplicado ao campo da comunicação e da informação, influenciaram de forma decisiva nos 

destinos da educação à distância.  

Após as décadas de 60 e 70, a educação à distância, embora mantendo os materiais 

escritos como base, passou a incorporar de forma articulada e integrada o áudio e o 

videocassete, as transmissões de rádio e televisão, o videotexto, o computador e, mais 

recentemente, a tecnologia de multimeios, que combina textos, sons, imagens, assim, como 

mecanismos de geração de caminhos alternativos de aprendizagem (hipertextos, diferentes 

linguagens) e instrumentos para fixação de aprendizagem com feedback imediato (programas 

tutoriais informatizados). 

A verdade é que muito se tem escrito e falado sobre educação à distância. Dessa 

forma, o que não podemos deixar de ressaltar é que a atual modalidade já faz parte inclusive 

das atenções pedagógicas em todo o mundo. Ela surgiu da necessidade do preparo 

profissional e cultural de milhões de pessoas que, por vários motivos, não podem freqüentar 

um estabelecimento de ensino presencial, e não restam dúvidas que vem evoluindo através 

das tecnologias disponíveis em cada momento histórico, as quais influenciam o ambiente 

educativo e a sociedade. 

 

2.1 Características e Gerações da EaD 

 

Gradativamente, os computadores e a internet cada vez mais vêm ganhando espaço 

nas salas de aula em todo mundo, não como forma de substituir o professor, mas, sobretudo 

com o objetivo de colaborar com o processo ensino-aprendizagem. Por meio da interação das 

novas tecnologias, é possível promover atividades em que o aluno se sinta parte do processo 

educacional, podendo consequentemente, interagir através da troca de ideias com professores 

e especialistas em diferentes localidades. 

Uma das características marcantes da educação à distância é que por se tratar de uma 

modalidade baseada na responsabilidade do aluno pelo seu processo cognitivo, a mesma é 

mais disseminada junto ao público adulto, por este valorizar de forma mais significativa a sua 

autonomia e autoaprendizagem. 

É importante salientar ainda, que mediante esta realidade, cabe ao aluno da EaD ser 

autodisciplinado e automotivado, daí a importância de se voltar á referida modalidade de 
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ensino essencialmente a este público alvo, para que dessa forma ele possa superar os possíveis 

desafios presentes na relação ensino-aprendizagem. 

Segundo Litwin (2001), a EaD caracteriza-se fundamentalmente pelo 

estabelecimento de uma comunicação de múltiplas vias, onde suas possibilidades ampliam-se 

em meio às mudanças tecnológicas como uma modalidade alternativa para superar limites de 

tempo e espaço. 

Ainda de acordo com a autora supra, a modalidade a distância vem se redefinindo na 

base do impacto dos novos desenvolvimentos tecnológicos, onde computadores cada vez mais 

sofisticados; instalação de redes; extensão da fibra ótica; habilidades requeridas para o uso da 

tecnologia; e a formação no campo da informática oferecida através da mídia, instalam novas 

formas culturais que produzem impacto nos modos de conhecer e aprender. 

De acordo com Rosa (2001), existem algumas características do ensino à distância no 

que diz respeito às variáveis: alunos; docentes; comunicação/recursos e 

estrutura/administração (Quadro 1 ). 
 

Quadro 1: Características da EaD 
VARIÁVEIS CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

Alunos 

Heterogêneos quanto à idade e qualificação 

População dispersa 

Escolha do local de estudo 

A maioria do público alvo trabalha 

A maioria do público alvo é adulta 

Realiza-se menor interação social 

A educação é atividade secundária 

Tempo parcial 

 

 

 

Docentes 

Suporte e orientação da aprendizagem 

Recurso substituível parcialmente 

Basicamente, produtor do material 

Habilidades e competências são menos conhecidas 

Os problemas anteriores dependem do sistema como um todo 

 

 

Comunicação/Recursos 

Ensino multimídia 

Comunicação diferenciada em espaço e tempo 

Oficinas e laboratórios de outras instituições 

Uso massivo de meios 

 

 

 

 

Estrutura/Administração 

Múltiplas unidades e funções 

Menos docentes e mais administrativos 

Intensa relação entre docentes e administrativos 

Os administrativos são basicamente insubstituíveis 

Muitos alunos por curso 

Tende a ser mais democrática no acesso de alunos 

Altos custos iniciais, mas menos elevados em função da variável 

aluno 

Fonte: ROSA, Vanderley Flor da.  Educação continuada a distância, um estudo de caso. São Carlos, 2001.  

 

Pertinente à evolução da educação à distância em função da tecnologia de 

transmissão de informação adotada, segundo Moore (1996 apud ROSA, 2001), a evolução da 

mesma pode ser dividida em três gerações. A primeira refere-se à geração “textual”, 

caracterizada pelo modelo por correspondência baseado na tecnologia impressa no início do 

século XIX. A segunda foi denominada geração “analógica”, modelo baseado através dos 

recursos de programas radiofônicos e televisivos, aulas expositivas, fitas de vídeo e material 

impresso. Nesta fase, vale ressaltar a Telescola em Portugal. E finalmente a terceira geração e 

atual, a geração “digital”, caracterizada por ambientes interativos, com a eliminação do tempo 

fixo para acesso à educação. A comunicação é assíncrona em tempos diferentes e as 

informações são armazenadas e acessadas em tempos diferentes sem perder, contudo a 

interatividade. 
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Na atual geração, os meios disponíveis são dentre outros: 

 teleconferência, 

 chat,  

 fóruns de discussão 

 correio eletrônico 

 weblogs 

 espaços wiki e  

 plataformas de ambientes virtuais. 

Possibilitando dessa forma uma total interação multidirecional entre alunos e tutores, 

superando assim a distância social, bem como a distância geográfica. 

 

2.2 Vantagens, Desvantagens e Tecnologias da EaD 

 

Apesar da educação à distância já ser considerada uma realidade em todo o mundo e 

estar ganhando cada vez mais popularidade, a referida modalidade por representar uma 

mudança significativa de paradigma ao sair do ensino tradicional para o novo, apresenta 

algumas vantagens e desvantagens quanto à sua acessibilidade. Assim, de acordo com Ikeda e 

Cavalheiro (2005), o quadro 2 retrata de forma generalizada esse panorama. 
 

Quadro 2: Vantagens e Desvantagens da EaD 
VANTAGENS DESVANTAGENS 

Flexibilidade de tempo e local. Isolamento dos alunos, impossibilitando a 

socialização com os demais. 

Economia proporcionada quando comparada aos métodos 

tradicionais de ensino, sala de aula. 

Falta de preparo dos professores e dos tutores do 

ensino a distância. 

Remoção de barreiras ao acesso à informação. Excesso de expectativa, com promessa demais e 

entrega de menos. 

Redução do efeito timidez, que compromete o aprendizado 

nos métodos tradicionais de ensino. 

Baixa quantidade de comunicação humana 

despendida e a falta de interação nas atividades 

desenvolvidas. 

Possibilidade de o aluno aprender em seu próprio ritmo. Baixa credibilidade em relação a esta forma de 

ensino. 

Praticidade da forma como os assuntos são abordados. Falta de qualidade nas ferramentas de aprendizado 

disponíveis. 

Rompimento de barreiras geográficas e sociais. Possível inadequação dos critérios de avaliação 

utilizados. 

Fonte: Adaptado de Ikeda e Cavalheiro, 2005 

 

Fazendo uma análise das vantagens propostas pelos autores, é certo que os benefícios 

mencionados, anteriormente, atuam de forma significativa no processo ensino-aprendizagem, 

uma vez que o alunado encontra-se diante de um ensino com maior praticidade, podendo o 

mesmo estudar dentro do seu próprio ritmo, além de uma comunicação proporcionada por 

meio da mídia eletrônica.  

Por outro lado, apesar da certeza de que essa realidade chegou para ficar, 

paralelamente as vantagens, ainda existem aqueles que as vêm de forma preconceituosa, 

muitas vezes devido à falta de informação, porém, diante da atual sociedade digital em que 

nos encontramos, uma coisa é certa, não dá mais para sermos totalmente contra a EaD, pois 

esta já se transformou em todo o mundo como um meio a mais de se adquirir conhecimento. 

Sabemos, contudo, que o caminho a ser trilhado na busca pelo pleno sucesso da 

educação à distância ainda é grande, desafios ainda estarão presentes nesta caminhada, porém, 

o mais importante para que se alcance o seu real objetivo e total credibilidade é que os cursos 

tenham propostas, metodologias e público alvo, sendo necessário para tanto o ajuste dessas 
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variáveis, em que o cuidado para que não haja o nivelamento por baixo torne-se 

imprescindível. 

Atrelado a todo esse novo processo educacional nos deparamos com a sua mola 

mestra, a tecnologia, e dentro deste contexto, segundo Litwin (2001), percebemos nitidamente 

que desde o surgimento da educação à distância, as diferenças tecnológicas presentes a esta 

modalidade contribuíram para definir os suportes fundamentais dessa nova proposta. Como já 

foi visto no tópico gerações da EaD, no início tivemos como ferramentas os livros e cartilhas, 

em seguida a televisão e o rádio, mais tarde o aparecimento dos áudios e vídeos e atualmente 

a incorporação das redes de satélites, o correio eletrônico, os programas desenvolvidos para os 

suportes informáticos e a utilização da internet. Entretanto, para que haja uma interatividade 

em um curso ministrado no formato on-line, é necessário dispor de algumas funcionalidades, 

tais como chats integrados, sistemas de teleconferência e tecnologias streaming, através das 

quais conteúdos de áudio e ou vídeo são disponibilizados em tempo real. Cursos 

desenvolvidos dentro dessas tecnologias permitem ao aluno, por exemplo, acompanhar 

seminários ou ver o professor em uma tela acompanhando o resumo do que ele explana, 

fazendo perguntas e comentários. Elas misturam Web e TV. Essa interatividade deve se 

desenvolver entre todos os participantes do grupo, ou seja, professor-aluno, aluno - professor 

e aluno-aluno. Ressaltamos ainda, que os cursos on-line também devem investir nas 

ferramentas assíncronas, como os fóruns, troca de e-mails e as listas de discussão. 

Ressaltamos que grande parte dos cursos são compatíveis com os browsers mais conhecidos 

do mercado, como Internet Explorer, Mozila, Firefox,etc. e utilizam principalmente a 

plataforma Windows.  

Dentro desse contexto, percebemos que o desenvolvimento da tecnologia favorece o 

enriquecimento das propostas do ensino à distância, resolvendo de maneira significativa um 

dos problemas da EaD, a interatividade, além de identificar novas atividades cognitivas, visto 

que as tecnologias de forma permanente vão gerando possibilidades diferentes, permitindo 

ainda uma comunicação síncrona e assíncrona. 

A seguir, através do quadro 3, retrataremos segundo Bryant et al.(2005), apud Ikeda 

e Cavalheiro (2005), as principais tecnologias voltadas a educação à distância concernentes ao 

formato, modo de transmissão, autonomia do ritmo do aprendiz e características. 
 

Quadro 3: As Tecnologias da EaD 
 

FORMATO 

MODO DE 

TRANSMISSÃO 

AUTONOMIA 

DO RITMO 

DO APRENDIZ 

 

CARACTERÍSTICAS 

Estudo por 

correspondência 

Assíncrono Alta Aprendiz e tutor se comunicam via e-mail. 

 

TV Comercial 

 

Assíncrono 

 

Alta 

Aprendiz deve assistir ao programa, mas pode gravá-lo e assisti-

lo quando quiser. Não há interação pessoal entre o tutor e o 

aprendiz. 

TV Interativa Síncrono Baixa Câmeras nos locais do tutor e aprendiz. Há interação entre 

ambos. 

Classe Virtual Síncrono Baixa Câmeras no local do tutor. 

Classe 

possibilitada pela 

Web 

 

Síncrono e 

Assíncrono 

 

Média 

Ferramentas de administração de cursos como Blackboard, 

sessões de discussão, bate-papos on line, atendimento on-line, 

grupos virtuais, etc. 

Classe baseada na 

Web 

Síncrono e 

Assíncrono 

Baixa Dirigida por software, ambiente síncrono, onde o aprendiz não 

controla o ritmo. 

Fonte: BRYANT, Stephanie M; KAHLE, Jennifer B; SCHFER, Brad A. A distance education: a review of the 

contemporary literature. Issues. Accouting Education, v.20, n3, p.259, 2005. 
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2.3 Evolução da EaD no Exterior e no Brasil 

 
A educação à distância passou por diferentes fases desde o seu surgimento. Inicialmente, 

caracterizando-se por meio dos cursos por correspondência, e hoje essencialmente é caracterizado pelo 

uso maciço das novas tecnologias, mais precisamente a utilização da internet, marco da era digital. 

Ao longo da história, devido à necessidade da busca pelo novo, o mundo aos poucos foi 

aderindo a este modelo educacional, e o que começou inicialmente como sendo um simples método de 

ensino, já que no início era tido como um processo de técnica, portanto limitado, terminou se 

transformando em uma nova modalidade dentro do processo ensino-aprendizagem, estando presente 

hoje de forma significativa em grande parte do mundo. 

Vale ressaltar, portanto, que o aluno que se interessa em participar desta modalidade de 

ensino, tem que ter alguns requisitos tais como: motivação intensa e grande senso de responsabilidade; 

proatividade nas intervenções em fóruns e discussões; disciplina para criar e manter novos horários e 

rotina; alguma experiência no uso de computadores e navegação na internet; prazer quanto ao uso de 

tecnologias de informação e comunicação e acima de tudo disponibilidade para lidar com elas; ter 

acesso ilimitado à internet seja em casa ou no trabalho, e proficiência na língua. Salientamos ainda 

que, há mais de 30 anos, existem instituições pelo mundo especializadas no ensino à distância dentro e 

fora do país de origem, e que através do advento da internet, a partir de 1995, houve um 

fortalecimento significativo desse canal, no qual atualmente a maioria das universidades abertas se 

apoia.  

Diante do exposto, apresentaremos a seguir os registros pertinentes aos principais 

acontecimentos quanto à evolução da educação à distância no exterior, ressaltando, destaque ao Japão, 

Espanha e Portugal. Japão por ser considerado o país mais desenvolvido em termos hi-tech. Espanha e 

Portugal, por estarem mais próximos do Brasil, e consequentemente por serem os mais procurados 

pelos brasileiros. 

1833 - Registro da primeira experiência na Suécia com o curso básico de contabilidade. 

1840 – Criação na Europa, da primeira escola de ensino por correspondência: Sir Isaac Pitman 

Correspondence Colleges no Reino Unido. 

1856 – Fundação do primeiro Instituto de Ensino de Línguas por correspondência, na Alemanha. 

1874 – Implantação do ensino à distância nos Estados Unidos com a Weeleyan University. 

1939 – Fundação do CNED, Center National d’ Education a Distance na França. 

1946 – A Universidade de South África (UNISA) leciona os primeiros cursos superiores de educação 

à distância. 

1948 – Primeira lei sobre escolas de ensino por correspondência na Noruega, iniciando o controle do 

Estado sobre as escolas privadas de ensino por correspondência. 

1969 – Fundação da Open University no Reino Unido. 

1972 – Fundação da UNED, Universidade Nacional de Educación a Distância na Espanha. A UNED é 

uma universidade pública e está presente atualmente, em 60 centros na Espanha, e em 20 

centros no estrangeiro, nomeadamente em Bata, Berlim, Berna, Bruxelas, Buenos Aires, 

Caracas, Lima, Londres, Malabo, México, Paris e São Paulo. É considerada a segunda maior 

universidade européia com mais de 150.000 estudantes, e desde 1997, está associada a 

UNESCO promovendo o desenvolvimento do ensino à distância.  

1972 – Implantação do Programa de Universidade Aberta através da Universidade Autônoma do 

México.  

1974 – A Universidade Aberta Allma Iqbal, inicia curso de formação para docentes via a distância no 

Paquistão. 

1977 – Criação da Universidade Estatal a Dístância da Costa Rica. 

1977 – Criação da Universidade Nacional Aberta da Venezuela. 

1978 – Fundação do National Institute of Multimedia Education no Japão. Em 2007, foi inaugurada a 

primeira universidade cibernética do Japão, prevendo atividades exclusivamente pela internet, 

tanto para a freqüência das aulas quanto para a realização das provas. Esta localizada na 

cidade de Fukuoka, ao sul do Japão. Oferece cursos de  graduação com duração de 4 (quatro) 

anos nas áreas de tecnologia da Informação e Bens Culturais. As aulas são transmitidas em 

áudio-vídeo, e os materiais, como textos de apoio e anotações, encontram-se disponíveis para 

download na internet. A capacidade é de 100 professores e de aproximadamente 1.300 alunos, 
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essa preocupação com o número reduzido de matriculados é para preservar a qualidade do 

ensino, pelo menos nos primeiros anos de atuação. 

1980 – Criação da Universidade Aberta de Sri Lanka, com o objetivo de atender setores importantes 

para o desenvolvimento do país, ofertando cursos voltados a profissões tecnológicas e 

formação docente. 

1983 – Criação da Universidade Estatal Aberta e a Distância da Colômbia. 

1983 – Criação da Universidade Aberta Sukhothiai Thommathirat, que conta atualmente com cerca de 

300.000 alunos em diferentes setores e modalidades. 

1984 – Criação da Universidade Aberta de Terbuka na Indonésia, fundada com o objetivo de atender a 

forte demanda de estudos superiores.  

1985 – Criação da Universidade Nacional Aberta Indira Gandhi na Índia. 

1988 – Fundação da Universidade Aberta de Portugal. Tem a sua sede em Lisboa e delegações no 

Porto e em Coimbra. Quanto à oferta de cursos, os mesmos são divididos em licenciatura (1º 

ciclo), mestrado (2ª ciclo) e doutoramento (3º ciclo) Atualmente são disponibilizadas 12 

(doze) cursos para licenciatura, tais como: Ciências da Informação e da Documentação, 

Ciências do Ambiente, Estudos Artísticos, Gestão de Línguas, Literatura e Cultura – Estudos 

Portugueses, etc. No mestrado são oferecidos 04 áreas de estudos, como: Ciências e 

Tecnologias; Ciências Sociais e Gestão; Educação e Ensino à Distância e Humanidades. Já o 

doutoramento conta atualmente com a realização de 06 cursos. A partir de 2007 a 

Universidade Aberta de Portugal passou a oferecer todos os seus cursos em regime on line 

através da plataforma e-learning.  

1991 – Criação do EDEN, European Distance Education Network, baseado na Declaração de 

Budapeste. 

1993 – Criação da International Commission Of Education for the Twenty-First Century, no âmbito da 

UNESCO, presidida por Jacques Delors. 

Um enfoque especial será dado a duas instituições, a Open Univertity e o MIT – Massachusetts 

Institute of Technology.  

No primeiro momento será feita uma abordagem em uma das instituições que mais se 

destaca no oferecimento de cursos à distância no mundo, The Open University, considerada como a 

maior universidade da Europa e uma das mais prestigiadas das universidades abertas devido à 

seriedade e qualidade dos cursos oferecidos. Criada em 1969, começou suas atividades na década de 

70 com cerca de 80 alunos, sendo utilizado como recursos o ensino por correspondência e a 

transmissões de rádio e TV pela BBC, empresa estatal de comunicação da Inglaterra. Em 1980 já 

contava com cerca de 70.000 alunos, tendo uma média de 6.000 discentes se graduando ao ano. 

Atualmente, a OU, como é conhecida internacionalmente, conta hoje com cerca de 250.000 alunos, 

The Open University serviu de referência para o surgimento de universidades abertas em vários países 

do mundo, a exemplo da Open Polytechnic na Nova Zelândia e a Open University Heerlen na 

Holanda. 

Concernente ao MIT – Massachusetts Institute of Technology, fundado em 1861, o mesmo é 

um centro universitário de educação e pesquisa privado localizado em Cambridge, Massachustts, nos 

Estados Unidos. O MIT é um dos líderes mundiais em ciência e tecnologia. Dentre seus proeminentes 

departamentos e escolas, destacam-se: Sloan School of Management, Lincoln Laboratory, Computer 

Science and Artificial Intelligence Laboratory, Media Lab e Whitehead Institute. O MIT investe de 

forma significativa nas áreas de pesquisa em computação e microeletrônica. Ao longo dos seus anos 

de funcionamento, estabeleceu contato com outras universidades, governos e empresas em todos os 

países do mundo. Oferece ainda a seus estudantes de mestrado e doutorado um total de seis residências 

com as mesmas características e os mesmos serviços que as residências para estudantes de licenciatura 

e curso superior de curta duração. O MIT dedica uma grande parte de seu orçamento para ajudar os 

estudantes a financiar seus estudos nessa instituição. Em 2006, a universidade investiu 

aproximadamente US$ 42 milhões em bolsas de estudo. Por ter como uma de suas propostas expandir 

os cursos que oferece, o MIT neste mesmo ano publicou ainda 1.400 cursos além de receber mais de 

25.000 mensagens via e-mail, reconhecendo que são líderes em fornecer informações gratuitas pela 

Web. Até 2006, 61 membros ou ex-membros da comunidade do MIT haviam recebido o Prêmio 

Nobel. Atualmente, possui um consórcio com diversas universidades, principalmente na Espanha e 

Portugal. Porém, fazer parte desta família não é tarefa fácil, pois para ingressar no MIT torna-se 
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necessário a realização de três exames: o SAT I (Scholastic Aptitude Test), que são testes de admissão 

que fazem parte do processo de seleção para o ensino superior americano. TOEFL (Test of English as 

a Foreign Language), no caso da língua materna não ser o inglês, e o SAT II (Teste de matérias 

específicas). Por ser uma das melhores instituições dos EUA em proporcionar educação aos estudantes 

de todo o mundo, seus programas de mestrado e doutorado são dos mais completos e importantes dos 

Estados Unidos. Destacam-se o mestrado nas áreas de Ciência, Engenharia, Arquitetura, Urbanismo, 

Administração e Negócios e Meio Ambiente. Quanto aos programas de doutorado, destacam-se as 

áreas de Filosofia e Ciências.  

No Brasil, a presença da modalidade data do início do século passado, onde a seguir, será 

mostrado de forma generalizada um apanhado da Educação à Distância, destacando vários projetos 

que contribuíram para a sua disseminação. 

1904 - escolas privadas internacionais começaram a oferecer cursos pagos por correspondência. 

1934 – Edgard Roquete Pinto instalou a Rádio-Escola Municipal no Rio de Janeiro. Os alunos tinham 

acesso prévio a folhetos e esquemas de aula. Utilizava-se também a correspondência para 

estabelecer contato com os alunos. 

1939 – É criado o Instituto Universal Brasileiro em São Paulo. 

1941 – É criada a primeira Universidade do Ar, que durou dois anos. 

1947 – É criada a Nova Universidade do Ar, patrocinada pelo Senac, Sesc e emissoras associadas. 

1961/65 – Foi criado o movimento de Educação de Base (MEB), pela Igreja católica e o governo 

federal, que passou a utilizar um sistema radioeducativo: educação, conscientização, 

politização e educação sindicalizada. 

1970 – Institui-se o Projeto Minerva, um convênio entre a Fundação Padre Landell de Moura e a 

Fundação Padre Anchieta para produção de textos e programas. 

1972 – O governo federal enviou a Inglaterra um grupo de educadores, tendo à frente o conselheiro 

Newton Sucupira. O relatório final marcou uma posição reacionária às mudanças no sistema 

educacional brasileiro, colocando um grande obstáculo à implantação da universidade aberta e 

a distância no Brasil. 

Na década de 70, a Fundação Roberto Marinho institui um programa de Educação supletiva a distância 

para o 1º e 2º graus. 

1992 – Foi criada a Universidade Aberta de Brasília (Lei 403/92), com possibilidade de atingir três 

campos distintos: 

a) Ampliação do conhecimento cultural 

b) Educação continuada 

c) Ensino superior 

2006 – O MEC lança a Universidade Aberta do Brasil (UAB), um sistema integrado por universidades 

públicas que se valem da metodologia de ensino à distância para atender camadas com 

dificuldades no acesso à formação universitária, com prioridade para professores e demais 

profissionais da rede básica de ensino. 

2007- O MEC elabora a Rede e-Tec, proposta de EaD para o Ensino Médio, com oferta de cursos 

técnicos de nível médio à distância, públicos e gratuitos, em regime de colaboração entre 

União, estados e municípios. 

2011- A UAB oferece o primeiro mestrado em rede nacional, o profissional em matemática, voltado 

para a formação de docentes em matemática da escola básica. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

A emergência de um novo tipo de estudante universitário, na modalidade à distância, na 

atual conjuntura, já é uma realidade a qual não podemos fugir. É fundamental que discussões amplas e 

baseadas em dados esclarecedores possam traçar o real impacto da inserção desse alunado na vida 

acadêmica e universitária. 

Cada vez mais as tecnologias são empregadas em benefício da aprendizagem, e a educação à 

distância talvez seja o mais importante canal deste processo de obtenção de informações e 

conhecimentos. 
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Não há dúvidas de que essa ferramenta está minimizando distâncias e derrubando muitas 

fronteiras até então existentes, passando a ser um meio fascinante para a promoção da educação e do 

treinamento à distância. 

Dessa forma, a modalidade a distância passa a ser norteada por três variáveis imprescindíveis 

que são: conhecimento, habilidade e informação através de tecnologias web.  

O que há de novo na aplicação das novas tecnologias da EaD voltado para os cursos de 

graduação, é que através da Internet todas as possibilidades são envolvidas dando à nova modalidade 

maior interação. 

O ritmo acelerado da sociedade tecnológica é rico de possibilidades, por isso, obriga os 

educadores e governantes a buscarem respostas pedagógicas para se adequar à chamada sociedade 

tecnológica e/ou da informação. 

 

ANALYSIS MODE DISTANCE EDUCATION AS EDUCATIONAL 

POLITICS: CONCEPTUAL APPROACH 

 

ABSTRACT 

 

Distance learning had its beginning in the fifteenth century, when Johannes Gutenberg 

invented the printing press in Germany, however, its consolidation occurred only with the 

advent of the internet, during which distance education passed from method to method, and 

thus established itself as a new learning option. Given this reality, several discussions were 

stimulated its importance. This article is guided by this question aims to analyze the mode 

distance education as educational policy, thus a conceptual approach. Were outlined specific 

objectives: to identify the characteristics of generations and distance education mode; Check 

the advantages, disadvantages and technologies of distance education mode and show the 

evolution of the mode distance education abroad and in Brazil. The methodology used was 

based on the nature in basic research. As to the objectives it has been founded by a descriptive 

exploratory study, and finally about the procedures in the literature. The research was 

problematic investigate to what extent the mode distance education contributes to education 

policy as a process of teaching and learning. At the end we find that more and more 

technologies are employed for the benefit of learning, and distance education is perhaps the 

most important channel of the process of obtaining information and knowledge.  

 

Key Words: Distance Learning. Evolution. Technology. 
 

REFERÊNCIAS 

 

BELLONI, Maria Luiza. Educação à distância. São Paulo: Editora Autores Associados, 2006. 

 

BRYANT, Stephanie M; KAHLE, Jennifer B; SCHFER, Brad A. A distance education: a review of the 

contemporary literature. Issues in Accouting Education, v.20, n3, p.259, 2005. 

 

GOUVÊA, Guaracira; OLIVEIRA, Carmem Irene. Educação a distância na formação de 

professores.Rio de Janeiro: Vieira & Lent, 2006. 

 

IKEDA,Ana Akemi; CAVALHEIRO, Constantino. Reflexões sobre as contribuições do ensino a 

distância. Disponível em: <http://www.unisantos.br>. Acesso em: 25 ago. 2013 

 

LITWIN, Edith.educação a distância. Temas para o debate de uma nova agenda educativa. Porto 

Alegre: Artmed, 2001. 

 

NISKIER, Arnaldo. Histórico da EaD. Disponível em: 

<http://www.ccvap.incubadora.fapesp.br/portal/coletivo/1-historico-da-ead/>. Acesso em: 28 ago. 2013. 



30 
 

 

 

 

PRETI, Oreste.Educação a distância:Brasília: Líber Livro, 2005. 

 

ROSA, Vanderley Flor da. Educação continuada a distância, um estudo de caso. São Carlos, 2001. 

Dissertação (mestrado) – Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, da Universidade de São 

Paulo, USP. 

 



31 
 

 

 

TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO NA SUBLUXAÇÃO DO OMBRO EM 

PACIENTES HEMIPLÉGICOS: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Carlos Giovanni Souza Barbosa
5
 

Tânia dos Santos Matos
6
 

Elaine Andrade de Jesus
7
  

 

RESUMO  

A hemiplegia é a principal sequela causada pelo Acidente Vascular Cerebral (AVC), que 

ocorre quando há uma interrupção do fluxo sanguíneo arterial para o cérebro, sendo de origem 

isquêmica ou hemorrágica. O hemiplégico tem como característica a espasticidade, que 

aumenta a rigidez dos músculos, dificultando as ações dos mesmos. Por ser a articulação mais 

móvel do sistema músculo esquelético, o ombro sofre com frequentes subluxações. O objetivo 

deste estudo é evidenciar os diversos tipos de tratamentos utilizados pela Fisioterapia, que 

mais se mostraram eficazes para os pacientes hemiplégicos que sofrem subluxação no ombro. 

Foram pesquisadas em sites como Scielo, MedLine e Lilacs e revistas especializadas, através 

de palavras chaves como: subluxação, tratamento fisioterapêutico, hemiplégico, 

physiotherapeutic,  subluxation e outros, terapias convencionais como a Cinesioterapia e 

Eletroterapia, através de técnicas como Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) e 

Eletroestimulação respectivamente, além do recurso de algumas órteses, tendo a Kinesio 

Taping como o mais utilizado. Concluiu-se que as técnicas estudadas são eficazes para 

pacientes hemiplégicos que sofrem com a subluxação de ombro, tendo cada uma delas sua 

importância em determinado momento da reabilitação, auxiliando também na diminuição de 

dependência para realização das atividades da vida diária. 

 

Palavras-Chave: Hemiplégico. Subluxação. Tratamento Fisioterapêutico. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Síndrome neurológica complexa, o Acidente Vascular Cerebral (AVC) envolve 

anormalidade ordinariamente súbita do funcionamento cerebral decorrente de uma interrupção 

do fluxo sanguíneo por um trombo ou êmbolo em 60 a 85% dos casos, que são os de origem 

isquêmica. Pode ocorrer também de cunho hemorrágico, seja parenquimatoso ou 

subaracnóideo. O AVC continua a ser uma das principais causas de incapacidade e morte de 

pessoas de todas as raças e etnias. A doença atinge 15 milhões de pessoas mundialmente a 

cada ano. Destes, seis milhões falecem. Nos países desenvolvidos, o AVC é a terceira causa 

de morte e motivo mais importante de incapacidade crônica. Nos últimos anos a doença atinge 

cada vez mais pessoas na faixa etária produtiva (BEZERRA, 2012). 

É responsável por grandes prejuízos neurológicos e incapacidades funcionais que 

limitam atividades pessoais no ambiente social, profissional e familiar. Os pacientes 

geralmente apresentam como conseqüência física a hemiplegia ou hemiparesia, que 
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correspondem à paralisia completa ou parcial dos músculos de um hemicorpo, respectiva-

mente, contralateral ao lado da lesão encefálica (SANTOS et al., 2010). 

A sequela de maior frequência no AVC, e consequentemente mais encontrada na 

reabilitação, é a hemiplegia, uma paralisia de um hemicorpo gerada por alterações ou lesão 

vasculares de artérias que irrigam o cérebro do lado oposto ao lado paralisado. O início da 

hemiplegia pode comprometer os princípios da biomecânica normais e a estabilidade do 

complexo do ombro, devido à perda do controle motor e desenvolvimento de padrões 

anormais de movimento; secundariamente, ocorrem alterações em tecidos moles e alteração 

no posicionamento da articulação glenoumeral (SILVA; KNABBEN, 2009). 

No AVC, a paresia ou plegia dos músculos do ombro, juntamente com a 

instabilidade inferior da articulação glenoumeral, contribuem para a ocorrência do 

deslocamento inferior da cabeça do úmero. A subluxação do ombro pode ser definida como 

uma mudança na integridade mecânica na articulação glenoumeral, que causa um “degrau” 

entre o acrômio e a cabeça do úmero. Nos portadores de AVC, a redução da atividade 

muscular leva a um estiramento contínuo dos tecidos moles da articulação do ombro, como a 

cápsula articular, músculos, nervos e ligamentos, resultando na subluxação do ombro. A 

subluxação do ombro é uma complicação secundária frequentemente encontrada nos 

pacientes que sofreram acidente vascular encefálico (AVC), apresentando incidência relatada 

em até 81% dos casos. O prejuízo no controle motor do membro superior (MS) representa 

uma grave consequência do AVC, em que 13% dos pacientes apresentam déficits no MS já 

nas duas primeiras semanas e 66% dos sobreviventes apresentam danos severos após 6 meses 

do AVE (CORRÊA et al., 2009). 

Os programas de reabilitação para pacientes que sofreram AVC mostram-se capazes 

de melhorar a capacidade funcional. A fisioterapia tem conseguido alcançar objetivos com 

maiores avanços, no desenvolvimento de uma melhoria da qualidade de vida, em níveis 

capazes de inserir novamente o paciente ao seu meio social, ao trabalho e conquistar uma 

independência de mobilidade. Dentro das limitações de cada caso, busca-se satisfação e 

confirmam-se os benefícios de uma intervenção fisioterápica (SANTOS; SOARES, 2011). 

Este estudo tem como objetivo, evidenciar de forma detalhada, os diversos tipos de 

tratamentos utilizados pela Fisioterapia, que mais se mostraram eficazes para os pacientes 

hemiplégicos que sofrem de subluxação no ombro.  

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Com a melhoria das condições socioeconômicas, a população do Brasil passa por 

acentuado processo de envelhecimento e aumento da expectativa de vida. Este impacto deverá 

se proporcionar ainda mais nas próximas décadas, uma vez que se espera um acréscimo de 

300% na população idosa em países em desenvolvimento nos próximos 30 anos, 

especialmente na América Latina. Com o aceleramento dessa tendência, há um crescimento 

da prevalência das doenças crônicas, especialmente as doenças cerebrovasculares. Em meio 

ao universo dessas doenças, vale ressaltar o impacto do acidente vascular cerebral (AVC), que 

é um grande desafio para o Governo (BEZERRA, 2012). 

Acidente Vascular Cerebral é definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

como uma síndrome de rápido desenvolvimento, de origem vascular com sinais clínicos de 

perturbação focal ou global da função cerebral, com mais de 24 horas de duração, podendo 

levar ao óbito (SILVA; KNABBEN, 2009). 

Nos países desenvolvidos, o AVC é uma das causas de morte mais frequentes. Nos 

E.U.A. constituem a terceira causa de morte, anualmente, esta patologia leva a óbito pouco 

mais de 140.000 pessoas. A probabilidade de sofrer um AVC é maior nos homens, porém, 

após os 85 anos, é mais frequente nas mulheres. O risco relativo homem/mulher de sofrer um 
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AVC é de 1.25 (para idades entre os 55-64 anos), 1.5 (para idades entre os 65-74anos), 1.07 

(para idades entre os 75-84 anos) e 0.76 (para idades superiores a 85 anos). Aproximadamente 

75% de todos os casos de AVC ocorrem em pessoas com idade superior a 65 anos. Dados do 

National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) revelam que pessoas de cor 

negra são mais suscetíveis ao AVC em comparação com brancos (especialmente nos jovens) e 

que, de todos, 87% são isquêmicos, 10% são hemorragias intracerebrais e 3% são 

hemorragias subaracnóideias (PIASSAROLI et al., 2011). 

Inicialmente, a hemiplegia compromete toda a articulação do ombro, envolvendo 

músculos e ligamentos, que por consequência causa um déficit tanto na biomecânica quanto 

na estabilidade, pois o indivíduo perde o controle motor e desenvolve padrões anormais de 

movimento; posteriormente, os tecidos moles são afetados e desalinhamento na articulação 

glenoumeral. O AVC gera um grande prejuízo na funcionalidade dos membros superiores, 

ocasionando assim, uma maior dependência na realização das atividades de vida diárias 

(AVD’S), pois há perda de coordenação e precisão dos movimentos necessários para realizar 

essas tarefas (SANTOS et al., 2010). 

A fisioterapia tem a incumbência de coordenar a função motora, a fim de prevenir a 

formação de retrações nos tendões e de fixações nas articulações, fazendo com que os 

movimentos sejam dificultados. Além de reeducar a postura, sugerir órteses para que o 

paciente se sinta mais confiável em realizar determinadas atividades, manter a flexibilidade 

articular normal, a amplitude de movimento e diminuir o quadro álgico (AMORIM et al., 

2011). 

Subluxação glenoumeral ocorre comumente em 81 % das pessoas com um membro 

superior parético ou plégico após o AVC, em parte porque o ombro é estabilizado apenas 

pelos músculos circundantes as cápsulas articulares e estruturas ligamentares. Tipicamente, a 

subluxação ocorre depois do acidente vascular cerebral, durante a fase flácida precoce, é na 

direção inferior. Isto é, provavelmente devido aos efeitos da gravidade e a estrutura de base, 

que permite um aumento da frouxidão na cápsula inferior para proporcionar uma adequada 

liberdade a articulação (DOHLE et al., 2013). 

A subluxação do ombro pode ocasionar dor, limitações de movimento, lesões do 

plexo braquial, capsulite adesiva e lesões nos músculos da bainha rotatória. Esses fatores 

contribuem para o atraso da recuperação do membro superior e estão diretamente 

relacionados à qualidade de vida desses pacientes (CORRÊA et al., 2009). 

Terapia de estimulação elétrica funcional (EEF) é um tratamento que integra a 

estimulação elétrica do sistema sensório-motor e movimento funcional repetitivo do braço 

parético em pacientes hemiparéticos e tetraparéticos. Na terapia por EEF, uma pré-

programada estimulação elétrica e um apoio manual do movimento articular por um terapeuta, 

são usados para ajudar o paciente a alcançar o movimento funcional do braço. Com esta 

assistência, o paciente sente que seus músculos paralisados estão executando as contrações 

desejadas numa forma sinérgica e estão realizando o movimento do braço com esforço 

adequado. Simultaneamente, sinais sensoriais podem ser gerados pela excitação das vias 

aferentes nos nervos periféricos estimulados (KAWASHIMA et al., 2013). 

A técnica de facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP), originalmente 

desenvolvida por Herman Kabat, em 1954, para o tratamento de Poliomelite, demonstra 

eficácia nas mais distintas doenças. Tem como objetivo promover o movimento funcional por 

meio da facilitação, da inibição, do fortalecimento e do relaxamento dos grupos musculares. 

Os exercícios de (FNP) podendo contribuir para compensar determinadas deficiências, entre 

elas a amplitude de movimento voluntario. O individuo com défcit motor não consegue 

realizar sua atividade diária satisfatoriamente. Através dos exercícios a (FNP) visa aumentar 

sua capacidade de amplitude de movimento e melhorar a capacidade da pessoa em responder 

de forma positiva ao esforço. As vantagens que decorrem da prática destes exercícios é a 
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melhora das condições motoras do indivíduo, de modo que ele possa conseguir enfrentar os 

desafios da vida diária (PEREIRA; SILVA JR., 2012). 

O tratamento da subluxação deve ter como objetivo restaurar o mecanismo de 

travamento do ombro corrigindo a posição da escápula e da fossa glenóide, estimular a 

atividade ou o tônus nos músculos que estabilizam a articulação do ombro e manter uma 

amplitude de movimento passiva completa sem dor e sem trauma na articulação e estruturas 

ao redor. Esta manutenção pode ser conseguida pela Kinesio Taping, criada por Kenso Kase 

em 1996, que constitui uma técnica nova onde uma bandagem elástica é aplicada sobre a pele, 

podendo ser esticada até 120-140% do seu comprimento normal, resultando em um 

mecanismo de pressão/força. É feita de um material especial permeável ao ar, resistente a 

água e pode ser utilizada por vários dias. Por ser elástica, após a aplicação promove uma 

tração constante na pele com força para cima, diferente de uma bandagem comum (SANTOS 

et al., 2010). 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica compreendida entre agosto e 

outubro de 2013, utilizando-se uma busca da literatura por meio de consulta nas bases de 

dados eletrônicos Scielo, MedLine e Lilacs, monografias, sites, revistas especializadas na 

área, periódicos e livros. Como critério de inclusão selecionou-se artigos publicados de 2009 a 

2013, nas línguas inglesa, espanhola e portuguesa, cujo acesso foi permitido.  

Os artigos selecionados foram analisados de modo a preencher o foco do tratamento 

fisioterapêutico em pacientes hemiplégicos que sofrem de subluxação do ombro, e 

classificados de acordo com a necessidade pela busca do tema em relação à sua definição, 

etiologia, quadro clínico, sequelas, epidemiologia, incluindo a busca de propostas para a 

reabilitação de pacientes adultos com seqüelas de AVC, que foi o foco do trabalho.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para Sperry, Mejia (2012) a Kinesio Taping se trata de uma técnica oriental que faz 

uso de fitas adesivas, e que auxilia no tratamento de lesões traumáticas de nervos e músculos. 

Tal método não utiliza nenhuma substância química nas bandagens que, apesar de serem 

consideradas terapêuticas, ainda não se tem muita evidência científica conclusiva sobre sua 

eficácia. As bandagens são compostas por algodão e sua principal característica é a 

elasticidade, sendo atualmente muito utilizadas por atletas de diversas modalidades 

desportivas. Considera a bandagem como um esparadrapo terapêutico e elástico, feito com 

tecido 100% de algodão e ativado pelo calor. É à prova d´água, não contém látex e permite 

que a pele respire sem obstrução. Possibilita ainda o movimento normal do corpo e dura três 

dias na pele após aplicado. O método visa aliviar a dor e reduzir edemas, pelo fato de 

melhorar a circulação linfática, além de gerar maior estabilidade articular e favorecer a 

contração muscular.  

Segundo Kaya et al. (2010) um dos os objetivos da técnica Kinesio Taping é 

normalizar o ritmo escapuloumeral, alterando a atividade muscular escapular e correção da 

posição escapular anormal. O controle da escápula poderia ser fornecido pelo feedback 

proprioceptivo constante, e a correção do alinhamento durante os movimentos dinâmicos com 

a KT. A KT demonstrou-se capaz de promover a  estabilidade proximal da escápula 

permitindo ao úmero movimentos sem dor.  

Na pesquisa realizada por Vicente et al. (2012), alguns estudos mostram que o uso de 

Kinésio Taping aumenta a mobilidade das articulações, com melhora do desempenho cinético 

escapular. Este método utiliza um curativo de fita adesiva elástica, entre 40-60 % do seu 
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comprimento inicial, em nenhum momento coloca em comprometimento a mobilidade das 

articulações. As fitas são 100% algodão e o calor ativa a cola, isso facilita a respirabilidade 

permitindo a evaporação, aumentando assim a sua resistência à água e prolonga a 

durabilidade cerca de 3-4 dias. Entre os muitos efeitos descritos nesta técnica, destacam a 

diminuição da dor, melhora a circulação linfática e venosa sob a pele, dar suporte aos 

musculos debilitados e correção dos desalinhamentos articulares. 

Enquanto Melo et al. (2012) afirmam que a presença de dor no ombro pode 

desestimular o movimento e interferir sobre a eficácia de qualquer técnica de resgate da 

função motora, uma vez que o estímulo aferente doloroso pode inibir o motoneurônio alfa 

(eferente) dos músculos a serem recrutados, podendo privar o paciente da recuperação. Assim, 

a dor no ombro hemiplégico precisa ser efetivamente prevenida ou tratada, de modo que não 

se torne um obstáculo prático para a implementação de novas estratégias de reabilitação do 

membro superior. 

De acordo com Amorim et al. (2011) acredita-se que a estimulação elétrica 

neuromuscular (EENM) seja um recurso terapêutico fundamental no tratamento de 

hipotrofias, espasticidade e contraturas. No entanto, é necessário conhecer mais essa técnica, 

divulgá-la e padronizar os parâmetros utilizados no tratamento, para que seja mais eficaz. A 

EENM consiste na estimulação transcultânea do músculo privado de controle normal, 

associada a realizações de atividades funcionais. Sabe-se que os estímulos sensoriais que 

chegam ao córtex, através da ativação muscular do membro afetado, exercem influencia direta 

na ativação motora e na realização das atividades funcionais, potencializando a reorganização 

cortical. 

Já para Kawashima et al. (2013) estudos recentes que usaram este método terapeutico 

relataram uma significativa melhora na recuperação da função nas extremidades superiores, 

especialmente nos pacientes com AVC agudo. No entanto, algumas questões importantes 

permanecem sobre a eficácia da terapia de estimulação elétrica, como: qual é o mecanismo 

neural subjacente a uma melhoria da função sensória? E se esta terapia é eficaz para pacientes 

com acidente vascular cerebral crônico? A maior parte da recuperação sensória ocorre durante 

as primeiras quatro semanas depois de um acidente vascular cerebral e que não é fácil para 

restaurar a função motora em pacientes com AVC crônicos. No entanto, o verdadeiro 

tratamento para pacientes com AVC crônico para melhorar as funções do membro superior 

ainda é desconhecido. 

Segundo Corrêa et al. (2009) estudos preliminares indicam a EEF como um recurso 

terapêutico eficaz para a ativação da musculatura ao redor do ombro, proporcionando melhora 

na congruência da articulação glenoumeral e permitindo melhora funcional e da dor nessa 

articulação. Entretanto, o tempo de estimulação utilizado nesses estudos chegou a até 6 horas 

diárias, mostrando que esse tipo de intervenção fica restrita a uma pequena parcela da 

população, sendo praticamente inviável no sistema de reabilitação fisioterapêutica, em que as 

sessões variam de 40 a 60 minutos. 

Proposto por Melo et al. (2012) a FNP foi desenvolvida como uma modalidade de 

tratamento para pacientes com déficits de movimento e tem sido utilizada amplamente na 

reabilitação neuro-ortopédica. O método envolve três tipos básicos de aplicação: 1- iniciação 

rítmica; 2- contrações repetidas e 3- inversão do antagonista, que se subdivide em: inversão 

lenta; inversão-lenta-manter e estabilização rítmica. 

No trabalho de Salles et al. (2012) foi observado que a FNP foi uma boa opção de 

tratamento em pacientes com fraqueza muscular, tal método trabalha com cadeias musculares 

e usa o efeito da irradiação para direcionar a realização do movimento, assim, trabalham-se os 

músculos mais fracos através do potencial dos músculos mais fortes, pois o paciente 

apresentou evolução do quadro motor, com dissociação dos movimentos sinérgicos de forma 

ativa ou ativa assistida proporcionada pelo FNP. Contudo a associação do Kinesio Tape (KT) 
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junto a FNP, em estudos adicionais são necessários, os resultados apresentados neste estudo 

afirmam que o estimulo aplicado pelo KT junto à técnica de FNP, mostrou-se eficiente no 

ganho de mobilidade no uso funcional do membro superior afetado promovendo qualidade no 

movimento e independência nas atividades de vida diária. Mas é necessário que novas 

pesquisas sejam realizadas a fim de comparar o uso do KT com um projeto de grupo controle 

com o objetivo de investigar a real eficácia do KT. 

Para Hesse et al. (2013) o uso de uma órtese funcional do ombro ajudou a reduzir o 

desenvolvimento de sintomas clínicos do ombro  em pacientes com sindrome do AVC 

subagudo. Uma nova órtose proposta por estes autores visam o conforto para suportar o peso 

do membro superior flácido, reposiciona a cabeça do umero  subluxada e evitar a restrição do 

movimento do ombro passivo, espasticidade do cotovelo e odor. Um encaixe apertado, no 

caso de um ressalto da cinta por conta da atrofia. A correia pode ser ajustada individualmente, 

com a ajuda de tiras de velcro, ajustável tanto no peito e nas costas. A hipótese era a de que a 

órtese de ombro melhorou a posição da cabeça do úmero e teve um efeito positivo sobre os 

pacientes, incluindo o padrão menor do suporte de peso nas atividades musculares dos 

membros do lado afetado, o que, para os autores, ainda não tinham sido investigados. 

Ainda sobre as órteses Kesner et al. (2011) afirmaram que métodos de reabilitação 

padrão exigem a dedicada atenção dos fisioterapeutas treinados para mover os pacientes 

através de uma série de exercícios de movimento para estimular a regeneração de sua 

neurofisiologia e controle muscular . Este processo é demorado e caro, exigindo um trabalho 

regular com terapeutas para fazer qualquer melhoria significativa. Para isso, os mesmos 

autores sugerem a criação de um dispositivo de reabilitação do membro superior que os 

pacientes podem usar em casa sem qualquer assistência. O dispositivo é uma órtese suave que 

irá atuar para mover o paciente através de uma série de exercícios de fisioterapeuta. As 

vantagens desse sistema é que ele é leve e fácil de usar, pode adaptar-se a desalinhamento e 

variação anatômica e controlar através do sensoriamento, e é capaz de acionar o braço através 

de uma variedade de movimentos suficientes para a reabilitação. 

Entretanto, contrariando alguns autores aqui citados, Chester et al. (2013) afirmam 

que o tratamento mais eficaz para dor músculo esquelética no ombro ainda não é conhecido. 

Relatórios indicam que até um terço dos pacientes encaminhados à fisioterapia ambulatorial 

tem dor nos musculos do ombro. No entanto, não está disponível no momento indicadores 

claros de que vai ou não vai responder favoravelmente ao tratamento de fisioterapia. Quando 

a fisioterapia não for bem sucedida, outras intervenções são muitas vezes consideradas. 

Porém, para alguns doentes, o tempo gasto em um longo tratamento de fisioterapia pode 

atrasar a recuperação, e talvez outro caminho seja mais apropriado, o que diminuiria a 

probabilidade de dor crônica e aumenta a eficácia de futuras intervenções. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com os artigos estudados, ficou evidenciada de uma forma clara a eficácia 

das técnicas fisioterapêuticas para o tratamento em pacientes hemiplégicos que sofrem com 

subluxação do ombro, a fim de proporcionar um menor déficit funcional aliado a uma melhor 

qualidade de vida. Levantando pontos importantes como: qual técnica a ser utilizada, em que 

momento do processo de reabilitação se faz uso de determinado recurso e quais métodos 

podem ser utilizados de forma simultânea. A eletroestimulação é um bom recurso analgésico, 

além de estimular a contração muscular. A facilitação neuromuscular proprioceptiva é eficaz 

para tratar músculos enfraquecidos pela ação da espasticidade, podendo ser auxiliada pela 

aplicação da Kinesio Taping, dando maior segurança na movimentação da articulação. Além 

da indicação de órteses para o ombro, beneficiando na realização das atividades de vida diária 

(AVD´s). 
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PHYSIOTHERAPEUTIC TREATMENT IN SHOULDER SUBLUXATION IN 

HEMIPLEGIC PATIENTS 

 

ABSTRACT 

 

The hemiplegia is the main sequel caused by stroke, occurs when there is an interruption of 

arterial blood flow to the brain, being an ischemic origin or hemorrhagic. The hemiplegic 

patient is characterized by spasticity, which increases the rigidity of the muscles, making 

difficult the actions of the same. To be the most mobile joint in the musculoskeletal 

system,the shouldersuffers from frequent subluxations, which is one of the most common 

injuries in this patient. The objective of this study is to evidence in detail the various types of 

treatments for Physiotherapy, which proved to be more effective for patients who suffer from 

hemiplegic shoulder luxation. We searched for sites and magazines, conventional therapies 

such as electrotherapy and kinesiotherapy, through techniques such as Proprioceptive 

Neuromuscular Facilitation (PNF) and Electrostimulation respectively, beyond the use of 

some orthotics, with Kinesio Taping as the most used. It was concluded that the techniques 

studied are effective for patients who suffer withhemiplegic shoulder subluxation, each 

having its particular importance in the redevelopment, it also helps to decrease dependence 

for the performance of activities of daily living. 

 

Keywords: Hemiplegic. Subluxation. Physiotherapeutic treatment. 
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RESUMO 

 

Paralisia Facial Periférica é o acometimento do nervo facial (VII par craniano), decorrente da 

interrupção do influxo nervoso, que, por sua vez, consiste na paresia/plegia da hemiface 

ipsilateral, resultando no comprometimento da mímica facial, distúrbios da gustação e 

salivação. O objetivo deste estudo foi demonstrar o tratamento fisioterapêutico na Paralisia 

Facial Periférica. Uma busca foi realizada nas bases de dados SciELO e Bireme, no período 

de 1997 a 2011, por trabalhos que documentassem a reabilitação facial após a Paralisia Facial 

Periférica. Nos resultados, ao longo do presente estudo, deixou-se claro a importância do 

tratamento através dos métodos fisioterapêuticos, que tem por objetivo principal restabelecer 

o trofismo, a força e as funções musculares, estando presente a redução do tempo de 

tratamento, podendo chegar a até 12 semanas, sendo, assim, considerada uma precocidade, 

através dos recursos terapêuticos: a laserterapia devido à capacidade de aceleração da 

regeneração das estruturas nervosas; os corticosteroides que promovem, de maneira clínica e 

estatisticamente significativa, a recuperação da função da musculatura da mímica facial, 

devido à sua ação anti-inflamatória, gerando, assim, uma minimização ao dano às fibras 

nervosas e melhorando o prognóstico dos pacientes (sendo associada a outros recursos 

terapêuticos e não indicado como terapia isolada); e a acupuntura, referente a uma conduta 

terapêutica que pode aumentar o prognóstico de cura, quando iniciado na fase aguda, 

possuindo uma variação média entre sete e trinta e sete dias. O principal foco do presente 

trabalho foi o esclarecimento da patologia, conceito e, principalmente, modos de tratamento 

indicados, explicados e minuciosamente selecionados para melhor entendimento. 

 

Palavras-Chave: Paralisia Facial Periférica. Lesão. Tratamento. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Paralisia Facial Periférica (PFP) é o acometimento do nervo facial (VII par craniano), 

decorrente da interrupção do influxo nervoso, que, por sua vez, consiste na paresia/plegia da 

hemiface ipsilateral, resultando no comprometimento da mímica facial, distúrbios da gustação 

e salivação.  

Na paralisia facial (PF) ocorrem comprometimentos de ordens estéticas e funcional 

dos músculos faciais com repercussão emocional marcante. Dentre as causas da PF, além das 

idiopáticas, destacam-se o trauma, o tumor e a infecção (ALONSO et al., 2005). 
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A PFP se divide em idiopática (Paralisia de Bell), infecciosa/inflamatória ou imune 

pós-infecciosa (vírus do grupo Herpes; rubéola; parotidite; sarampo; doença de lyme; 

mycoplasma pneumoniae; otopatias agudas e crônicas; meningite e encefalite; vacinas; 

Síndrome de Guillain-Barré), traumática (fraturas do osso temporal), iatrogênica (cirurgia no 

território do nervo facial), neoplásica (parótida; leucemias; schwanomas) e Hipertensão 

arterial severa. A primeira de maior incidência é a idiopática ou Paralisia de Bell e, logo em 

seguida, estando presente à traumática (VASCONCELOS et al., 2001). 

Todavia, a incidência do tipo idiopática mostra maiores casos em mulheres gestantes 

(45 casos por 100.000), seguidos por pessoas com mais de 70 anos (53 por 100.000) e, por 

último, há raridade em indivíduos com menos de 10 anos (4 por 100.000) (ASDRUBAL et 

al., 2008). 

Quanto às complicações, são variadas, dentre elas são encontradas as úlceras de 

córnea; contratura; paresia; paralisia permanente; incompetência oral; disgeusia; disestesia; 

lacrimejamento; epifora; Síndrome das lagrimas de crocodilo (reinervação anômala das 

glândulas lacrimais com fibras parassimpáticas do núcleo salivatório); sincinesias patológica 

(Movimento involuntário de um grupo de músculos quando se executa outro movimento); 

Fenômeno de Marcus Gunn invertido (inibição do elevador da pálpebra com ptose quando se 

abre a boca) (BRUCE et al., 2010). 

É importante salientar que o principal sintoma da Paralisia de Bell é a paresia facial 

súbita, em que aproximadamente 50% dos pacientes queixam-se de dor retroauricular que 

persistem por alguns dias e, usualmente, requer analgesia. Em metade desses pacientes a dor 

aparece 2 a 3 dias antes da paralisia; e, nos demais, ela ocorre no momento da sua instalação 

(PEITERSEN et al., 2002). 

Em razão disso, a ausência de movimentos nos músculos da face acarreta 

desfiguração e comprometimento da expressão facial, fundamental no processo de 

comunicação humana. A fala é dificultada pelo desvio do filtro naso-labial e pela articulação 

inadequada dos fonemas labiodentais e bilabiais pelo comprometimento do músculo 

bucinador (GUEDES et al., 1997). 

Nota-se, então, que os Indivíduos com PFP potencialmente têm condições que 

induzem a mastigação unilateral, realizada pelo lado não afetado, principalmente pela 

dificuldade de ação do músculo bucinador devido à presença de resíduos na região de 

vestíbulo oral do lado afetado. Na mastigação unilateral a musculatura mastigatória, 

especialmente dos músculos masseter, temporal e bucinador apresenta maior funcionalidade 

do lado em que a mastigação está ocorrendo. A musculatura do lado contralateral encontra-se, 

via de regra, mais alongada e com tônus funcional diminuído, podendo até haver uma 

assimetria muscular visualmente perceptível (BERNARDES et al., 2007). 

Todavia, para que haja controle tanto para direcionamento da reabilitação como da 

sua classificação, usa-se uma avaliação da disfunção motora facial através da escala de 

avaliação funcional House-Brackmann. Outra forma de captar as alterações do nervo facial é 

através da Ressonância Nuclear Magnética (HOUSE et al., 1998). 

A Escala de House e Brackmann tornou-se a mais popular. É dividida em seis graus, 

conforme a gravidade da disfunção motora, avaliada principalmente conforme ocorrência de 

assimetrias ao repouso ou durante os movimentos, tônus muscular e sincinesias (HOUSE et 

al., 1998). 

Além disso, outros procedimentos utilizados são os testes eletrofisiológicos, que 

também podem ser chamados de testes elétricos de prognósticos, pois indicam, de certa 

forma, o prognóstico da paralisia. Os principais testes são a eletroneuromiografia (ENMG), o 

teste de estimulação máxima e mínima, e a eletromiografia (EMGS) que é um exame indolor 

e não invasivo, que permite o estudo da atividade muscular, possibilitando a captação dos 
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potenciais de ação gerados durante a contração dos músculos, os quais podem ser analisados, 

considerando-se os parâmetros, duração e amplitude (ANTUNES et al., 2003) 

O tratamento fisioterapêutico deverá ser personalizado, adequadamente, a suprir as 

estimulações das funções com déficit, e seu resultado irá depender da colaboração e interesse 

do paciente através dos métodos de recursos terapêuticos, do método de kabat; estimulação 

com gelo; exercícios faciais; eletroterapias; massagens; reeducação dos músculos da face. A 

fisioterapia é indispensável com o objetivo principal de restabelecer o trofismo, a força e a 

função muscular (GOMEZ; BEURSKENS, 2004). 

Cabe salientar que existem as mais variadas alterações referentes a presente 

patologia, devido a isso se objetiva, ao longo do trabalho, para que se haja um esclarecimento 

do conceito da PFP e as principais formas de tratamento presentes nas literaturas, 

disponibilizando o esclarecimento dos benefícios, além de reconhecer a patologia e classificar 

os tipos das alterações e sintomas.  

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Os nervos cranianos são compostos por 12 pares, tendo origem em diferentes 

segmentos do encéfalo, com exceção do cerebelo. Porém, nasce em pares, mas são 

independentes (não formam plexos, por não serem compostos do Sistema Nervoso 

Periférico). Já em relação aos tipos de localizações de terminações, podem ser de origem real, 

que são as vias eferentes ou uma terminação real. Ou seja, são as vias aferentes, representadas 

por massas de substância cinzenta, constituída de corpos celulares dos neurônios situados no 

neuroeixo, mas com exceção dos dois primeiros nervos cranianos, o olfatório e o óptico, que 

não são verdadeiros nervos cranianos (EIFFERT, 2004). 

Para melhor entendimento é importante mencionar quem são os pares de Nervos 

Cranianos: Nervo olfatório (I); Nervo Óptico (II); Nervo Oculomotores (III, IV, VI); Nervo 

Trigêmeo (V); Nervo Abducente (VI); Nervo Vestíbulo–coclear (VIII); Nervo Glossofaríngeo 

(IX); Nervo Vago (X); Nervo Acessório (XI) (SANVITO, 2010). 

É preciso ressaltar que o percurso do nervo facial (VII) relata a existência de fibras 

do primeiro neurônio motor que faz sinapse nos núcleos dos nervos cranianos, que são 

chamados de corticonucleares, por serem fibras que cruzam a linha média e inervam os 

núcleos contralaterais (SANVITO, 2010). 

Além disso, o (VII) par craniano apresenta funções motoras, sensitivas, sensoriais e 

autonômicas. O núcleo motor do nervo facial está localizado na ponte, próximo ao bulbo; as 

fibras do nervo dirigem-se para o assoalho do IV ventrículo, circundam o núcleo do VI nervo 

e tomam a direção da face ventral do tronco, emergindo no sulco bulbopontino, bem próximo 

da emergência do intermédio de Wrisberg (porção sensitiva e autonômica do VII) e 

medialmente a do VIII nervo (EIFFERT, 2004). 

Após curto trajeto meningeo, as fibras do facial, do intermédio de Wrisberg e do 

nervo vestíbulo-coclear penetram no meato acústico interno do osso temporal. O nervo facial 

no canal do facial descreve um ângulo (local do gânglio geniculado) e deixa o crânio pelo 

forame estilomastoideo (SANVITO, 2010). 

Já no trajeto intrapetroso o VII nervo emite ramos: dois nervos petrosos, o nervo para 

o músculo do estapédio, a corda do tímpano e o ramo anastomotico para o nervo vago (X). Ao 

abandonar o crânio, pelo forame estilomastoideo, emite vários ramos colaterais. A seguir 

penetra na glândula parótida e divide-se em seus ramos terminais, temporofacial e 

cervicofacial. Estes se subdividindo nos ramos temporal, zigomático, bucal, mandíbula, 

cervical (EIFFERT, 2004). 

Com relação à porção sensitiva responsável pelo Nervo Facial (VII), há sensibilidade 

gustativa dos dois terços anteriores da língua com aderência no núcleo do trato solitário, 
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localizado no bulbo; é responsável pela sensibilidade tátil, térmica e dolorosa de parte do 

pavilhão auditivo, conduto auditivo externo e tímpano. Já as funções Motoras eferencia no 

núcleo salivatório superior, localizado na ponta (submaxilar e sublingual) e a inervação de 

toda musculatura mímica facial com exceção do músculo elevador da pálpebra superior 

(EIFFERT, 2004). 

Quanto ao tratamento, o melhor prognóstico do quadro está associado a um 

diagnóstico precoce e ao início da terapia medicamentosa (HATO et al., 2003). Os lasers não 

cirúrgicos ou de baixa intensidade possuem uma série de efeitos biológicos quando interagem 

com os tecidos. No entanto, para o tratamento da Paralisia Facial Periférica pode-se destacar o 

aumento da amplitude dos potenciais de ação (função nervosa estimulada) e a capacidade de 

aceleração de regeneração de estruturas nervosas (GUTKNECHT, 2003). 

A estimulação elétrica é muito debatida na literatura, não apenas pelos modestos 

resultados dos estudos clínicos, mas por haver muitos argumentos contra o seu uso. Predispor 

a contraturas, de interferir no processo de reinervação ou de aumentar o custo do tratamento 

foram ponderados por vários autores. Mesmo assim é preconizada com o objetivo principal de 

preservar o volume (trofismo) muscular em paralisias totais (SHAFSHAK et al., 2006) 

Para se entender como é o efeito biológico da terapia laser em baixa intensidade 

torna-se indispensável o conhecimento do modo como a energia laser é absorvida pelos 

tecidos. A radiação laser emitida na faixa do vermelho visível e infravermelho próximo é 

absorvida por moléculas de água ou por macromoléculas de pigmentos e proteínas, porém a 

identidade dos fotorreceptores responsáveis pelos efeitos biológicos ainda não foi totalmente 

elucidada. Como nem macromoléculas nem a água absorvem a radiação intensamente na faixa 

de 600nm até 1200nm, nesta faixa espectral, a radiação penetra os tecidos biológicos sem 

muita perda. A verdadeira absorção representa o desaparecimento real da luz, sendo sua 

energia convertida em energia de excitação do meio absorvedor, o que para a emissão 

infravermelha corresponde a vibrações e outros movimentos interatômicos (NIEMZ, 1996). A 

habilidade de um meio em absorver radiação eletromagnética depende de alguns fatores como 

a constituição eletrônica de seus átomos e moléculas, o comprimento de onda da radiação, a 

espessura da camada absorvedora, temperatura interna do meio absorvedor ou concentração 

de agentes absorvedores (NIEMZ et al., 1996) 

Ao penetrar o tecido, a energia oferecida através de um dispositivo emitindo laser em 

baixa intensidade sofre múltipla dispersão influenciando a distribuição da energia laser. A 

absorção produz estimulação ou inibição de atividades enzimáticas e reações fotoquímicas 

que determinam induções em cascatas de reações e processos fisiológicos com conotações 

terapêuticas, desta forma, observamos uma ação mediadora do laser na inflamação, na 

ativação do sistema imunológico com efeitos terapêuticos gerais ou tardios (TÚNER; HODE, 

1999; WALSH, 1997). 

Assim, os recursos terapêuticos mais utilizados nas pesquisas supramencionadas 

foram Tens, Fes (26,1%), exercícios de facilitação neuromusculares proprioceptivos e 

orientações (100%); massagem (95.7%); alongamentos (69.6%); pompagem (26.1%); e 

eletroterápico (26.1%). O recurso eletroterápico utilizado foi à estimulação nervosa elétrica 

transcutânea, como objetivo de analgesia (MÁRCIA et al., 2007). 

Também é importante relatar que o tratamento de acupuntura demonstrou efeitos 

terapêuticos satisfatórios em casos sem degeneração nervosa, enquanto também promoveu 

recuperação em casos que apresentavam degeneração completa ou parcial, sendo que o 

prognóstico para casos com degeneração nervosa absoluta foi pobre (GOMEZ et al., 2006) . 

Em razão disso, a corticoterapia terá que ser instituída de imediato, na fase aguda. É 

universalmente aceita no tratamento da Paralisia de BelI ou idiopática, prednisonana dose de 

lmg/kg/dia (geralmente 60 mg/d), tomada única ou não, durante cinco dias, com 

descontinuação gradual (ENTING et al., 2003). 
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No entanto, não se recomenda a eletroestimulação dos músculos paralisados porque 

condiciona o atraso da regeneração nervosa. Enquanto o doente não inicia fisioterapia deverá 

ser aconselhado a fazer exercícios faciais em frente ao espelho como: enrugar a fronte, abrir, 

fechar e piscar os olhos, sorrir sem mostrar os dentes e mostrando-os, soprar. As massagens 

suaves dos músculos frontais, masseteres, lábios e olhos, com um creme ou óleo são um 

complemento util. Recomenda-se que o doente faça a massagem e os exercícios durante 15 a 

20 minutos várias vezes ao dia (ALLEN, 2008). 

O tratamento cirúrgico precoce é mandatório nos casos de colesteatoma que cursam 

com déficit funcional do nervo facial, com o intuito de promover a exérese do tumor 

responsável pela compressão e injúria do tecido neural. O nervo deve ser descomprimido 

tanto na direção proximal quanto distal em relação à lesão, numa distância de 5 a 10 mm, 

porém a sua bainha não deve ser aberta (GARANBANI, 2007). 

Já nos casos de ruptura do nervo facial e/ou substituição intensa do tecido neural por 

fibrose (nas paralisias crônicas) pode-se realizar alguns procedimentos para tentar restaurar a 

função nervosa como, por exemplo, a anastomose dos cotos proximal e distal do nervo 

(facial) após rerouting, enxerto de nervo (auricular magno e/ou sural) e anastomose 

hipoglosso-facial (STOWE, 2006). 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma revisão de literatura bibliográfica em que fora abordado o tema 

Paralisia Facial Periférica, o qual está inserido na Fisioterapia Neurológica, por meio de 

pesquisa de dados obtidos entre os anos de 1996 até 2011. Tais dados se encontram inseridos 

em artigos nacionais e internacionais constantes nas bases de dados virtuais de pesquisa 

acadêmica, tais como: Medline, Scielo, Bireme e Lilacs. 

Assim, os descritores utilizados na pesquisa supramencionada com o objetivo de 

melhor analisar o tema foram os seguintes: Paralisia de Bell, Paralisia Facial Periférica, 

tratamento cirúrgico, medicamentoso e fisioterapêutico. É importante mencionar que o 

presente trabalho foi elaborado com o objetivo de encontrar soluções viáveis para se realizar o 

tratamento eficaz dos indivíduos acometidos por tal patologia. 

Em razão disso, buscou-se analisar o tema de forma aprofundada, atentando-se para 

as peculiaridades dos portadores da aludida doença, a exemplo da repercussão da paralisação 

dos nervos faciais na função auditiva, bem como na salivação e no lacrimejamento dos 

pacientes. 

Portanto, os critérios de inclusão para os estudos encontrados foram à abordagem 

terapêutica na Paralisia Facial Periférica, Paralisia Facial de Bell, tratamento fisioterapêutico 

da PFP e estudos comparativos entre estas e outras modalidades de tratamento. Foram 

excluídos estudos que tratavam da Paralisia Facial Central e dados muito antigos. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Segundo Hato et al. (2003), mais de 10% dos pacientes com Paralisia de Bell não 

normalizam sua capacidade de movimentação dos músculos inervados pelo nervo facial, 

quando tratados somente com corticosteroides.  

Percebeu-se que os pacientes tratados com a terapia combinada antes de 3 dias do 

início das manifestações clinicas obtiveram 100% de recuperação. Após quatro dias, a 

recuperação completa foi de 86,2%. O melhor prognóstico do quadro está associado a um 

diagnóstico precoce e ao início da terapia medicamentosa. Mas, para Salinas et al. (2002), não 

havia evidências cientificas sobre o benefício do corticosteroide na melhora da PFB. 
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No entanto, Sullivan et al. (2001), relatam que a opção terapêutica na PFB mais 

sustentada cientificamente é a corticoterapia isolada, recorrendo-se à prednisolona em doses 

de 1mg/kg/dia, sendo um dos esquemas propostos fazê-los durante uma semana, seguida de 

outra de suspensão gradual. Esta deve ser iniciada tão cedo quanto possível, e admite-se o seu 

benefício quando instituída até o quinto dia de doença. 

Para Gutknecht et al. (2003), os lasers não cirúrgicos ou de baixa intensidade 

possuem uma série de efeitos biológicos quando interagem com os tecidos. Para o tratamento 

da Paralisia Facial de Bell pôde-se destacar o aumento da amplitude dos potenciais de ação 

(função nervosa estimulada) e a capacidade de aceleração de regeneração de estruturas 

nervosas.  

De acordo com Gomez et al. (1999), o tratamento por lasers demonstrou efeitos 

terapêuticos satisfatórios em casos sem degeneração nervosa, enquanto também promoveu 

recuperação em casos que apresentavam degeneração completa ou parcial, sendo que o 

prognóstico para casos com degeneração nervosa absoluta foi pobre. 

De acordo com Araujo et al. (2008), embora o indivíduo possua a Paralisia Facial 

Periférica de longa duração, o músculo masseter tem a capacidade de recuperar a força 

perdida através da fisioterapia e da estimulação eletromiográficos. Devido à colocação dos 

elevadores devem seguir a direção perpendicular às fibras musculares. Os eletrodos devem ser 

fixados na região onde o músculo tem maior número de unidades motoras, gerando, assim, 

uma atividade elétrica do masseter em varia de acordo com a consistência do alimento, ou 

seja, quanto mais fibroso e duro os alimentos, maior será a força mastigatória e, 

consequentemente, gera aumento dos valores eletromiográficos. 

Shafshak destaca que o tipo de corrente aplicado no músculo dependerá da patologia 

nervosa. Em sua opinião, se não houver sinais eletrofisiológicos de denervação, ou seja, se 

houver uma lesão focal do nervo ou neuropraxia, a estimulação com corrente farádica é 

proposta (0,1-1 milisegundos de duração de pulso, frequência de 1-2 Hz, 50-200 contrações 

por sessão, 3 vezes por 31 semana). Se houver evidência eletrofisiológica de degeneração 

completa do nervo facial, a estimulação farádica ou com correntes com menos de 1ms de 

duração de pulso não induzirão contração, a menos que uma alta intensidade de corrente for 

usada, o que poderá ser intolerável pelo paciente. Neste caso, utiliza-se a corrente galvânica 

interrompida com pulsos retangulares de 100 milisegundos (frequência de 1 Hz, com 30-100 

contrações por sessão, 3 vezes por semana). 

A sessão deve ser interrompida em caso de cessar a resposta muscular ou se ocorrer 

fadiga. É sugerido o limite de 4 meses de tratamento ou abandono deste recurso, caso ocorrer 

contratura ou sincinesia. Não é recomendada após início dos movimentos voluntários. Após 

recuperação dos movimentos, mesmo que parcialmente, exercícios ativos devem ser 

praticados para acelerar a melhora funcional (SHAFSHAK et al., 2006). 

Já Fisher (2003), defende o método de acupuntura em relação aos portadores de 

Paralisia Facial que apresentam hiperacusia ipsolateral, diminuição da sensibilidade gustativa 

do terço anterior da língua, além de paresia da musculatura facial, dor surda em volta da 

mandíbula ou atrás da orelha. Porém, os sinais e sintomas específicos dependem da região 

anatômica afetada. Segundo Lixia et al. (2007), a acupuntura é uma técnica terapêutica bem 

definida no tratamento de Paralisia Facial, mas nos últimos anos muitos pesquisadores têm 

questionado em qual período a acupuntura deve ser realizada. Enquanto alguns enfatizam que 

a terapia deva começar na fase aguda, outros atestam que a terapia na fase de remissão traz 

resultados mais satisfatórios. 

Na visão de Wein (2006), existem algumas vantagens na aplicação da acupuntura em 

relação a outro método conservador, tais como: inúmeras possibilidades de aplicação; 

diminuição do uso de medicamentos; simplicidade da instrumentação necessária; segurança 

no tratamento; complementação das lacunas da medicina moderna e auxílio no diagnóstico.  
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Nesse aspecto, uma variedade de modalidades terapêuticas de acupuntura para a PFP 

foi pesquisada, tendo sido observados bons resultados, tais como: o mais curto tratamento 

terapêutico foi de dois dias, e o mais longo de 120, sendo que a média variou entre sete a 37 

dias; a menor taxa de cura relatada é de 37,2% e a maior, 100%, com uma média de 80,8%; 

casos tratados no início foram mais fáceis de curar que casos de longa duração (GOMEZ et 

al., 2006) .  

Para Cohen et al. (2001), os exercícios de treinamento neuromuscular da mímica 

facial são usados para melhorar a simetria da face. Portanto, os principais recursos de 

fisioterapia aplicados nos casos deste estudo foram cinesioterapia, massoterapia, crioterapia e 

eletroterapia. Os recursos de cinesioterapia como facilitação neuromuscular e estimulação 

sensorial foram utilizados em todas as intervenções. O resultado do treinamento facial pode 

ser explicado pela teoria da plasticidade do Sistema Nervoso. 

Já Peitersen et al. (2002), destaca a falta de evidências dos tratamentos 

fisioterapêuticos na paralisia facial, mas citou os métodos térmicos (transferência de calor por 

convecção, condução ou irradiação com o intuito de provocar vasodilatação; ou gelo sobre a 

mastóide com o objetivo de controle do edema), eletroterapia, massagem e exercícios faciais 

como recursos utilizados  

No entanto, para o Vacchiano et al. (2008), o shiatsu facial ajuda a desbloquear o KI, 

estagnado nos meridianos (os pontos energéticos correspondentes ficam tensos e 

descompensados e isso pode ser detectado na contratura facial), equilibrando o fluxo de 

energia e melhorando o Vico da pele, hidratando-a. Portanto, esta técnica fortalece os 

músculos faciais, pescoço e colo e relaxa o Sistema Nervoso, eliminando o estresse, o cansaço 

físico e mental, a tensão emocional, ansiedade, enxaqueca, cefaleia, entre outros sintomas. 

Assim, para Brach et al. (1999), várias técnicas fisioterápicas foram propostas para o 

tratamento da PFP, incluindo eletroestimulação, massagem, cinesioterapia geral, 

termoterapia e o uso de órteses. Nenhuma dessas modalidades terapêuticas se sobressai como 

a de maior eficácia no tratamento da PFP e, na realidade, existem controvérsias acerca de seus 

efeitos. Técnicas gerais, como a termoterapia, a massagem e a eletroterapia, são empregadas 

na PFP sem critérios diferenciados que considerem as particularidades do sistema neuromotor 

facial. A técnica fisioterápica que utiliza o biofeedback com eletromiografia de superfície ou 

com espelho, associado a exercícios específicos, tem sido apontada como um recurso 

importante para a recuperação neuromuscular da face. 

 

5 CONCLUSÃO  

 

Este trabalho foi muito importante para a compreensão, conhecimento e, 

principalmente, para o esclarecimento da patologia, suas características, alterações, além de 

dar foco aos mais variados métodos de tratamento existentes para melhor facilitar o 

conhecimento tido, com o objetivo da recuperação de pessoas que possuem ou queiram se 

interar da patologia.  

Para tanto, os autores citados na pesquisa mostraram os resultados satisfatórios com a 

utilização de exercícios e técnicas que, praticadas de forma correta, levam ao fortalecimento 

dos músculos faciais, pescoço e colo e relaxa o Sistema Nervoso, eliminando o estresse, o 

cansaço físico e mental, a tensão emocional, ansiedade, enxaqueca, cefaleia, entre outros 

sintomas. 

Sendo assim, conclui-se que o resultado do tratamento está, primeiramente, 

relacionado ao diagnóstico precoce e ao início da terapia medicamentosa. Em seguida, a 

fisioterapia que se mostra fundamental para o tratamento através da recuperação da mímica 

facial e tonicidade muscular, através dos seus métodos (pompagem, eletroterapia, 
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alongamentos, massagens) ou então, principalmente, quando associada à laserterapia 

(responsável pela aceleração da regeneração das estruturas nervosas). 

 
REHABILITATION IN PERIPHERAL FACIAL PALSY: A LITERATURE REVIEW 

 

ABSTRACT 

 

Peripheral facial palsy is the involvement of the (VII) cranial facial nerve, whic results from 

the interruption of nerve impulse which in turn consists of paresis/plegia of the ipsilateral 

hemifacial, resulting in the impairment of facial movements. The aim of this study was to 

demonstrate the physical therapy of the paripheral facial palsy. A search was conducted in the 

databases of SciELO and Bireme, in the period 2008 to 2013 for studies wich have 

documented the facial rehabilitation after peripheral facial palsy. In the results throughout this 

study were shown the importance of treatment through physical therapy methods that aims to 

restore the primary tropism, strength and muscle function, been presented a reduction of 

treatment time, which can reach up to 12 weeks, so considering an early, through the 

therapeutic resources: the lasertherapy due to acceleration capability of regeneration of nerve 

structures; the corticosteroids promote so clinically and statistically significant with recovery 

of muscle function of the facial muscles due to its action anti-inflammatory minimizing the 

damage oh the ace nerve fibers and improving the prognosis of the patient (being associated 

with other therapeutic and not indicated as therapy alone); and the acupuncture wich refers to 

a therapeutic approach that can increase the healing prognosis when started in the acute phase, 

having a variation average between seven and thirty-seven days. The main focus of this work 

was the understanding of the disease concept and modes of treatment primarily shown 

explained and carefully selected for better understanding. 

 

Keywords: Peripheral facial palsy. Injury. Treatment. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALLEN, D. Cochrane. Database of systematica reviews, 2008.p.67-113. 

 

ALONSO-NAVARRO, H. et al. Familial recurring peripheral facial palsy. Rev Neurol.2005; 

40 (1):61. 

 

ANTUNES, M.L. Paralisia facial periférica. In: Fukuda Y. Guia de medicina ambulatorial e 

hospitalar. Barueri: Manole; 2003.  

 

ASDRUBAL, Falavigna. Scientia medicina, Porto Alegre, V.18, n.4,p.177-183, out/dez. 

2008. 

 

BERNARDES, D.F.F. et al. Perfil functional de pacientes com paralisia facial tratados em 

uma abordagem miofuncional. Pró-fono. 2007; 16(2):151-8. 

 

BRACH, J.S. et al. Facial neuromuscular retraining for oral synkinesis. Plast Reconstr Surg, 

1999;99(7):1922-33. 

 

BRUCE, L. Bell Palsy. EMedicine, updated: Feb 24, 2010 

 



47 
 

 

 

COHEN, F.; KEMENY, M.E.  KEARNEY, K.A. et al. Persistent stress as a predictor of 

genital herpes recurrence. Arch Intern Med. 2001;159:2430-6. 

 

EIFFERT, H. Acute peripheral facial palsy, 2004, p.42-93. 

 

GARANHANI, M.R. Fisioterapia na paralisia facial periférica: estudo retrospectivo, 2007. 

p.45-90. 

 

GOMEZ, M. Myofuncional approach for facial palsy rehabilitation. Trabalho Funcional 

da Paralisia facial. Fundação Otorrinolaringo, 2006, p. 1-5. 

 

GUTKNICHTN, N.; EDUARDO, C.P. Laser de Baixa Intensidade. In: GUTKNECK, N.; 

EDUARDO, C.P. A. Odontologia e o laser: Atuação na Especialidade Odontologica. São 

Paulo: Quintessence, 2003: 217-237. 

 

GUEDES, Z.C.F. Atendimento fonoaudiologico das paralisias faciais no adulto e na criançaq. 

In: LAGROTTA, M.G.M.; CÉSAR, C.P.H.R. A fonoaudiologia nas instituições. São Paulo: 

Lovise; 1997. P. 163-7. 

 

HATO, N. et al. Efficacy of early treatment of Bell´s palsy with oral acyclovir and 

prednisolone. Otol Neurotol, 2003; 24:948-951. 

 

HOUSE, J.W.; BRACKMANN, D.E. Facial nerve grading system. Otolaryngol Head Neck 

Surg 1985; 93:146-7  

 

MÁRCIA, J. Revista Brasileira de Otorrinolaringologista; Janeiro/Feveireiro 2007, 73 (1): 

112-5 

 

MILORO, M. et al. Low-level laser effect  on neural rewgeneration. In: Gore-Tex tubes. Oral 

Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2002; 93:27-34. 

 

NIEMZ, M.H. Laser-tissue interactions. Fundamentals and applications. Springer.1996    

 

PEITERSEN, E. Bell’s palsy: the spontaneous course of 2,500 peripheral facial nerve palsies 

of different etiologies. Acta Otolaryngol, 2002, p. 34-46. 

 

SALINAS, R.A. et al. Corticosteroids for Bell´s palsy (idiopathic facial paralysis). Cochrane 

Database Syst Rev 2002.; 1: cd001942. 

 

SHAFSHAK, T.S. The treatment of facial palsy from the point of view of physical and 

rehabilitation medicine. Europa Medicophysica, 2006; 42(1): 41-7.  

 

SULLIVAN, F.M.; SWAN, R.C.; DONNAN, P.T. et al. Early treatment with prednisolone or 

acyclovir in Bell’s palsy, 2001, p.217-224. 

 

VASCONCELOS, B.E.C.et al. Paralisia facial periférica traumática. Rev. Cir Traumática 

Buco-Maxilo-Facial,2001;1:13-20.  

 

VASCONCELOS, B.E.C. Paralisia facial periférica traumática, 2006, p. 62-77. 

 



48 
 

 

 

WEN, C.M.; ZHANG, B.C. Effect of rehabilitation training at different degree in the 

treatment of idiopathic facial palsy: a randomized controlled comparison [Chinese]. 

Zhongguo Linchuang Kangfu, 2004; 8(13): 2446-7. 

 



49 
 

 

 

INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO PARA A PARALISIA 

CEREBRAL: REVISÃO DA LITERATURA 

 

Itala Maria Santos Silva
11

 

Kathlen Moura Teles
12

 

Elaine Andrade de Jesus
13

 

 

RESUMO 

 

A Paralisia Cerebral é uma patologia que se refere a uma disfunção cerebral, uma sequela de 

caráter não progressivo, que acomete o Sistema Nervoso Central imaturo e em 

desenvolvimento, ocasionando deficiência no tônus muscular e que prejudica a aquisição 

correta das habilidades motoras durante a fase de desenvolvimento. Esse trabalho foi feito a 

partir da revisão de literatura através de artigos científicos pesquisados na Internet. O 

tratamento envolve profissionais de várias áreas e a família. O objetivo deve promover um 

maior grau de independência possível, inclui o tratamento medicamentoso; o tratamento 

cirúrgico; o uso de órteses; adaptações e fisioterapia.  Desta forma, o objetivo deste trabalho 

foi revisar a literatura sobre os tratamentos fisioterapêuticos direcionado aos portadores da 

Paralisia Cerebral entre eles Equoterapia, Therasuit, Toxina botulínica tipo A, entre outros 

métodos. Concluiu-se que o tratamento fisioterapêutico, nessa patologia, é fundamental e o 

mais utilizado.  Mas que, além desse tratamento, há outras possibilidades para otimizar a 

qualidade de vida da criança com Paralisia Cerebral. 

 

Palavras-Chave: Paralisia Cerebral. Fisioterapia na Paralisia Cerebral. Tratamento na 

Paralisia Cerebral. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Paralisia Cerebral é uma patologia ocasionada pela sequela do Sistema Nervoso 

Central imaturo e em desenvolvimento. Essa sequela pode gerar como consequência 

deficiências posturais, tônicas e na execução dos movimentos, entre outras (CHAGAS et al., 

2008). 

Em razão disso, entre as causas associadas a PC, a literatura apresenta que podem ser 

no período pré-natal, perinatal ou pós-natal, mas que a predominância seja no pré-natal (cerca 

de 70 a 80 %). As causas podem ser congênitas, genéticas, inflamatórias, infecciosas, 

anóxicas, traumáticas e metabólicas. Há também dois pontos que podem aumentar o risco do 

desenvolvimento dessa patologia que são o baixo peso ao nascimento e a prematuridade. Esse 

autor mostra também que no Brasil o índice de casos dessa patologia vem crescendo a cada 

ano, apresentando cerca de 30.000 a 40.000 novos casos (ZANINI et al., 2009).  

Assim, os indivíduos portadores de PC podem ter um comprometimento leve, 

moderado ou total. Em cada estágio são diferentes características que eles apresentam. 

Aqueles que têm comprometimento leve tem independência ao movimentar-se, realizam 
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atividades motoras finas, conseguem construir frases e apresentam boa adaptação social. Já os 

indivíduos com comprometimento moderado, diferentemente do primeiro caso, apresentam 

dificuldade de locomoção, a motricidade fina é limitada, na vida diária necessitam de auxilio 

para realizar as atividades do dia a dia e apresenta uma limitação nos estudos. Os que 

apresentam comprometimento total têm dificuldade para falar por terem a linguagem 

acometida, diferente dos outros dois, que apresenta apenas a motricidade grossa e tem 

prejudicada sua capacidade intelectual (TAFNER; FISCHER, 2000).  

Vale ressaltar que a classificação feita de acordo com o comprometimento 

neuromuscular dos membros divide-se em paraplegia, triplegia, quadriplegia, hemiplegia, 

monoplegia e hemiplegia dupla. Os termos se referem respectivamente ao comprometimento 

dos membros inferiores, de três membros, de quatro membros, dos dois membros do mesmo 

lado, um membro e dois membros do mesmo lado mais um superior (TAFNER; FISCHER, 

2000).  

Dentre as alterações, a espasticidade é quando ocorre um aumento do tônus muscular 

no momento da contração muscular, causado por uma condição neurológica anormal. Com 

isso, a reabilitação é indispensável para amenizar as dificuldades do indivíduo e proporcionar 

uma maior independência para realizar as atividades diárias. A espasticidade causa 

encurtamentos musculares e esses podem acarretar em deformidades articular, que causa 

prejuízo à pessoa desenvolver suas atividades, e que nem sempre são resolvidas com a 

correção dessa deformidade. Sendo assim, o tratamento é de suma importância, pois visa a 

melhora da funcionalidade desse sujeito (BRILHANTE; DAL-COL, 2010) 

Devido à complexidade do quadro clínico do indivíduo com PC, é necessário que 

exista um acompanhamento fisioterapêutico em que este irá proporcionar uma melhora na 

qualidade de vida para, então, evitar possíveis sequelas, sejam elas osteomusculares, cutâneas 

ou respiratórias (PALACIO, 2008).  

Tendo em vista a melhora na funcionalidade, proporcionada pelo acompanhamento 

fisioterapêutico, este estudo tem por objetivo revisar a literatura acerca dos recursos 

fisioterapêuticos disponíveis ao tratamento da Paralisia Cerebral.  

 

2 REVISÃO LITERÁRIA 

 

A PC é uma patologia que não tem cura, mas o que pode ser feito é tentar minimizar 

os seus efeitos. O tratamento é multidisciplinar e inclui a família que deve estar auxiliando em 

casa e apoiando o paciente. Os tratamentos que podem ser utilizados são: medicamentoso, 

cirúrgico, uso de órteses e a fisioterapia, todos com o objetivo de promover uma maior 

independência funcional (BONOMO et al., 2007).  

É importante salientar que a criança com PC necessita de auxilio de alguns 

profissionais para complementar o tratamento fisioterapêutico. Ela deve ser acompanhada 

sempre pelo pediatra e necessita do atendimento de um fonoaudiólogo, psicólogo, ortopedista 

e oftalmologista, visando um melhor tratamento (ROTTA, 2002). 

A cirurgia feita no tratamento da PC é de origem ortopédica e tem por finalidade 

produzir estabilidade articular, melhorando a função e aliviando a dor do paciente. Esse tipo 

de tratamento é recomendado precocemente, como em casos em que há deformidades com 

progressão e acometimento da funcionalidade. Um tipo de cirurgia utilizada para a coluna é a 

artrodese, que é uma indução artificial da ossificação de uma articulação entre dois ossos. Ela 

tem a finalidade de alinhar o tronco, evitando comprometimento respiratório para aliviar a dor 

intratável com medicamentos ou outros tratamentos, normalmente indicados. Tem por 

finalidade também melhorar a postura e a tolerância para permanecer sentado, prevenindo a 

luxação dos quadris (FRANÇA, 2008).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4nus_muscular
http://pt.wikipedia.org/wiki/Contra%C3%A7%C3%A3o_muscular
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neurol%C3%B3gica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Osso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dor
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Em virtude disso, um dos tratamentos utilizados na PC é o medicamentoso através de 

anticonvulsivos que são utilizados para a prevenção e tratamento das crises convulsivas e 

epiléticas. Os anticonvulsivos funcionam e têm o objetivo de salvar neurônios e estabilizar a 

disfunção de ansiedade. No caso da PC, os anticonvulsivos utilizados são: fenobarbital, 

fenitoina, carbamazepina, valproato, vigabatrina, lamotrigina ou topiramato e sua utilização 

depende do tipo de epilepsia (ROTTA, 2002).  

Dessa forma, a Fisioterapia funcional para a PC é um tratamento que enfoca na 

prática das atividades funcionais. O objetivo desta prática é estimular as funções da criança 

para que ela possa desempenhar suas atividades em seu ambiente diário, priorizando as 

habilidades motoras que ela deseja e que o terapêuta observe que é uma problemática para a 

criança. Para se realizar um tratamento eficaz é necessário que haja uma correta avaliação 

funcional, identificando o nível atual e as mudanças funcionais ao longo do tratamento. No 

programa fisioterapêutico o papel dos pais é de suma importância para o desenvolvimento de 

todo o tratamento, além de integrá-los as atividades, deixando-os a par do tratamento. Eles 

também auxiliam nas atividades diárias da criança, ajudando na questão emocional desses 

pacientes, aliviando o estresse e a ansiedade (BRIANEZE et al., 2009). 

É essencial colocar que o conceito neuroevolutivo Bobath é um dos métodos 

fisioterapêuticos mais utilizados no tratamento dos pacientes com Paralisia Cerebral. Ele tem 

o objetivo de incentivar e aumentar a habilidade da criança a desenvolver funcionalidade de 

forma coordenada. O método tem a finalidade de influenciar no tônus muscular, fazendo com 

que haja um controle da postura e o desempenho das atividades funcionais. É feito através de 

manuseios de pontos chaves que produzirão mudanças no tônus muscular da criança (PERES 

et al., 2009). 

Vale afirmar que os benefícios gerados por esse método é também a recuperação por 

causa da plasticidade neuronal, aonde as áreas intactas do cérebro conseguem suprir as 

funções das regiões comprometidas, sendo que isso ocorre mais em crianças do que em 

adultos (PALACIO et al. 2008). 

Além disso, tem também a Hidroterapia que é um método que vem crescendo muito. 

Baseada em conceitos de fisiologia e biomecânica, utilizam as propriedades físicas da água 

como o empuxo, a pressão hidrostática, a turbulência e a densidade, que são diferentes do ar, 

para o melhor desempenho das atividades com o paciente. A água é um dos meios de cura que 

aplicada ao corpo opera nele modificações que atingem, em primeiro lugar, o sistema 

nervoso, o qual, por sua vez, age sobre o aparelho circulatório, produzindo efeitos sobre 

regularização do calor corporal (BONOMO et al., 2007). 

Já a técnica Rood é feita através da estimulação sensorial e tem a finalidade de ativar 

os movimentos e as respostas posturais. Algumas técnicas são utilizadas com o objetivo de 

modificar os padrões motores, tais como: a estimulação cutânea, massagem lenta, escovagem 

rápida, aplicação de gelo e a compressão articular, todas baseadas no sistema de Rood 

(COELHO, 2008).  

Tem-se também a Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) que utiliza 

técnicas sensoriais e comportamentais com o objetivo de facilitar as movimentações. Das 

técnicas utilizadas temos o alongamento, o contato manual, a posição articular, o estímulo 

verbal, a temporização, o reforço e a resistência máxima (COELHO, 2008).  

Existe ainda a eletroestimulação neuromuscular, utilizando a corrente FES, que é 

utilizada nos pacientes com PC para os músculos espásticos, com o principio da inibição 

recíproca, em que se estimula o antagonista para se conseguir efetividade no músculo 

espástico. Essa técnica tem a finalidade de produzir contrações musculares, porque ela produz 

uma redução do tônus muscular, e com essa redução pode-se obter movimentos voluntários 

que estavam inibidos. O objetivo funcional é que com as repetições dos movimentos gere 

novos padrões motores no Sistema Nervoso Central. Também tem muita efetividade no 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Convuls%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Epil%C3%A9ticas&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neur%C3%B4nios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ansiedade
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tratamento da atrofia dos músculos que estão em desuso e a reeducação muscular 

(JERONIMO et al., 2007).  

O jogo POLYBAT, estimula as crianças com PC, pois é uma atividade que elas 

podem praticar sem prejudicar a sua estrutura física e ainda melhorando sua autoestima, 

coordenação, mobilidade, atenção.  É bom para a criança, pois ela fará uma terapia lúdica. 

Segundo os autores, esse jogo tem dois objetivos: o envolvimento físico/motor e psicológico. 

No primeiro a criança tem o controle motor da mão, do braço e da bola, postura corporal, 

equilíbrio, concentração. E no segundo a ênfase é a diversão, interação com o outro jogador, 

coordenação em jogos em duplas, segurança, confiança, independência e iniciativa 

(STRAPASSON; DUARTE, 2006).  

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para constituir o presente estudo foi realizado um levantamento de dados 

encontrados na literatura já existente. Foram realizadas pesquisas nas bases de dados Scielo, 

Bireme, Lilacs e Medline. Durante as pesquisas foram estipulados critérios para inclusão e 

exclusão. 

Com relação aos critérios de inclusão, foram utilizados artigos publicados entre 2000 

a 2013, em que os mesmos possuíssem texto completo e foram publicados em língua 

portuguesa e inglesa. Constituíram os critérios de exclusão os artigos publicados em línguas 

opostas, as que foram supracitadas, por não possuir texto completo e estar em anos inferiores 

a 2000. 

Além disso, a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) foi utilizada para acessar fontes de 

informação em Ciências da Saúde em geral, como Scielo, Lilacs e Medline. Utilizando o 

descritor “Paralisia Cerebral” foram encontrados 992 artigos na base de dados Lilacs, sendo 

que apenas 455 possuíam textos completos; 335 foram publicados na língua portuguesa, 75 na 

língua inglesa e 45 entraram em um dos critérios de exclusão. Colocando o descritor 

“Fisioterapia na Paralisia Cerebral” foram encontrados 23 artigos publicados, 19 na língua 

portuguesa e 4 na língua inglesa. Substituindo o descritor para “Tratamento na Paralisia 

Cerebral” foram encontrados 106 artigos publicados, 92 em português, 13 em inglês e 1 não 

possuía texto completo.  

Ao utilizar a base de dados Scielo no descritor “Paralisia Cerebral” foram 

encontrados 245 artigos; foram publicados 210 na língua portuguesa e 33 na língua inglesa e 

2 entram em um dos critérios de exclusão. Além disso, utilizando o descritor “Paralisia 

Cerebral” na base de dados Medline, foram encontrados 7295 artigos com textos completos, 

sendo 7074 na língua inglesa e 42 na língua portuguesa e 179 entram em critério de exclusão, 

pois foram publicados em outra língua estrangeira. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os estudos relacionados à PC têm crescido nos últimos anos, porém muitos aspectos 

relacionados a novas modalidades de tratamento ainda precisam de mais estudos. 

Segundo Rotta (2002), o melhor tratamento da Paralisia Cerebral é a prevenção. 

Algumas coisas podem ser feitas para se evitar o desenvolvimento dessa patologia, entre elas, 

a identificação precoce das possíveis causas da lesão cerebral, uma boa conduta nos casos, a 

utilização de fatores de proteção neuronal e um tratamento precoce.  Logo que é identificada a 

patologia, são algumas ações que podem ser feitas, podendo minimizar as consequências das 

lesões e promover uma melhor qualidade de vida para esse indivíduo. 
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Piovesana et al. (2001) falavam em seu estudo que a PC é definida como uma 

desordem motora progressiva que não é secundária a uma lesão no cérebro imaturo, e que os 

portadores dessa patologia podem apresentar disfunções de tônus, postura e movimento. 

Segundo Pfeifer et al. (2009), a PC é conceituada como uma sequência de distúrbios 

do desenvolvimento motor, e que geram alterações posturais e limitações funcionais. A PC 

pode ser classificada com base nas características (espasticidade, discinesia e ataxia) e quanto 

à topografia (hemiplegia, diplegia e tetraplegia). 

Prudente et al. (2010) relatam em seu artigo que, considerando a complexidade do 

quadro clinico da criança portadora de PC, em 2007, foi designado um conceito para a 

patologia:  
Paralisia Cerebral constitui um grupo de distúrbios permanentes do 

desenvolvimento da postura e do movimento, ocasionando limitações nas 

atividades; é atribuída a distúrbios não progressivos, ocorridos no feto ou 

nos primeiros anos de desenvolvimento encefálico (PRUDENTE et al. 

2010). 

 

Zonta et al. (2013) tratam a espasticidade como um sintoma clinico predominante em 

crianças com PC. Este sinal clínico tem grande influência na aprendizagem e aquisição de 

habilidades funcionais, tornado-as mais difíceis. 

Para Borges et al. (2011), a capacidade de manter o controle postural é de grande 

importância para o desempenho da estabilidade da postura e equilíbrio, porém em crianças 

com PC a presença da espasticidade faz com que haja um declínio ou ausência dessa 

estabilidade. Para manter a postura sentada crianças com PC executam a ativação 

estereotipada dos músculos extensores, o recrutamento muscular anormal e excessiva ativação 

dos músculos antagonistas. 

De acordo com Cury et al. (2013), fatores socioeconômicos interferem na mobilidade 

de crianças e adolescentes com PC. Crianças com nível socioeconômico mais alto geralmente 

são habituadas a usar cadeira de rodas com frequência. Comparando com crianças e 

adolescentes com nível socioeconômico mais baixo que normalmente contam com a 

mobilidade, utilizando o chão. 

Segundo Araujo et al. (2010), expõem que a equoterapia utiliza o cavalo como 

principal unidade terapêutica, capaz de promover ganhos físicos, psicológicos e educacionais. 

Os resultados após reabilitação com o cavalo é satisfatório, melhorando significativamente o 

alinhamento da postura corporal, redução da espasticidade e dissociação de cintura pélvica e 

escapular, pois o andar do cavalo é dissociado, auxiliando na marcha fisiológica. 

De acordo com Borges et al. (2011), a equoterapia como forma de tratamento para a 

PC melhora a movimentação do quadril, tronco e cabeça e auxilia no equilíbrio em resposta 

ao movimento do cavalo. Ele fala de um dispositivo Joba ® (Matsushita Electric Works, ltd., 

Japan) que foi desenvolvido como uma tentativa de imitar o movimento de equitação, sendo 

possível a prática dentro de casa). A melhora na força muscular se dá pelo simples fato da 

criança sentar-se e ter que manter o equilíbrio. 

Para Frange et al. (2012), a procura por métodos novos para a reaprendizagem 

motora, postura e equilíbrio despertam o interesse dos profissionais de saúde. Um programa 

intensivo de fisioterapia (PIF) vem se destacando no mercado internacional como uma 

promissora técnica de reabilitação para pacientes com comprometimentos neurológicos. Esse 

programa tem como equipamento de tratamento uma veste ortótica. Nos EUA foram 

lançados, no inicio do ano 2000, o THERASUIT que utiliza uma veste com elásticos que tem 

como objetivo principal promover a melhora funcional, manutenção e/ou redução de déficits 

motores. O efeito da veste sobre o corpo do indivíduo é que uma tensão/carga é gerada, sendo 

de forma resistida, aplicada a musculatura, estimulando assim a propriocepção e o 

realinhamento biomecânico. Os exercícios fisioterapêuticos têm como diferencial a 
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intensidade dos treinos que são realizados diariamente durante um período de algumas 

semanas, e prioriza a participação motora ativa do paciente. 

Segundo Bailes et al. (2011), o tratamento utilizando o THERASUIT é limitado e 

famílias procuram cada vez mais esse programa de tratamento, visando à aceleração no 

desenvolvimento motor. Além da intensidade das sessões com várias horas por dia, 5 dias por 

emana, porém em seus estudos foram expostos resultados negativos em relação ao conforto da 

veste. Pais de crianças com PC que utilizaram o THERASUIT relataram que as crianças 

apresentaram algum tipo de desconforto durante o programa, sugerindo que esses 

desconfortos se baseiam na forma de aplicação do método, com intensidade de 4 horas por dia 

e 5 dias por semana. Ele relata que se faz necessário expor aos pais prováveis desconfortos 

que a criança pode vir a apresentar, e não somente relata os benefícios motores. 

Para Cury et al. (2006), as órteses de posicionamento são utilizadas quando há 

deformidades e prejuízo na marcha devido aos encurtamentos musculares. Tem a finalidade 

de auxiliar o tratamento das crianças portadoras de Paralisia Cerebral. Um dos tipos de órtese 

utilizada é a suropodálicas que através do suporte mecânico tem a finalidade de minimizar ou 

corrigir o padrão equino de marcha que algumas crianças com PC apresentam, prevenindo 

deformidades futuras no tornozelo e pé. 

Já Rodrigues et al. (2007), fala sobre o uso de órteses para a adução do polegar. Essa 

órtese é indicada para crianças com Paralisia Cerebral Hemiparética que apresentam 

espasticidade leve ou moderada da mão, tendo o objetivo de abrir o espaço interdigital e 

permitir a melhora da qualidade de movimento e correção de deformidades, contribuindo, 

assim, para a utilização do polegar na preensão de objetos e possibilitando uma maior função 

manual. 

Para Unlu et al. (2010), o uso da Toxina Botulínica tipo A no tratamento da 

espasticidade em crianças com PC deve servir como coadjuvante as terapias tradicionais. A 

aplicação da Toxina Botulínica tipo A resulta na diminuição do tônus muscular, elevando, 

assim, a mobilidade, a postura e a marcha, sendo que um dos grandes benefícios do método é 

a manutenção de ganhos funcionais até 6 meses após a sua aplicação. 

Segundo Assis et al (2008), a PC é a principal causa de comprometimento motor em 

adolescentes e crianças. Diversos estudos relatam à eficácia da Toxina Botulínica tipo A no 

tratamento de crianças e adolescentes com espasticidade, sendo este um dos distúrbios mais 

frequentes e mais incapacitantes em pacientes com Paralisia Cerebral, comprometendo, assim, 

a qualidade de vida. Crianças tratadas com a Toxina Botulínica apresentaram melhora na 

capacidade funcional, como também no fator psicossocial.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

Esta revisão de literatura mostrou que criança portadora de Paralisia Cerebral possui 

uma lesão do cérebro ou de um erro do desenvolvimento cerebral. Durante o crescimento da 

criança outros fatores vão surgindo com os efeitos da lesão e agravando as deficiências 

funcionais.  

Sendo assim, torna-se importante o tratamento fisioterapêutico que tem em vista 

melhorar a qualidade de vida do paciente, estimulando-o a levantar-se, dar passos ou 

caminhar, sentar-se, pegar e manusear objetos, além de exercícios que são destinados a 

aumentar a força muscular, melhorando o controle sobre os movimentos. A Fisioterapia 

coopera para o aperfeiçoamento da funcionalidade motora, com a finalidade de reduzir a 

espasticidade e as sequelas instaladas. 
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INFLUENCE OF PHYSIOTHERAPEUTIC TREATMENT FOR CEREBRAL PALSY: 

LITERATURE REVIEW 

 

ABSTRACT 

 

Cerebral palsy is a condition that refers to a brain dysfunction, a sequel to a non- progressive, 

that affects the central nervous system immature and developing, causing deficiency in 

muscle tone and affect the correct acquisition of motor skills during the development. This 

work was done from the literature review in scientific papers researched on the Internet. The 

treatment involves professionals from different areas and family. The objective should 

promote a greater degree of independence possible, includes medical and surgical treatment; 

the use of orthosis; adaptations and physiotherapy. Thus, the aim of this study was to review 

the literature on physiotherapeutic treatments targeted to patients with cerebral palsy 

including Equotherapy, Therasuit, Botulinum toxin type A, among other methods. It was 

concluded that physiotherapeutic treatment in this pathology is essential and the most used. 

But, apart from this treatment, there are other possibilities to optimize the quality of life of 

children with cerebral palsy. 
 

Keywords: Cerebral Palsy Physiotherapy in Cerebral Palsy Treatment in Cerebral Palsy. 
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OS BENEFÍCIOS DO LASER NO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO 

DAS ÚLCERAS DE PRESSÃO: UMA REVISÃO DA LITERATURA 
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14 
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RESUMO 

 

As úlceras de pressão consistem em lesões apresentadas no sistema tegumentar que são 

desencadeadas pela compressão prolongada dos tecidos em uma superfície externa, 

interrompendo o transporte de fluxo sanguíneo na pele, resultando em necrose. dentificar os 

benefícios do laser de baixa potência no tratamento das úlceras em pacientes acamados, 

cadeirantes ou debilitados. Trata-se de uma revisão bibliográfica em que constou uma busca 

de artigos completos publicados em revistas tais como: Scielo (Scientific Eletronic Library 

Online), Bireme (Biblioteca Virtual em Saúde), Medline e Lilacs  no período entre 2009 a 

2013. A busca referiu-se a termos como úlceras de pressão, laserterapia e cicatrização. Os 

artigos pesquisados relatam claramente os benefícios do laser no processo de cicatrização das 

úlceras de pressão. Verificou-se a modalidade de laserterapia como sendo um recurso eficaz 

no tratamento das úlceras de decúbito, porém há necessidade de novos estudos para criar 

protocolos com dose e comprimento de ondas diferentes. 

Palavras-chave: Úlcera de pressão. Laserterapia. Cicatrização. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 
As úlceras de pressão são consideradas como áreas teciduais do corpo que apresentar 

morte celular. As mesmas desenvolvem-se pela compressão prolongada dos tecidos moles 

entre proeminências ósseas e a superfície externa de contato. As áreas que apresentam 

maiores incidências são: a isquiática (24%); a sacrococcigea (23%); a trocantérica (15%); o 

calcâneo (8%); e outras localizações as quais incluem os maléolos laterais (7%); o cotovelo 

(3%); a região occipital (1%); e, por fim, a região escapular (1%). Os sinais e sintomas do 

surgimento das úlceras se darão por hiperemia, calor, enrijecimento da pele, dor, problemas 

vasculares, necrose progressiva dos tecidos adjacentes (SILVESTRE; HOLSBACHD, 2012). 

Existem alguns fatores que acarretam o aparecimento dessas enfermidades como a 

idade, a temperatura corporal elevada, a incontinência urinária ou fecal, a hipotensão, os 

procedimentos cirúrgicos de longa duração, as doenças vasculares, a imobilidade por longo 

período, a anemia, a desidratação, o diabetes, a obesidade, as infecções, as queimaduras, além 

da falta de higiene, o aumento da pressão da estrutura anatômica óssea pode contribuir para o 

surgimento de tal enfermidade (LOPES, 2009). 

Com base na European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP), o estadiamento das 

úlceras de pressão classifica-se em quatro estágios. O estágio I é caracterizado pela pele 

intacta, o aparecimento de vermelhidão, que mesmo após o alívio da pressão não irão 

desaparece. Observa-se no estágio II a presença de lesão cutânea parcial, caracterizada pela 

formação de bolhas com líquido. Já estágio III apresenta-se com a necrose do tecido 
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subcutâneo e, por fim, o estágio IV que desencadeia a presença de lesão cutânea total, 

visualizando o aparecimento da estrutura óssea (ROCHA, 2009). 

Segundo Lopes (2009) é bom salientar que as úlceras se classificam em três graus. O 

primeiro grau é caracterizado por apresentar uma resposta inflamatória aguda na pele, além de 

eritema em pele íntegra persistente, mesmo após o alívio da pressão sobre o local. Todavia a 

identificação da lesão é dificultada em indivíduos com pele negra.  Já no segundo grau, 

observa-se a perda tecidual, envolvendo a epiderme, derme ou ambas. A úlcera é superficial e 

apresenta-se clinicamente com uma bolha, abrasão ou cratera rasa.  Por fim, o terceiro grau 

com uma profundamente até a fáscia muscular subjacente, representando perda completa de 

pele. 

No tocante ao tratamento medicamento é realizado com agentes de limpeza e 

medicamentos tópicos como antimicrobianos, antisséptico, antibióticos, além de materiais 

usados para redução da pressão ou em lesões maiores em que a presença de proeminência 

óssea levará a intervenção cirúrgica para a colocação de enxerto.  Foi no final da década de 60 

que surgiram os primeiros estudos com utilização da modalidade do laser de baixa potência 

no processo de cicatrização tecidual (SIQUEIRA, 2010). 

Observa-se que o Laser apresenta efeito analgésico, cicatrizante, além de auxiliar na 

organização do processo inflamatório, estimulando a neovascularização, como também ajuda 

a diminui a perda funcional, favorecendo as reações de reparo e, consequentemente, 

melhorando a micro circulação (COSTA et al., 2009). 

Portanto, o objetivo dessa pesquisa foi identificar os benefícios do laser de baixa 

potência no tratamento das úlceras em pacientes. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para esta pesquisa de revisão bibliográfica realizou-se uma busca de estudos 

especializados no período de agosto a outubro, do respectivo ano corrente, em base de dados 

como Scielo (Scientific Eletronic Library Online), Bireme (Biblioteca Virtual em Saúde), 

Medline e Lilacs. Incluíam-se artigos em português, publicado entre 2009, até a atualidade, 

sobre a temática úlcera de pressão, laser de baixa potência e laserterapia, sendo excluídos os 

artigos que não abordavam o tema em estudo. Após a seleção do material, foram realizados 

fichamentos, organizados de acordo com o assunto e análise do conteúdo coletado. 

 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Úlceras de pressão 

 

As úlceras de pressão são lesões cutâneas de partes moles que se apresentam de 

modo tanto superficiais como profunda. Tal enfermidade também pode se designar como 

escaras, conceituada por ser uma pressão na região, sem alivio da pressão de uma área 

definida, geralmente em uma proeminência óssea, resultando em isquemia, morte celular e 

necrose tecidual (JACINTO et al., 2009; LOPES, 2009; SILVESTRE, 2012). 

O termo úlceras de pressão é usado para designar a necrose da pele e tecidos 

adjacentes, secundária ao comprometimento sanguíneo, trombose capilar e anoxia tecidual, 

desenvolvida por pressão prolongada em determinadas áreas de superfície cutânea 

(STEFANELLO, 2009; FILHO, 2009). 

Todavia, a classificação adotada para úlceras de pressão baseia-se na profundidade 

do acometimento e no limite entre os tecidos lesados. O grau I é caracterizado por uma 

resposta inflamatória aguda da pele, apresentando eritema em pele íntegra. Já o grau II é 

descrito por ser a perda tecidual envolvendo a epiderme, derme ou ambas. Esta pode ser 



60 
 

 

 

superficial, apresentando o aparecimento de bolhas. E, por fim, o grau III, com o 

comprometimento do tecido subcutâneo, podendo estende-se mais profundamente até a fáscia 

muscular subjacente, representa pela perda completa da pele (SILVESTRE 2012).  

 

3.2 Laser 
 

O laser é uma amplificação da luz por emissão estimulada da radiação. É uma 

modalidade de radiação eletromagnética não ionizante que produz calor. Por isso não causa 

dano às células e tecidos. A radiação do laser de baixa intensidade torna-se uma terapêutica 

anti-inflamatória, analgésica e cicatrizante. Designa que a modalidade de laserterapia é 

favorável à cicatrização de feridas por controlar sinais e sintomas do processo inflamatório, 

incrementar a proliferação de fibroblastos e a síntese de colágeno (MOTA et al., 2012; 

JACINTO et al., 2009; SILVESTRE, 2012). 

Em vista disso, o laser de baixa potência (AS-GA-904nm, 25 w) foi investigado por 

ser utilizado na prática clínica há aproximadamente 20 anos. Os trabalhos iniciais dessa 

modalidade foram realizados na Europa, no início da década de 70, com o objetivo de realizar 

a cicatrização das úlceras de pressão.  Sendo assim, o resultado obtido nesse estudo demonstra 

que tal modalidade de baixa potência produz efeitos positivos, acelerando a proliferação 

tecidual, aumentando a vascularização local e formando um tecido de granulação mais 

organizado, favorecendo de igual forma o processo de cicatrização (JACINTO et al., 2009). 

Quanto à sua classificação, o laser pode ter três formas, de acordo com sua potência: 

Power laser, Mid laser e Soft laser. O Power laser emite radiações de alta potência, sendo, 

assim, utilizados em procedimentos industriais e cirúrgicos devido ao seu potencial 

destrutivo. Já o Mid laser emite radiações de média potencia, apresentando efeito não 

destrutivo semelhante ao do Soft laser, porém com a diferença de que o último emite 

radiações de baixa potência. A partir dessa classificação, utilizam-se os lasers dos tipos Mid e 

Soft para fins terapêuticos devido à sua característica não destrutiva. Esses lasers 

(terapêuticos) podem ainda apresentar características diferentes de acordo com seu 

comprimento de onda. (MOTA et al., 2012; SILVESTRE, 2012). 

Assim, a laserterapia é indicada em processos degenerativos e inflamatórios dos 

tecidos moles tais como ligamentos, tendões e músculos, edemas periarticulares, cicatrização 

de feridas abertas e lesões nervosas periféricas. Mas é contraindicado em processo bacteriano, 

sem uso prévio de antibióticos, carcinoma e marca-passo (PINHEIRO et al., 2009; JACINTO 

et al., 2009). 

Além disso, o laser apresenta benefícios primários e secundários quando absorvidos 

pelos tecidos. Os efeitos primários são bioquímicos que consistem na liberação de substância 

pré-formadas (histamina, serotonina, bradicinina) que estimulam a produção de ATP e inibem 

a produção de prostaglandinas, bioelétrico, que permite melhora do funcionamento da bomba 

de Sódio e Potássio (responsável pela manutenção do potencial de membrana celular) devido 

ao aumento da produção de ATP. Já os efeitos secundários decorrentes consistem, 

primeiramente, na circulação local através do efeito da histamina e no aumento do trofismo 

celular, devido ao efeito bioelétrico da produção de ATP, velocidade mitótica e de reparo 

celular (MOTA et al., 2012). 

Os benefícios do laser diminuem o tempo de tratamento e ajudam na cicatrização e 

no fechamento de feridas abertas, úlceras e feridas pós-operatórios, na velocidade de 

condução do nervo, nas artropatias degenerativas e inflamatórias e no alivio da dor, tanto em 

pontos de gatilhos de acupuntura, além de produzir efeitos em lesões de tecidos moles como 

tendões, ligamentos e músculos (SILVESTRE, 2012).  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Segundo Siqueira, et al. (2010), o tratamento de tal enfermidade consiste em terapia 

local com assepsia, curativos, almofadas e colchões especiais. No final da década de 60 e 

início dos anos 70 deu-se início aos primeiros tratamentos com o laser de baixa intensidade 

com doses de até 4 J/cm². Os lasers podem ser classificados em duas categorias: lasers de alta 

potência ou cirúrgico, com efeitos térmicos, com propriedades de corte, vaporização e 

hemostasia; e laser de baixa potência com propriedades analgésicas, anti-inflamatória e 

bioestimulante. 

Para Canevari, et al. (2009), o laser de baixa intensidade, como sendo uma 

modalidade que produz efeito anti-inflamatório, analgésico e cicatrização tecidual, reduz 

edema, aumenta a fagocitose, a síntese de colágeno e a epitelização. Além disso, a radiação de 

tal procedimento vai estimular a migração dos fibroblastos, a produção de ATP e a melhora 

da vascularização. É por esse motivo que vem sendo utilizado no tratamento das úlceras de 

pressão.   

Em estudo demonstrado por Stefenello (2009), usou-se a potência de 45nw, com 

dose de 6 J/cm² nos dois modos terapêuticos apresentados pelo laser (varredura e pontual).  

Analisou-se, em seu estudo, um paciente que apresentava úlcera de grau II, com a presença de 

tecido necrótico no calcâneo direito. Nesse procedimento foram adotados protocolos de 14 

(quatorze) sessões, sendo estas realizadas duas vezes semanais.  Antes do início do tratamento 

é feita assepsia do local e limpeza da ponteira da caneta a cada atendimento, além dos 

materiais de proteção e higiene (óculos e luvas). O tempo de aplicação foi dado de acordo 

com o tamanho da escarra. A cada sessão era mensurado o tamanho da úlcera, que era de 19,5 

cm², observando a diminuição da mesma a cada aplicação, chegando ao total fechamento no 

décimo quinto dia. 

De acordo com Canevari et al. (2009), em um determinado estudo usaram em seu 

paciente 25nw, com dose de 3 J/cm², utilizando a modalidade pontual da laserterapia. Para 

isso, o protocolo adotado era realizado três vezes por semana durante um mês. A partir do 

segundo mês a dose foi de 5 J/cm², acelerando o processo de cicatrização. Para isso foram 

realizadas 33 sessões, sendo que a cada 10 aplicações eram mensuradas o tamanho da ferida.  

Inicialmente, a profundidade foi de 5 cm, o comprimento de 7 cm e a largura de 5 cm. 

Observou-se na 33ª sessão que a ferida encontrava-se completamente cicatrizada. 

 Stefanello, (2009) realizou uma pesquisa com um paciente do sexo masculino, com 

idade de 24 anos, encontrando-se acamado, apresentando úlcera de pressão na região sacral.  

Também visualizou a amostra de um paciente, do sexo masculino, com 37 anos, paraplégico, 

com úlcera presente no calcâneo. Em ambos os casos foram realizados os mesmos 

procedimentos, constando a avaliação que introduziam a anamnese, inspeção, medição da 

úlcera (fita métrica e régua de papel milimétrica) com e sem barreira protetora no laser, além 

de registro de imagens e utilizando o laser AsGa 904nm, com potência variável e dose 3 a 6 

J/cm², no modo ponto e varredura. Os resultados obtidos, ao final das pesquisas, foram 

positivos. Houve a cicatrização completa da ferida, sem registro de nenhuma ocorrência, 

apesar de terem utilizado métodos diferentes. 

 Siqueira et al. (2010) realizaram uma pesquisa com cinco pacientes, divididos em 

dois grupos. O primeiro grupo tratava do controle com um paciente; e o segundo grupo com 

quatro, apresentando úlceras de grau III ou IV, os quais receberam, além do tratamento 

clínico, dez aplicações de laser dois dias semanais. O grupo controle recebeu apenas o 

tratamento clínico, limpeza, troca de curativo e mudança de decúbito, passando a apresentar 

diminuição após a quinta aplicação, chegando à última com redução média de 12,3% na área. 

Além disso, no grupo tratado foi utilizado laserpulse AsALGa, 830nm com dose de 4 J/cm² e 

mensuração com uma régua de papel milimétrica. A aplicação era realizada diariamente de 
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forma pontual. Por fim, notou-se a redução significativa, após a primeira aplicação; a média 

das áreas, após aplicação foi de 30,42%.  

Em estudo realizado por Lima et al. (2011) observaram cinco indivíduos, com idades 

entre 22 a 88 anos, sendo três homens e duas mulheres, apresentando úlceras de pressão no 

estágio III e IV. Foram divididos em dois grupos. O chamado grupo 1 recebeu irradiação do 

laser GaAsLnP, laser vermelho, visível potência de 50mW e onda de 685nm. Já o grupo dois 

usou o laser ALGaAs, laser infravermelho 30mw e onda de 830nm, constando úlceras na 

região sacral, trocantérica, maléolo, totalizando oito úlceras. Em ambos os casos se utilizou 

densidade de energia 4 J/cm² de forma pontual nas bordas da lesão e varredura no centro. Os 

resultados encontrados no tratamento das úlceras, após sete sessões, no comprimento não 

havendo resposta significativa.  Já na largura apresenta significante regressão com o laser 

ALGaAs e na profundidade, mostrando eficácia do laser na regeneração celular de estágios 

avançados. 

De acordo Vitorete et al. (2010), avaliaram os efeitos do laser hélio/neônio (HeNe) 

no modo contínuo e aplicação pontual por zona, 4J/cm². Também aplicaram infravermelho 

com duração de 10 minutos, com distância de 45 cm, com três vezes por semana, totalizando 

8 sessões. A pesquisa foi realizada com um paciente do sexo feminino, apresentando duas 

úlceras de decúbito, uma no calcâneo direito e outra na região torácica posterior. Como 

resultado a úlcera na região do calcâneo obteve o fechamento por completo, apresentando na 

pele um bom aspecto de hidratação e aporte circulatório local.  Já na região torácica posterior 

houve uma redução significativa, porém, as oito sessões não foram suficientes para o total 

fechamento. 

Em estudo Dourado et al. (2011) analisaram uma amostra que consistia de trinta e 

cinco indivíduos, divididos em grupo experimental (trinta e cinco úlceras de pressão) e grupo 

controle (vinte e nove úlceras de pressão). O grupo experimental recebeu quatorze sessões 

com comprimento de onda de 820nm (arsenato de gálio e alumínio), e com diferente 

comprimento de onda, sendo a energia utilizada de 4,5J/cm². No grupo controle era simulado 

o tratamento, mas não havia exposição a radiação eletromagnética. Quanto aos resultados 

obtidos não encontraram diferenças significantes na cicatrização entre os grupos, porém 

ocorreu cicatrização completa em dezoito úlceras no grupo experimental, com tempo médio 

de 1,78 á 2,13 semanas. 

Segundo Lima et al. (2013) participaram de determinado estudo cinco indivíduos 

com idade variando de 22 a 88 anos, demonstrando úlceras de pressão nos estágios III e IV. 

Os indivíduos foram divididos em dois grupos. O grupo I recebeu a irradiação de laser 

GaAsInP, com potência do feixe 50nw e comprimento de onda 685nm, já o grupo II foi 

tratado com o laser ALGaAs, com potência do feixe 30mw e comprimento de onda 830nm. 

Para o tratamento dos pacientes, estabeleceu-se uma densidade de energia com 4 J/cm², de 

forma pontual nas bordas da lesão e varredura central, sete irradiações em todas as úlceras, 

tendo um intervalo de dois dias. Foi verificada em relação a regressa do comprimento no 

Grupo I, uma redução de 80% da úlcera no Grupo II, uma redução de até 100% da úlcera. Já 

os resultados obtidos na largura o grupo I, identificou uma regressão de 90% e no grupo II 

uma regressão de até 120%. 

Pinheiro et al. (2009) em seu estudo com três indivíduos, com idade variando de 25 a 

58 anos, aplicando-lhes o laser de baixa intensidade. Esses indivíduos eram avaliados quanto 

o grau de profundidade em relação á extensão da parede tissular da úlcera. Os sujeitos da 

amostra foram submetidos, á aplicação do laser de baixa intensidade, sendo a dose escolhida 

de 4J/cm². Foi aplicada a radiação de laser na feriada, de forma pontual com espaço de 1 a 2 

cm² de distância entre um ponto de aplicação e outro. Os resultados obtidos no indivíduo I 

foram de uma evolução de até 41,63% da área afetada. O indivíduo II houve melhora 
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significativa de 60,78% da úlcera, e por fim, observou-se o indivíduo III, com uma melhora 

de 63,75% da região acometida pela enfermidade (Tabela 1).  
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Tabela 1: Autores e posturas teóricas sobre a temática. 
 

Autor(s) 

 

Potência 

 

Dose 

Comprimento de 

onda 

Quantidade  

da amostra 

Quantidade  

de sessões 

Graus de 

úlceras 

 

Resultados obtidos 

 

SIQUEIRA 

 

Não relatado 

 

4 J/cm² 

 

Não relatado 

 

Cinco 

indivíduos 

 

Não relatado 

 

Grau III e IV 

 

Redução de 30,42% 

 

CANEVARI et al. 

 

25nw 

 

3 J/cm² 

 

Não relatado 

 

Um indivíduo 

 

33 sessões 

 

Grau IV 

 

Cicatrização na 33ª sessão. 

 

STEFANELLO, 

HAMERSKI 

 

45nw 

 

6 J/cm² 

 

Não relatado 

 

Um indivíduo 

 

14 (quatorze) 

sessões 

 

Grau II 

 

Fechamento no 15 ª dia. 

 

STEFANELLO, 

HAMERSKI 

 

Não relatado 

 

3 a 6 

J/cm² 

 

AsGa 904nm 

 

Um indivíduo 

 

Não relatado 

 

Grau III 

 

Cicatrização completa da ferida. 

 

 

LIMA et al 

 

Não relatado 

 

4 J/cm² 

 

GaAsLnP 

685nm-50Mw 

830nm-30mw 

 

Cinco 

indivíduos 

Dez aplicações de 

laser dois dias 

semanais 

 

Grau III e IV 

 

Eficácia do laser na regeneração celular de estágios 

avançados. 

 

VITORETE, 

NASCIMENTO 

 

Não relatado 

 

4J/cm². 

 

Não relatado 

 

Um indivíduo 

Três vezes por 

semana, totalizando 8 

sessões 

 

Grau II 

 

Obteve o fechamento por completo. 

 

DOURADO et al. 

 

Não relatado 

 

 

4,5 J/cm² 

 

GaAsLnP 

820nm 

 

Trinta e cinco 

indivíduos 

 

Quatorze sessões 

 

Grau III e IV 

 

Ocorreu cicatrização completa em dezoito úlceras. 

 

 

LIMA et al. 

 

 

30nw 

 

 

4 J/cm² 

 
GaAsInP 

50nw-685nm 

ALGaAs 

30mw- 830nm 

 

 

Cinco 

indivíduos 

 

 

Sete irradiações 

 

 

Grau III ou IV 

 
Verificou em relação a regressa do comprimento no 

Grupo I, uma redução de 80% da úlcera no Grupo II, uma 

redução de até 100% da úlcera 

 

 

PINHEIRO et al. 

 

 

Não relatado 

 

 

4J/cm² 

 

 

ALGaAs 

658nm 

 

 

Três indivíduos 

 

 

Não relatado 

 

 

Grau III e IV 

 
Indivíduo I: evolução de ate 41,63% da área afetada; 

Individuo II: melhora significativa de 60,78% da úlcera; 

Indivíduo III, com uma melhora de 63,75% da região. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Verificou-se com o presente estudo que a laserterapia do tipo AsGa e  GaAsLnp, com 

dose de 3 a 6 J/cm², utilizando-se da forma de aplicação varredura e pontual, é eficaz no 

tratamento de úlcera de pressão em diversas regiões do corpo, principalmente em pacientes 

que sofreram imobilizações, por tempo prolongado, possibilitando aumento do aparecimento 

das escaras. 

Além disso, ao término desta revisão literária, concluiu-se que a laserterapia é um 

recurso eficaz na aceleração do processo de cicatrização e de proliferação tecidual das 

escaras, além de ser eficiente na regeneração celular de estágios avançados e regressão do 

comprimento da escara e até 100%. 

Fazem-se necessárias mais pesquisas sobre o tema abordado, como também o 

número de amostragem maior para se verificar a efetividade do tratamento, visualizando 

também uma padronização de metodologia para se chegar a uma padronização dos resultados. 

 

THE BENEFITS OF LASER IN THE HEALING PROCESS OF PRESSURE 

ULCERS: A REVIEW OF THE LITERATURE 

 

ABSTRACT 

 

Pressure ulcersconsists oflesionspresented inintegumentary systemthatare triggered 

byprolonged compressionof tissuesinan outer surface, interrupting the transport ofblood flow 

in theskin resulting innecrosis. Identify the benefits of low-power laser in the treatment of 

ulcers in bedridden, wheelchair or debilitated patients. These are a literature review, which 

consisted of a quest complete articles published in professional journals in the period from 

2009 to 2013, referring to the use of laser in the treatment of pressure ulcers. The 

articlessurveyedreportedclearlythe benefitsof the laseron the cicatrizationof pressure ulcers. 

Was observed the mode oflaser therapyasan effective remedyin the treatmentofdecubitus 

ulcers, but the need forfurther studies toestablishprotocols withdoseand lengthofdifferent 

waves. 

 

Keywords: Pressure ulcer. Laser. Cicatrization. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

CANEVARI, A. V. C; NASCIMENTO, G. K; SANTOS, E. S. Recursos terapêuticos 

utilizados no tratamento de úlceras de decúbito. Revista cientifica de América latina. v.4 

n.1, fev., 2009. 

 

COSTA FILHO, R. M; SILVA, F. A. M. F. Laserterapia no tratamento de úlceras 

compressivas – relato de caso Revista Brasileira Ciência e Movimento, Londrina, v. 15, 

n.2, p. 171-174, junho 2009. 

 

DOURADO, K. et al. Uma nova perspectiva terapêutica ao tratamento de doenças de pele, 

cicatrização de feridas e reparação tecidual. Ensaio e Ciência. Ciência Agrarias, Biológicas e 

da Saúde v.15, n.6, ano 2011. 

 

FILHO T.Y.; MALFATTI C. A. Análise da dose do laser de baixa potência em equipamentos 

nacionais. Revista Brasileira de Fisioterapia. v.12, n. 1 p 70-4, jan, 2009. 



66 
 

 

JACINTO J. B. et al. Laserterapia na cicatrização de úlcera de pressão: relato de caso. Artigo 

de revisão, 2009. 

 

LIMA; LIMA B. et al. Efeitos do laser vermelho visível e infravermelho em úlceras de 

pressão grau III e IV. Revista Brasileira de reabilitação e atividade física. v.2, n.1, p.8-14, 

abr. 2013. 

 

LIMA L. M. et al. Comparação dos efeitos do laser vermelho visível e infravermelho em 

pacientes com úlceras de pressão grau III e IV. Revista Fisio em foco. Faculdade Novo 

milênio, 2011. 

 

LOPES L. D. F. Utilização do laser de 660nm, 17 J/cm² em úlceras por pressão – Um relato 

de caso. Revista Neurociência, 2009. 

 

MOTA; Angélica d. F. G. et al. Efeitos do laser hene no tratamento da úlcera de pressão. 

Revista Brasileira de ciência e saúde. n. 2 jul./dez. 2012  

 

PINHEIRO; Thais D. et al. Utilização do laser de baixa potência na cicatrização de feridas. 

Interbio Revista Associação Medicina Brasil.V.3 n.2, 2009. 

 

ROCHA J.A.; ANDRADE M.J. Abordagem terapêutica das úlceras de pressão-intervenções 

baseadas na evidência. Acta Med Port. n. 19, p. 29-38. Out. 2009. 

 

SILVA A. M. et al. Análise dos efeitos do laser de baixa potência (asga) em diferentes 

comprimentos de onda relacionados à cicatrização de tecidos. Revista Fisioterapia Brasil, 

2009. 

 

SILVESTRE J; HOLSBACHD. R. Atuação fisioterapeuta na úlcera de pressão: uma revisão 

da literatura. Revista Fafibe on-line, ano 2012, n.5 nov. 2012. 

 

SIQUEIRA F.C.H.N. Uso de laser de baixa intensidade, asga 830 nm, em pacientes 

portadores de úlceras depressão. Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioesten. 01-2004. 

Fev. 2010. 

 

STEFANELLO T.D; HAMERSKI C.R. Tratamento de úlcera de pressão através do laser 

AsGa DE904 nm- um relato de caso. Rio de Janeiro. Revista Fisioterapia Brasil. v 9, n 1 

p.59-63, jan./fev. 2009. 

 

VITORETE A.V. C; NASCIMENTO G.K. Recursos terapêuticos utilizado no tratamento de 

úlcera de decúbito. Fitness e performance jornal, Rio de Janeiro, Revista FisioBrasil. v 4, n 

2, p. 16-18 jan./fev 2010. 

 



67 
 

 

INFLUÊNCIA DA FISIOTERAPIA NA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM 

IDOSOS: REVISÂO BIBLIOGRÁFICA 

 

Karlis Mirtis Morais de Jesus
16

 

Ana Paula dos Santos
17

 

Elaine Andrade de Jesus
18

 

 

RESUMO 

 

Considerando que o aumento da população idosa é um fenômeno mundial, as projeções e 

estudos indicam que no ano de 2020 o Brasil será o 6° país do mundo com um índice maior 

de idosos. O perfil dessas pessoas de maior idade apresenta algumas alterações, incluindo a 

fragilidade das mesmas. O presente artigo tem como objetivo realizar uma revisão 

bibliográfica referente aos benefícios da fisioterapia na prevenção de quedas em idosos.  Uma 

busca foi realizada nas bases de dados eletrônicas, Scielo e Bireme, no período de 2007 a 

2013, por trabalhos científicos que documentassem os benefícios da fisioterapia na prevenção 

de quedas em idosos, com os descritos: Idosos, quedas e fisioterapia. Dados foram extraídos 

de forma padronizada de cada estudo. A prática de atividades físicas feitas regularmente é 

geralmente considerada de grande importância para diminuição e prevenção de quedas bem 

como no declínio funcional. Os exercícios são prescritos com o intuito de favorecer estímulos 

motores e cognitivos. As atividades de alongamento, treinamento com pesos e circuitos são 

benéficos para uma melhora na capacidade funcional, aliados com auxílio de instrumentos 

que são utilizados para desenvolver um efeito maior para os idosos na melhora da agilidade, 

coordenação, equilíbrio e força. Conclui-se que, além dos idosos precisarem de cuidados 

pessoais, o Fisioterapeuta deve ter conhecimento da importância de orientar tanto aos idosos 

como aos familiares sobre os fatores de riscos que podem levar a sofrer quedas, juntamente 

com a intervenção da fisioterapia, baseada na cinesioterapia e exercícios resistidos 

direcionados para uma melhora da qualidade de vida dessas pessoas. 

 

Palavras-chave: Idoso. Quedas. Fisioterapia. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Considerando que o aumento da população idosa é um fenômeno mundial, as 

projeções e estudos indicam que no ano de 2020 o Brasil será o 6° país com maior índice de 

idosos. O perfil dessas pessoas de maior idade apresenta algumas alterações, incluindo a 

fragilidade das mesmas, que provavelmente poderá vir a sofrer quedas (LUSTOSA, 2011). 

O processo do envelhecimento humano possui três estágios: primário, secundário e 

terciário. O envelhecimento primário é conhecido como envelhecimento normal ou 

senescência, no qual todos os indivíduos irão passar. O secundário refere-se a doenças que 

não conferem com o processo normal. Entre elas estão às lesões cardiovasculares, cerebrais e 
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neoplasias. O estágio terciário ou senilidade já é a fase final do processo, no qual o idoso pode 

vir a óbito (FECHINE, 2012).  

O envelhecimento humano é processo natural da vida. Neste processo ocorrem 

mudanças como a perda da força, ocorrendo assim uma diminuição da coordenação e da perda 

do equilíbrio. Isso gera diminuição da massa muscular e óssea, provavelmente seguidos de 

algumas mudanças cognitivas, como problemas de memória. Dentre outros fatores externos a 

queda é um dos problemas para os idosos (LÍLIAN, 2008). 

A etiologia do processo de envelhecimento é múltipla, tendo em destaque os fatores 

intrínsecos e extrínsecos. Os fatores intrínsecos estão diretamente relacionados ao próprio 

indivíduo, ou seja, o sistema respiratório, cardiovascular, neuromuscular, articular vão estar 

alterados nesse processo, levando ao idoso a ter problemas de hipertensão arterial, diminuição 

da acuidade visual, da audição e sedentarismo. Os fatores extrínsecos têm uma relação com 

tudo que está contra o individuo, como exposição solar, tapetes, pisos escorregadios, escadas, 

baixa iluminação (LOPES, 2008; REIS, 2008). 

A fisioterapia na prevenção de quedas em qualquer nível da vida visa atuar de forma 

individual devido as suas alterações, promovendo assim uma melhora na qualidade de vida do 

idoso. O risco de cair vem aumentando de acordo com o decorrer da idade.  A ocorrência de 

quedas é presente mais em idosos, principalmente aqueles que apresentam um declínio 

funcional para atividades de vida diária (MUNIZ, 2007; LEDUR, 2013; PEREIRA, 2013). 

Dentre a forma de minimizar essa perda decorrente do envelhecimento está a prática 

de atividades resistidas.  Nestas, toma destaque a fisioterapia, que tem o propósito de 

promover exercícios para manter ou ganhar amplitude de movimento e força muscular.  

Existem as ações com exercícios resistidos, sugerido para os idosos pré-frágeis e frágeis, 

podendo evitar assim o risco de complicações e quedas.  É importante ressaltar que ainda não 

existe um consenso sobre o melhor programa de exercícios para o ganho de força muscular, 

considerando a frequência, duração e intensidade para idosos com síndrome de fragilidade 

(LUSTOSA, 2011).  

A prática de exercícios resistidos pode melhorar o condicionamento físico do idoso. 

Além de diminuir os níveis de pressão arterial e melhorar o débito cardíaco, aumenta o bem-

estar e diminui o medo de cair. Isso proporciona uma proteção contra quedas e fraturas, 

preservando as habilidades funcionais do (TAVARES, 2009). 

Sendo assim, a fisioterapia está colaborando na verificação de fatores de risco para as 

quedas; na averiguação de evidências que justifiquem a eficácia das intervenções das práticas 

realizadas de cinesioterapia; na atividade resistida com exercícios fisioterapêuticos de 

alongamentos, fortalecimentos musculares, com o propósito de minimizar os fatores de risco; 

na oferta de apoio e orientações a familiares e cuidadores para prevenção de quedas, 

instabilidades e facilidades na realização das atividades diárias (SACCHELLI, 2009; 

AVEIRO, 2011). 

O presente artigo tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica referente aos 

benefícios da fisioterapia na prevenção de quedas em idosos.  

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O Brasil é um país onde todo ano 640 mil novos idosos são acrescentados à 

população, sendo a maior parte apresentando limitações funcionais e possíveis doenças. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) informa sobre os fatos de que as doenças crônicas 

seriam as principais causas de morte em 2020, sendo essas doenças ajudadas pela 

contribuição de doenças crônicas, incluindo doenças que não sendo infecciosas, como 

diabetes mellitus, doenças articulares, musculares, ósseos, do aparelho circulatório e 
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respiratório. Estudos afirmam que no ano de 2050, a estimativa de idoso será de 180 idosos 

para cada 100 jovens, já que o envelhecimento pela (OMS) não começa aos 60 e sim aos 65 

anos (TANNURE, 2010).  

O idoso, em seu processo de envelhecimento, pode apresentar declínio funcional que 

dificultará o desempenho e execução da resposta motora. Estas respostas são dadas pela 

sustentação do controle e do equilíbrio corporal, que por sua vez pode acarretar prejuízos para 

o idoso em decorrência de quedas e possivelmente fratura (ALMEIDA, 2012).  

Assim, envelhecer é o encadeamento da perda física e mental que acontece com 

todos os indivíduos. A partir de certa idade depara-se com alterações no sistema articular, 

diminuição na massa óssea e muscular, sendo que, no decorrer do envelhecimento do sistema 

nervoso, não modifica somente o aspecto físico, mas também os de ordem comportamental 
(LÍVIA, 2012). 

As quedas possuem um grande espaço na questão de morbidade e mortalidade. 

Acontecem aproximadamente em pessoas com mais de 80 a 85 anos de idade. A queda é 

considerada uma ocorrência não esperada que leva uma pessoa ao chão. Está fortemente 

relacionada a elementos adversos que incluem uma redução na qualidade de vida, diminuição 

da mobilidade, declínio de funcionalidade, aumento da fragilidade, depressão. Além disso, 

idosos que apresentam um histórico de quedas com uma ou mais anormalidades no equilíbrio 

estão ainda mais susceptíveis a expressarem medo de cair (REBELATTO, 2007; LOPES, 

2009). 

A etiologia da queda é geralmente multifatorial. Os fatores intrínsecos podem ser 

descritos com relação ao próprio individuo, que pode surgir na diminuição das funções dos 

sistemas que fazem parte do controle postural, surgindo instabilidade em manter-se na posição 

ortostática ou para recuperar o equilíbrio. Como fatores extrínsecos foram descritos aqueles 

que são relacionados ao ambiente, tais como: a iluminação, superfície utilizada para a 

execução da deambulação, tapetes soltos, tapetes peludos, degraus altos ou estreitos 

(SOLDERA, 2012). 

É importante declarar que o sistema de controle postural é considerado um 

mecanismo multifatorial. Na ausência de informações de um dos sistemas sensoriais (visual, 

proprioceptivo ou vestibular), o sistema visual fornece informações do local. Na velocidade 

do movimento executado pelo idoso, o sistema vestibular manda informações de todos os 

movimentos executados na cabeça. No processo de envelhecimento os neurônios vão reduzir 

de tamanho, ocasionando episódios de oscilação ou até mesmo quedas. No entanto, com o 

envelhecimento, essas alterações podem aparecer de pequena relevância, como perda de 

massa e de força muscular, podendo causar um prejuízo maior no desempenho dos idosos 

executarem suas AVD’s (MORELLI, 2007; TAVARES, 2009; GIOVANNA, 2011).  

 A fisioterapia possibilita um contato maior entre profissional e paciente, pois 

diariamente são realizadas várias sessões entre os mesmos, durante os procedimentos 

aplicados até alcançar a recuperação física. A atividade física é recomendada como uma 

forma de prevenir quedas em idosos que, sedentários, possuem menor mobilidade e um índice 

maior de propensão a quedas. Logo é vista uma diferença quando comparados aos idosos que 

costumam a praticar atividade física regularmente (MAZO, 2007; LÍVIA, 2012).  

Percebe-se então que o idoso apresenta características diferenciadas das demais 

faixas etárias. Por este motivo, a sua avaliação de saúde deve ser feita com o intuito a 

identificação de problemas subjacentes, incluindo as avaliações funcionais, cognitivas, 

psíquicas, nutricionais (BERLEZI, 2011).  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente artigo trata-se de uma revisão da literatura no qual foram utilizados 

apenas artigos publicados no período entre 2007 a 2013. As publicações foram acessadas em 

bases de dados eletrônicos como Scielo e Bireme, as quais foram selecionadas no idioma 

português e inglês, utilizando os seguintes descritores: quedas, idosos, fisioterapia. Além 

disso, foi dividido em dois critérios de inclusão e exclusão. Como critérios de inclusão foram 

utilizados artigos cuja temática abordasse os fatores de riscos que pudessem causar as quedas, 

bem como a importância da fisioterapia como prevenção das quedas em idosos. Foram 

excluídos artigos que não se enquadravam no ano proposto como material de inclusão como 

também artigos relacionados apenas a medicamentos para idosos em idiomas que não fossem 

em português e inglês. 

Na pesquisa, ao acessar a base de dados Bireme, utilizando os descritores idosos, 

quedas e fisioterapia foram encontradas 789 publicações de artigos relacionados à fisioterapia 

em idosos, com 419 publicações que contavam com outros idiomas. Nos idiomas inglês e 

português foram encontradas 358 publicações com textos completos e 12 publicações com 

textos incompletos, na qual juntamente com os textos incompletos obteve em inglês e 

português uma soma de 370 publicações relacionadas à fisioterapia em idosos.  

Outra pesquisa foi sobre fatores de riscos em idosos, encontrados também no banco 

de dados dos Bireme. Nesta foram encontradas l485 publicações com textos completos e 

incompletos, sendo 1333 textos completos em inglês e 152 em português. Apenas textos com 

idosos foram achados 753, sendo 738 publicações de artigos completos nos idiomas inglês e 

português e 15 em artigos incompletos. 

Assim sendo, os dados foram analisados comparando-se os resultados que foram 

obtidos pelos diversos autores em seus estudos, destacando-se as divergências entre os fatores 

de riscos para quedas em idosos e o tratamento fisioterapêutico para a prevenção das mesmas, 

objetivando as recomendações sugeridas na literatura referente à prevenção dos episódios de 

quedas nos idosos. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Segundo Lílian (2008), no decorrer do aumento da idade existem fatores biológicos e 

outras causas externas que podem vir a influenciar o envelhecimento humano. Para Coelho 

(2011), o índice de idosos cada vez mais aumenta de forma rápida, com destaque em casos de 

quedas, que se define um fator propenso às alterações do envelhecimento. Segundo Neri 

(2013), algumas doenças sistêmicas são fatores contribuintes para o desequilíbrio e 

provavelmente a queda.  Entre elas pode-se citar a doença de Alzheimer e doença de 

Parkinson, que estão intercaladas aos fatores que podem provocar essa futura consequência.  

Para Michelle (2008), O organismo no processo natural de envelhecimento sofre 

diversas alterações fisiológicas, como diminuição da acuidade visual; contração muscular 

inadequada; lentidão nos movimentos e na diminuição da sensibilidade. Essas alterações vão 

gerar uma resposta no sistema Nervoso Central, colaborando para a dificuldade na realização 

da marcha e desequilíbrio, consequentemente vindo a gerar quedas futuras em idosos. Na 

visão de Maria (2013), no envelhecimento as doenças crônicas não são causas que podem ser 

evitadas para esse processo. Neste processo as pessoas que possuem perdas auditivas ou 

visuais tendem a progredir com dificuldades em realizar o equilíbrio corporal e a marcha. De 

acordo com Aveiro (2011), os principais fatores que podem vir afetar o idoso e mudar seu 

estilo de vida são a possível perda de capacidade funcional, a perda das habilidades físicas e 

mentais, necessárias para a realização de suas atividades na vida diária.  
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Para Lima (2011), o sistema muscular tem sua capacidade diminuída, ocorrendo uma 

perda de massa e força muscular.  Segundo Coelho (2011), a força muscular alcança seu nível 

durante a segunda e a terceira década de vida, com um decréscimo até os 50 anos de idade. Já 

Parentoni (2011) afirma que existem modificações neuromusculares que justificam essa 

diminuição da força muscular, a lentidão dos movimentos e a incapacidade de realizar 

atividades da vida diária.  

Todavia, Pereira (2011) diz que realizar exercícios físicos de forma regular tem seu 

reconhecimento e indicação como forma de prevenção tanto para as alterações musculares, 

que são decorrentes do processo do envelhecimento, quanto para melhora da função motora, 

preservando o equilíbrio e a coordenação postural para a prevenção de quedas. De acordo com 

Costa (2009), a Fisioterapia procura enquadrar os graus de incapacidade, promovendo uma 

melhoria nas funções motoras e sensitivas da pessoa idosa. Esta prática promove mais saúde e 

enquadra o idoso de volta as suas atividades diárias como vestir-se, despir-se, comer e fazer 

higiene pessoal. Tetsadê (2008) diz que a fisioterapia tem o objetivo de proporcionar ao idoso 

uma independência, priorizando os exercícios resistidos, além dos exercícios que promovam 

maior desenvolvimento durante a execução da marcha e as AVD’s. Logo, para Naaraí (2008) 

diz que a má execução destes exercícios pode levar os idosos a sofrerem quedas e 

consequentes suplementares agravos de patologias associadas como articulares e muscular. Já 

para Bernadi (2008) a inatividade física provoca no idoso uma redução de autoconfiança, 

aumentando o medo de cair e realizar suas AVD’s. 

Já Leani (2011), diz que ainda não é decisivo o melhor programa de exercícios para o 

ganho da força muscular, levando em conta a frequência, duração e intensidade para idosos 

frágeis. Segundo Parentoni (2011), os programas de treinamento em idosos frágeis foca o 

treinamento físico ao número de repetições, sequências e intervalos a serem utilizadas nas 

sessões. Essa  atividade aplicada de exercícios  resistidos, feita para ganho de força muscular, 

controlados em sua intensidade, frequência e duração seriam benéficos para gerar algumas 

modificações musculares e da capacidade funcional nesses idosos.  

Para Margoti (2012), a prática de atividade física feitas regularmente é geralmente 

considerada de grande importância para diminuição e a prevenção de quedas e no declínio 

funcional. Segundo Mazo (2007), estudos pela comunidade científica priorizam as práticas de 

exercícios físicos nos idosos, exercícios respiratórios, destacando um aprimoramento da 

capacidade funcional, força, equilíbrio e prevenção das quedas nessas pessoas de maior idade. 

Segundo Salma (2010) os exercícios são prescritos com o intuito de favorecer estímulos 

motores e cognitivos. As atividades de alongamento, treinamento com pesos, circuitos são 

benéficos para uma melhora na capacidade funcional, ainda com auxílio de instrumentos que 

são utilizados para desenvolver um efeito ainda maior para os idosos na melhora da agilidade, 

coordenação, equilíbrio e força.   

De acordo com Driusso (2011), a fisioterapia na posição de prevenir os agravos 

relacionados ao sistema muscular e as quedas prioriza dar estímulos a pessoas idosas em 

praticar atividades em grupos, tais como: alongamento, fortalecimento muscular para MMSS 

e MMII, treino de equilíbrio postural, fazer caminhadas e hidroginástica. Já na fase da 

reabilitação prática em grupos ou individuais são estímulos tanto para idosos que deambulam 

normalmente e tem capacidade de realizar suas atividades da vida diária, como para idosos 

acamados que precisam de uma atenção maior. Ambas as situações são acompanhadas pelo 

fisioterapeuta, que inclui um tratamento direcionado ao equilíbrio postural e flexibilidade do 

idoso. 

Lopes (2007) diz que para acontecer mudança é necessário, além das atividades 

resistidas, criar uma necessidade no idoso e em seus familiares quanto às orientações em 

relação ao ambiente em que o idoso vive, prevenindo-o de sofrer danos maiores. Para 

Conceição (2010) diz que essas orientações devem ser feitas para prevenir que o idoso sofra 
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consequências futuras, sendo que as orientações são feitas não somente para os familiares 

mais também para os cuidadores, apesar de não ser um membro da família. 

Segundo Maiza (2007), a fisioterapia, além da cinesioterapia, faz uso dos exercícios 

respiratórios que contribuem em movimentos de tronco e membros superiores, associados a 

movimentos respiratórios que ajudam a manter um equilíbrio corporal e uma respiração 

adequada. Já Caromano (2007) afirma que os programas de exercícios no ambiente aquático 

oferecem vantagens comparadas quando se aplicados ao solo. Logo, Vicentini (2007) diz que 

os exercícios respiratórios apresentam melhores resultados quando se é executado em meio 

aquático. Entretanto, é recomendada a prática de exercícios respiratórios em idosos saudáveis, 

tanto em ambiente aquático como em solo para preservar a assimetria da expansibilidade 

torácica e prevenir futuras alterações, complicações e doenças respiratórias. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que, além dos idosos precisarem de cuidados pessoais, o fisioterapeuta 

deve ter conhecimento da importância de orientar tanto os idosos como aos familiares sobre 

os fatores de riscos que podem levar a sofrer quedas, juntamente com a intervenção da 

fisioterapia, baseada na cinesioterapia e exercícios resistidos direcionados para melhora da 

qualidade de vida dessas pessoas. 

 

INFLUENCE OF PHYSIOTHERAPY IN THE PREVENTION OF FALLS IN 

THE ELDERLIES: BIBLIOGRAPHIC REVIEW 

 

ABSTRACT 

 

Considering that the increase in the elderly population is a worldwide phenomenon, 

projections and studies indicate that in 2020, Brazil will be the 6th country in the world with a 

higher index of elderlies. Where the profile of these people of higher age presents some 

changes, including the fragility of the same. This article aims to perform a bibliographic 

review about the benefits of physiotherapy in the prevention of falls in elderlies. A search was 

conducted in electronic databases, Scielo and Bireme, in the period 2007-2013, by scientific 

studies documenting the benefits of physiotherapy in the prevention of falls in older people, 

with those described: Elderly, falls and physiotherapy. Data were extracted in a standardized 

manner from each study. The physical activity done regularly is generally considered of great 

importance for reduction and prevention of falls and functional decline. The exercises are 

prescribed with the intention to promote motor and cognitive stimuli. The activities of 

stretching, weight training, circuits, are beneficial to an improvement in functional capacity, 

even with the support of instruments that are used to develop a greater effect for the elderlies 

in improving the agility, coordination, balance and strength. It is concluded that besides the 

elderlies need of personal care, the physiotherapist should be aware of the importance of 

guiding the elderly and the family about the risk factors that can lead to suffer falls , along 

with physiotherapy intervention , based on kinesiotherapy and resisted exercises directed to an 

improved quality of life of these people. 

 

Keywords: Elderly. Falls.  Physiotherapy. 
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RESUMO 

 

O envelhecimento pode ser conceituado como um processo dinâmico e progressivo, no qual 

há alterações morfológicas, funcionais e bioquímicas, que vão limitando, progressivamente, o 

organismo, tornando-o mais susceptível às agressões intrínsecas e extrínsecas, que terminam 

por levá-lo à morte. Nos idosos, sintomas como dor, fraqueza muscular, déficit de equilíbrio, 

dentre outras, dificultam a realização dos exercícios em solo pelos mesmos, ao contrário dos 

exercícios realizados no meio aquático, onde há diminuição da sobrecarga articular, menor 

risco de quedas e de lesões. Objetivou-se observar os efeitos benéficos da água e seus efeitos 

fisiológicos. Trata-se de uma revisão bibliográfica que demonstra as alterações fisiológicas 

nos idosos e a importância da fisioterapia aquática no tratamento desses pacientes. Foram 

selecionados 27 artigos de pesquisa e de revisões bibliográficas, nos anos de 1996 a 2010; 11 

artigos foram excluídos por não tratarem do tema proposto e 16 foram relevantes ao tema. A 

presente revisão mostrou as alterações fisiológicas do envelhecimento, enfatizando os 

benefícios e resultados positivos da fisioterapia aquática que são de suma importância e 

grande aliada para o fisioterapeuta no tratamento dos pacientes idosos. 

 

Palavras-Chave: Fisioterapia aquática. Idoso. Benefício. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O envelhecimento pode ser conceituado como um processo dinâmico e progressivo, 

no qual há alterações morfológicas, funcionais e bioquímicas, que vão limitando, 

progressivamente, o organismo, tornando-o mais susceptível às agressões intrínsecas e 

extrínsecas, que terminam por levá-lo à morte (BRUNI et al., 2008). 

É necessário saber distinguir entre as mudanças correspondentes aos efeitos naturais 

do processo que ocorrem no organismo apenas pela passagem dos anos de envelhecimento, 

também denominado senescência, e as alterações produzidas pelas diversas doenças que 

podem acometer o idoso, configurando o que se chama senilidade (GRANADO et al., 2008). 

Hoje, no entanto, o envelhecimento é um desafio universal característico tanto dos 

países desenvolvidos como, de modo crescente, do terceiro mundo. Em 1950, o Brasil 

apresentava-se como o 16º país em número de pessoas acima dos 60 anos. Contudo, na 

estimativa feita para o ano de 2025, o aumento da população idosa será da ordem de quinze 

vezes, enquanto o da população como um todo será de não mais de cinco vezes no mesmo 

período. Então, no ano 2025, o Brasil passará a ser o 6º país, no mundo, com a população 

estimada em torno de 32 milhões acima dos 60 anos (MADUREIRA et al., 1998). 

Nota-se, então, que nos idosos a multiplicidade de sintomas como dor, fraqueza 

muscular, déficit de equilíbrio, obesidade, doenças articulares, desordens na marcha, dentre 
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outras, dificultam a realização dos exercícios em solo pelos mesmos, ao contrário dos 

exercícios realizados no meio aquático, onde há diminuição da sobrecarga articular, menor 

risco de quedas e de lesões. Além disso, a flutuação possibilita ao indivíduo realizar 

exercícios e movimentos que não podem ser realizados no solo (CANDELORO, 2007). 

Desde os tempos remotos, a hidroterapia tem sido utilizada como recurso para tratar 

doenças reumáticas, ortopédicas e neurológicas. Entretanto, só recentemente é que essa tem se 

tornado alvo de estudos científicos. As propriedades físicas da água, somadas aos exercícios 

podem cumprir com a maioria dos objetivos físicos propostos num programa de reabilitação. 

O meio aquático é considerado seguro e eficaz na reabilitação do idoso, pois a água atua 

simultaneamente nas desordens musculoesqueléticas e melhora o equilíbrio (AVELAR et al., 

2010). 

A hidroterapia tem origem grega, vinda das palavras hydros (hydor, hydatos - água) e 

therapéia (tratamento), tem apresentado-se como grande aliada dentro da fisioterapia como 

forma de tratamento alternativo para vários tipos de patologias do sistema 

musculoesquelético, sistema cardiorrespiratório e neurológico. Entretanto, esta não é uma 

técnica nova, como foi citado acima, vemos que o tratamento por meio da água vem desde os 

primórdios com as civilizações gregas há 500 anos a.c (LIMA et al., 2010). A hidroterapia é 

um recurso fisioterapêutico importante e utiliza piscina aquecida para o tratamento de 

variadas disfunções. Mas, na atualidade, o conjunto de técnicas e métodos que compõem a 

hidroterapia quando aplicada por fisioterapêutas passou a ser chamada de Fisioterapia 

Aquática (CARREGARO et al., 2008). 

A Fisioterapia Aquática é indicada aos idosos para as seguintes finalidades: diminuir 

a dor; manter ou aumentar a ADM (amplitude de movimento), a força muscular e o 

condicionamento cardiovascular; controlar o peso corporal; promover relaxamento; utilizar 

padrões funcionais que em solo não seriam possíveis; melhorar o equilíbrio e a capacidade 

vital, além de promover oportunidade de socialização e recreação (FIBRA et al., 2006). 

Em vista disso, a água é um meio diferenciado e bastante apropriado para a prática 

de fisioterapia de pessoas idosas, permitindo o atendimento de grupos e a facilitação da 

recreação, socialização e treinos de domínio da água, que, associados a melhoras funcionais, 

melhoram a autoestima e a autoconfiança. Com isso, torna-se mais fácil a manutenção da 

atividade por um longo período, fazendo com que a hidroterapia, em grupo, se torne cada vez 

mais indicada para essa população (CAROMANO, 2007). 

Portanto, o objetivo deste artigo, fundamentado em uma revisão bibliográfica, é 

observar os efeitos benéficos da água e seus efeitos fisiológicos, que são de suma importância 

e grande aliada para o fisioterapeuta no atendimento ao idoso. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

O envelhecimento pode ser compreendido como um conjunto de alterações 

estruturais e funcionais do organismo que se acumulam de forma progressiva (MADUREIRA 

et al., 1998). No Brasil, considera-se idoso o indivíduo que tem 60 anos ou mais de idade. É 

uma fase da vida em que as pessoas tiveram muito ganhos, mas também muitas perdas, dentre 

as quais se destaca a saúde como um dos aspectos mais afetados nos idosos. O 

envelhecimento humano compreende todos os processos de transformação do organismo, 

tanto físicos quanto psicológicos e sociais, envolvendo, principalmente, papéis sociais 

desempenhados pelos indivíduos. (SILVEIRA et al., 2010). 

A atividade física é benéfica, sendo essencial para as funções do aparelho locomotor, 

melhorando as funções físicas. Os exercícios terapêuticos realizados na água são ideais para 

prevenir, manter, retardar, melhorar ou tratar as disfunções físicas características do 

envelhecimento. Eles possuem algumas vantagens para a população idosa como, por exemplo, 



78 
 

 

a força do empuxo que diminui o estresse sobre as articulações que sustentam o peso, 

permitindo realizar movimentos na água, atividades que não poderiam ser realizadas em solo 

devido à diminuição das forças gravitacionais, além de oferecer menos riscos de quedas, 

lesões ou fraturas. Pois quando o corpo imerge a água se desloca, criando a força de flutuação. 

Essa força retira a carga das articulações, progressivamente, diminuindo a força de 

compressão (LIMA et al., 2010). 

Fisioterapia Aquática é uma modalidade terapêutica desenvolvida segundo as bases 

científicas da teoria hidrodinâmica. A compreensão das propriedades físicas da água e das 

alterações fisiológicas do corpo em imersão, bem como a análise do movimento humano no 

meio líquido, tem auxiliado o fisioterapêuta a utilizar a água na facilitação do movimento e na 

recuperação de disfunções (CARREGARO, 2008).  

A imersão em água morna promove o relaxamento e aumenta a temperatura tecidual, 

aumentando a extensibilidade dos tecidos musculotendinosos e dos tecidos moles que 

circundam a articulação, possibilitando que o alongamento seja mais eficiente (CAVALCA et 

al., 2004). 

Existem vários efeitos terapêuticos devido à imersão, como a analgesia; melhora na 

circulação; diminuição de edemas através da pressão hidrostática; encorajamento das 

atividades funcionais; redução das contraturas musculares através do aquecimento da água; 

fortalecimento muscular e resistência aos exercícios através da flutuação, turbulência e 

viscosidade; estimulação proprioceptiva; melhora na nutrição articular devido ao livre 

movimento dos fluídos nas estruturas lesionadas e pela remoção de metabólicos; manutenção 

ou aumento da amplitude de movimento articular; manutenção e melhoria do equilíbrio, da 

coordenação e da postura. Dentre as várias propriedades físicas da água que beneficiam a 

Fisioterapia Aquática pode-se citar: 

 

 Densidade: Melhora a flutuação, diminuindo, dessa forma, o atrito 

nas articulações; 

 Flutuação: Quando o corpo emerge, a água se desloca criando a força 

de flutuação, e essa força retira a carga das articulações, progressivamente, 

diminuindo a força de compressão; 

 Fluxo: Diminuição do estresse sobre as articulações que sustentam o 

peso, permitindo realizar movimento na H2O, que não poderiam ser 

realizados em solo devido á diminuição das forças gravitacionais (LIMA et 

al., 2010). 

 Temperatura: A água aquecida aumenta a circulação sanguínea nos 

músculos sem fadigar a musculatura, reduzindo as lesões musculares ou 

articulares, promovendo o aumento da mobilidade articular, controle da 

musculatura e resistência (LIMA et al., 2010). 

 Viscosidade: É responsável pelo suporte oferecido aos idosos durante 

a hidroterapia, isso sugere uma melhora do equilíbrio dentro da água, o que 

reflete em uma melhora em solo (CARREGARO et al., 2008). 

 Pressão Hidrostática: A pressão hidrostática possui efeitos 

terapêuticos, promovendo aumento do débito cardíaco, da pressão pleural e 

da diurese (CARREGARO et al., 2008). 

 

 O nível de profundidade da piscina não deve ser o mesmo para todos os idosos 

devido à diferença de estatura entre eles. Ele modifica o suporte oferecido, bem como a 

descarga de peso (BECKER et al., 2000). A força de resistência ao movimento pode ser 

aumentada à medida que se aumenta a velocidade do movimento, ou ao trabalhar-se em 

diferentes profundidades em que o paciente é forçado a ajustar-se à alteração das forças de 

flutuação e gravidade (GABILAN et al., 2006). 
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A Fisioterapia Aquática apresenta algumas vantagens para os idosos, como uma 

maior independência funcional; manter/melhorar amplitude de movimento e força muscular; 

diminuir a dor e o espasmo muscular; além de promover melhora na socialização, 

autoconfiança e qualidade de vida (GIMENES el al., 2008).  

 O suporte oferecido pela água permite maior independência na manutenção de 

posturas, fazendo com que os idosos tenham menos medo de se movimentar. Ainda segundo 

esse estudo, exercícios na água diminuem o tempo de queda, havendo, assim, mais tempo 

para os indivíduos detectarem desajustes posturais (BOOTH et al., 2004). 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente artigo trata-se de uma revisão bibliográfica sobre os Benefícios da 

Fisioterapia Aquática na população idosa. Foram utilizados como recurso de pesquisa os sites 

eletrônicos de revista cientifica como SCIELO, LILACS, MEDLINE, selecionando o idioma 

português e inglês, usando os seguintes descritores: Fisioterapia Aquática, Benefícios, Idosos. 

Para tanto, na pesquisa, iniciada em setembro e finalizada em novembro de 2013; ao 

acessar o banco de dados BIREME, LILACS, procurou-se utilizar os descritores acima 

selecionados em 15 artigos em português e 6 em inglês, entre 1995 a 2010, sendo deles 19 

textos completos; 12 estavam entre os anos de 1996 a 2010, sendo estes os inclusos nessa 

revisão bibliográfica por serem relevantes ao tema, abordando de forma clara sobre senilidade 

e senescência, sobre as propriedades físicas da água e seus benefícios na fisioterapia aquática 

e os 09 artigos restantes foram excluídos por não tratarem do tema proposto, não abordarem 

sobre as propriedades físicas da água, não relatarem de forma clara sobre a fisioterapia 

aquática e seus benefícios, sobre a senilidade ou senescência, ou não estarem dentro das datas 

selecionadas como critério de inclusão.  

Já no banco de dados SCIELO, utilizando os mesmos descritores acima, foram 

encontrados 7 artigos, entre os anos de 2004 a 2007, nos idiomas português (5), e inglês (1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Envelhecer é inerente a todo ser vivo e, no caso do homem, esse processo ultrapassa 

o ciclo biológico, pois a velhice é algo complexo que resulta da dependência entre os aspectos 

biológicos, psicológicos e socioculturais do ser humano (CUNHA et al., 2009; FIBRA et al., 

2006). 

Foram selecionados 27 

artigos de pesquisa e de 

revisões bibliográficas no 

ano de 1996 a 2010 

 

09 artigos foram excluídos por 

tratar de temas que não 

abordavam interesse 

fisioterapêutico 

18 artigos foram 

relevantes ao tema 
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Segundo Guimarãe et al. (2004) e Madureira et al. (1999) à medida que a idade 

aumenta o organismo passa a sofrer uma série de efeitos nos diversos sistemas, o que leva o 

indivíduo a tornar-se menos ativo, facilitando, desta forma, um decréscimo na capacidade 

física.  

Em razão disso, o envelhecimento implica na diminuição da massa muscular 

(sarcopenia), da força muscular dos indivíduos, da redução da capacidade funcional e do 

desempenho físico (CAVALCA et al., 2004). Essas modificações prejudicam desempenho de 

atividades motoras, dificultando a apresentação do indivíduo ao meio ambiente, 

desencadeando modificações de ordem psicológica e social, provocando maior 

vulnerabilidade e maior incidência a processos patológicos (CANDELORO, 2007). Para 

Gimenes et
 
al. (2008), a água é, certamente, um meio diferenciado e bastante apropriado para 

a prática de reabilitação de pessoas idosas, permitindo o atendimento de grupos e a facilitação 

da recreação, a socialização e treinos de domínio da água como movimentos básicos de 

natação, que associados a melhoras funcionais, melhoram a autoestima e autoconfiança.  

Já para Cavalca et al. (2004), a água oferece suave resistência durante os movimentos 

e ainda a oportunidade de treinamento em várias velocidades, em que esses componentes 

fazem com que o exercício aquático seja um excelente método para aumento da resistência e 

força muscular. 

Assim sendo, a hidroterapia é um recurso fisioterapêutico que utiliza os efeitos 

físicos, fisiológicos e cinesiológicos, advindos da imersão do corpo em piscina aquecida, 

como recurso auxiliar da reabilitação ou prevenção de alterações funcionais. As propriedades 

físicas e o aquecimento da água desempenham um papel importante na melhoria e na 

manutenção da amplitude de movimento das articulações, na redução da tensão muscular e no 

relaxamento para (CANDELORO, 2001; JAKAITIS et al., 2008). 

Ferreira et al. (2008) e Cunha (2009) afirmam que é um dos recursos mais antigos da 

fisioterapia, sendo definida como o uso externo da água com propósitos terapêuticos. A 

hidroterapia promove reações diferentes daquelas experimentadas em solo, melhorando a 

circulação periférica, beneficiando o retorno venoso, além de proporcionar um efeito 

massageador e relaxante. Os exercícios, na água, são muito bem tolerados, especialmente em 

água aquecida, pois o ambiente morno ajuda a reduzir a dor e espasmos musculares.  

Dentre os tantos benefícios terapêuticos da água, há uma grande melhora nos 

sistemas de maneira individual e coletiva através da Fisioterapia Aquática. Há no sistema 

cardiorespiratório uma melhor troca gasosa devido ao aumento de sangue na circulação 

pulmonar e ocorre também o aumento no consumo energético, pois o coração deve aumentar 

a força de contração e aumentar o débito cardíaco, em resposta ao aumento de volume de 

sangue (RESENDE et al., 2008; GIMENES et al., 2008).  

De acordo com Jakaitis et al. (2008) e Resende et al. (2008), o sistema 

musculoesquelético auxilia na flutuação, diminuindo a sobrecarga articular e favorece uma 

atuação equilibrada dos músculos.  

Para Guimarães et al. (2004), o sistema renal, um aumento do fluxo sanguíneo renal, 

ocasiona aumento da liberação de creatinina, os mecanoreceptores cardiopulmonares e os 

baroreceptores arteriais também são ativados devido ao aumento do volume sanguíneo e 

contribuem para a liberação do fator natriurético atrial e consequente aumento da diurese.  

Assim, de acordo com Gimenes et al. (2005), os efeitos no sistema neurológico 

parecem influenciar os níveis de dor, por um mecanismo de redução de sensibilidade das 

terminações nervosas livres.  Além disso, há um efeito de relaxamento de tônus muscular que 

pode ser devido à vasodilatação e diminuição da sobrecarga corporal. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A presente revisão teve como objetivo mostrar as alterações fisiológicas do 

envelhecimento, os efeitos terapêuticos da água e suas propriedades físicas, destacando os 

benefícios trazidos pela Fisioterapia Aquática. 

Foi concluído o quanto benéfica é a Fisioterapia Aquática, em todos os seus aspectos, 

demonstrando como a mesma ajuda de forma indiscutível nos resultados obtidos pelos idosos 

que a praticam, melhorando sua capacidade funcional de forma em geral.  

 

THE BENEFITS OF AQUATIC PHYSIOTHERAPY IN ELDERLY PATIENTS: A 

LITERATURE REVIEW 

 

ABSTRACT 

 

Aging can be conceptualized as a dynamic and progressive process, in which there is 

morphological, functional and biochemical changes that go progressively limiting the body, 

making it more susceptible to intrinsic and extrinsic attacks that eventually lead him death. In 

the elderly, symptoms such as pain, muscle weakness, balance disorders, among others, make 

it difficult to perform the exercises in soil by them, unlike the exercises performed in the 

aquatic environment, where there is reduced articular overload, lower risk of falls and 

injuries. To observe the effects of water and its beneficial physiological effects, which are of 

paramount importance and great ally for the physiotherapist in elderly care. This is a literature 

review that demonstrates the physiological changes in the elderly and the importance of 

aquatic physiotherapy in the treatment of these patients. We have selected 39 research articles 

and literature reviews, in the years 2004 to 2013, 15 articles were excluded for not addressing 

the topic proposed and 24 were relevant to the topic. This review showed the physiological 

changes of aging, emphasizing the benefits and positive outcomes of aquatic therapy in the 

treatment of elderly patients. 

 

Keywords: Aquatic physiotherapy. Elderly. Benefit. 
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RESUMO 
 

A Síndrome de Down é uma anomalia genética causada por uma trissomia no cromossomo 21 

e representa causa frequente de retardo mental, podendo acometer 1 em cada 700 nascidos 

vivos. O portador desta síndrome apresenta cerca de 50 características físicas, tais como: 

prega palmar, base nasal achatada, entre outras. O presente estudo tem por objetivo revisar a 

origem da Síndrome de Down e as intervenções fisioterapêuticas empregáveis ao tratamento 

da síndrome. Neste estudo de revisão de literatura foram encontrados 50 artigos no total, nas 

línguas portuguesa e inglesa. Destes, 10 foram excluídos por se tratar de temas que não 

abordavam a proposta do estudo, restando apenas 34 artigos encontrados nas bases de dados 

do Bireme, Scielo e Lilacs. Além da fisioterapia convencional existe dentro da fisioterapia um 

vasto campo de técnicas para tratamento da SD como a equoterapia, hidroterapia e outras 

técnicas. Foi observado nesse estudo que o tratamento fisioterapêutico proporciona uma maior 

independência e desenvolvimento mais rápido para as crianças com SD, como também 

melhor desenvolvimento no âmbito familiar, social e escolar. 

 

Palavras-chave: Síndrome de Down. Fisioterapia. Genética. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome de Down (SD) é uma anomalia genética causada por uma trissomia no 

cromossomo 21, que culmina em possíveis diagnósticos como informação da idade materna 

(acima de 35 anos), filho anterior com SD, um dos pais sendo portador de SD e testes 

intrauterinos, obtidos a partir do cariótipo do tecido fetal, após a decima semana de gestação. 

(BARRETO et al., 2007).  

Portadores da SD possuem um retardo mental (aprendizado mais lento do que em 

crianças ditas normais, que não possuem SD). Tal síndrome é a mais frequente anormalidade 

cromossômica associada ao retardo mental, com incidência aproximada de 1 em cada 700 

nascidos vivos (CARVALHO; ALMEIDA, 2008). 

É importante salientar que existem algumas características físicas que podem 

acompanhar esta anomalia, tais como: prega palmar, base nasal achatada, pescoço curto, 

hipotonia, pregas nas pálpebras, língua protusa, membros pequenos, espaço excessivo entre 

o hálux, e o segundo dedo do pé, pontos brancos nas íris conhecidos como manchas de 

Brushfield dentre outros. Contudo, em alguns casos, dependendo do grau de acometimento, 

essas características podem tornar-se imperceptíveis. (SCHWARTZMAN, 2008; BARRETO 

et al., 2007). Além dessas, existem as características mentais que frequentemente ocorre 
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retardo no desenvolvimento psicomotor, principalmente em virtude da hipotonia generalizada, 

oriunda de alterações em nível do Sistema Nervoso Central (SNC) (JANAINA et al., 2008). 

Vale ressaltar que o principal objetivo da fisioterapia é criar condições para explorar 

o potencial motor da criança, direcionando-a nas sucessivas etapas do desenvolvimento motor 

e auxiliá-la na aquisição de padrões essenciais e fundamentais do desenvolvimento, 

preparando-a para uma atividade motora subsequente mais complexa (SCHWARTZMAN, 

2008). 

Existe dentro da fisioterapia um vasto campo de técnicas para tratamento da 

Síndrome de Down como a equoterapia, a fisioterapia respiratória, a hidroterapia e o Método 

Bobath. 

Segundo Hipócrates de Loo (458-370 a.C) em seu “livro das dietas” contempla-se o 

conceito de que a equitação pode regenerar a saúde e preservar o corpo humano de muitas 

doenças. Além disso, afirmava que a prática da equitação ao ar livre faz com que os músculos 

melhorem seu tônus (BARRETO et al., 2007). 

Uma das técnicas que vem sendo cada vez mais utilizada pelos portadores de SD é a 

equoterapia por melhorar o equilíbrio, a autoconfiança, a autoestima, como também o centro 

de gravidade e registros tônicos (VENTRELLA, 2009). Essa terapia tem demonstrado que é 

capaz de desencadear melhorias no tratamento de distúrbios e deficiências neuromotoras, 

ajudando na melhoria da hipotonia global, fraqueza muscular e hiperflexibilidade articular 

(KRAPIUKIN et al., 2009; SCHILDLOW, 2009 ; CHERNG et al., 2008). 

Já a fisioterapia respiratória, por sua vez, ajuda as crianças com SD que apresentam 

certas complicações como a obstrução das vias respiratórias superiores e doenças das vias 

respiratórias inferiores. Quanto à hidroterapia, ela pode ser útil, pois o ganho de força 

muscular para pacientes com SD pode ser conseguido através da resistência da água ao 

movimento (SOARES et al., 2007). Todavia, o método Bobath serve para ajudar através de 

exercícios específicos de equilíbrio com o uso da bola de Bobath, que facilita as reações de 

controle de cabeça e de tronco (FLINKERBUSCH, 2010). 

Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi mostrar o que é e como o portador da 

Síndrome de Down se desenvolve, propiciando a integração com o vasto campo de 

tratamentos fisioterapêuticos disponíveis na área, buscando revisar  terapias empregáveis ao 

tratamento da síndrome. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1Etiologia 

 

 A Síndrome de Down foi, inicialmente, identificada por John Longdon Down no ano 

de 1866. Todavia, apenas em 1959 esclareceu-se que tal síndrome era causada pela trissomia 

do cromossomo 21 (SOARES et al., 2007).  

É importante ressaltar que esta síndrome é a mais frequente anormalidade 

cromossômica associada ao retardo mental (ALMEIDA; CARVALHO, 2008). Além disso, tal 

patologia acarreta graus variáveis de retardos físicos, mentais e motores (SOARES et al., 

2007).  

Para melhor entendimento, a SD manifesta-se por um distúrbio genético presente 

desde o desenvolvimento intrauterino, estando associado à idade da mãe (acima de 35 anos), 

se o pai ou a mãe apresentam a SD ou se o filho anterior também apresenta (MUSTACCHI, 

2009). Um indivíduo não portador da síndrome possui 46 cromossomos no total, divididos em 

23 pares, enquanto que aquele acometido pela SD possui um cromossomo a mais no par 21, 

totalizando em 47 (BARRETO et al., 2007). 
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 Atualmente, sabe-se que os portadores da Síndrome de Down, embora apresentem 

algumas dificuldades, podem ter uma vida normal e realizar atividades diárias da mesma 

forma que qualquer outra pessoa. Não se pode negar a afirmação de que a Down apresenta 

algumas limitações no seu desenvolvimento e até mesmo precise de condições especiais para 

aprendizagem, mas é bom que se frise que através de estimulações adequadas essas crianças 

podem se desenvolver normalmente, apenas apresentando o atraso de aprendizagem normal 

descrito nas crianças com a SD, devido a hipotonia.  (BARRETO, et al., 2007). 

Sendo assim, portadores da SD devem ser sistematicamente submetidos à avaliação 

cardiológica completa com exame ecocardiográfico devido à alta incidência de cardiopatia, 

visto que a síndrome pode estar associada à cardiopatia congênita em até 50% dos casos, sem 

falar nas anormalidades que afetam a função pulmonar, tais como: hipoplasia pulmonar, 

hipertensão pulmonar, obstrução das vias aéreas superiores e imunodeficiência (SOARES, 

2007).  

 

2.2 Incidência 

 

No Brasil, segundo o Ministério da Saúde (2011), a cada ano nasce cerca de oito mil 

bebês portadores da Síndrome de Down. Ainda que a carência de informações sobre o assunto 

tenha diminuído, a inclusão social dessas pessoas serve como estímulo para a busca de 

maiores esclarecimentos. 

De acordo com Carvalho; Almeida (2008), a SD acomete 1 em cada 700 nascidos 

vivos, podendo ocorrer em todos os grupos étnicos e classes sociais. Isso porque quando a 

mãe tem idade entre 20-24 anos o risco é de 1/1490, enquanto que aos 40 anos é de 1/106 e 

com idade de 49 anos é de 1/11.  

Embora o risco cresça com a idade da mãe, 80% das crianças com SD são de mães 

com menos de 35 anos, devido à maior fertilidade desse grupo etário (CRUZ, 2011). Diante 

disso, o risco de se ter um filho com SD no país aumentou porque as mulheres estão cada vez 

mais envolvidas com o trabalho e vem adiando o sonho de ser mãe, deixando para engravidar 

a partir dos 30 anos (RUNERS, 2010). 

 

2. 3 Quadro Clínico 

 

A criança com SD apresenta cerca de 50 características físicas: prega palmar, 

braquicefalia, pregas epicênticas, base nasal achatada, hipoplasia da região mediana da face, 

diâmetro fronto occipital menor, fontanelas anterior e posterior amplas, pescoço curto em 

relação ao não portador da síndrome, língua protusa e hipotônica, orelhas pequenas e 

subdesenvolvidas, fígado e boca grandes, membros pequenos, espaço excessivo entre 

o hálux, e o segundo dedo do pé, pontos brancos nas íris conhecidos como manchas de 

Brushfield sendo que essas características não se encontram em todas as crianças portadoras 

da síndrome (SCHWARTZMAN, 2008). Além disso, as alterações músculo-esqueléticas 

também estão presentes, tais como: irregularidade da densidade óssea, hipoplasia da 

cartilagem, baixa estatura e frouxidão ligamentar (ALMEIDA; CARVALHO, 2008). 

É preciso salientar que essa síndrome é acompanhada de anormalidades que afetam a 

função pulmonar, tais como: doença cardíaca congênita, hipertensão pulmonar, hipoplasia 

pulmonar, obstrução das vias aéreas superiores e imunodeficiência (JANAINA, et al. 2008). 

Ainda assim, devido a esses aspectos, podem culminar problemas nas vias aéreas 

respiratórias inferiores como hipotonia, obesidade, disfunção imune, doença cardíaca, grande 

compressão nas vias respiratórias, volume reduzido das vias respiratórias inferiores, 

traqueobroncomalacia, hipoplasia pulmonar, cistos subpleurais gastresofágico, glossoptose 

com aumento de secreção, congestão nasal, amígdalas e adenoides (SOARES, 2009). 
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No entanto, a criança que possui SD vai controlar a cabeça, rolar, sentar, arrastar, 

engatinhar, andar e correr um pouco mais tarde do que as crianças nascidas normais, exceto se 

houver algum comprometimento, além da síndrome. Para isso, a estimulação ajuda no 

desenvolvimento dessas descobertas (JANAINA, et al., 2008). 

 

2.4 Diagnóstico 

 

Para a concretização do diagnóstico existem muitos testes pré-natais padrões que 

podem descobrir se o bebê tem Síndrome de Down. Um deles é o teste genético que 

geralmente é feito quando os exames pré-natais indicarem possíveis problemas, ou em 

grávidas acima dos 30 ou 35 anos (HELENA, 2006). 

Esse tipo de diagnóstico, pré-natal, permite detectar durante a gravidez se a criança 

tem SD ou não, é feito a partir do teste dos cariótipos, que pode ser obtido através de tecido 

fetal a partir da décima semana uterina. Ele pode ser diagnosticado também a partir dos 

seguintes dados: idade materna, filho anterior com Síndrome de Down, um dos pais portador 

da síndrome e testes de triagem pré-natal (BARRETO, et al. 2007). 

Todavia, o diagnóstico geralmente é feito a partir da aparência facial. De fato a 

associação de sinais discretos observados na face da criança permite o diagnóstico 

principalmente nos recém-nascidos (SCHWARTZMAN, 2008). 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente trabalho foi realizado a partir de uma revisão da literatura no período 

entre julho e novembro de 2013, em que se buscaram referências nos sites da Scielo, Lilacs e 

Bireme, sendo encontradas 50 referências bibliográficas, datadas de 2007 a 2012, em idiomas 

da língua portuguesa e inglesa e destas foram escolhidas 39 referências bibliográficas. Como 

critérios de inclusão foram selecionados os artigos/livros que abordavam a história da 

Síndrome de Down, quais os fatores pelo qual ocorrem e as várias formas de intervenções 

fisioterapêuticas. Quanto aos critérios de exclusão foram levados em consideração os 

artigos/livros que davam ênfase a outros tipos de tratamentos da área da saúde sem que 

fossem os da fisioterapia.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Existe dentro da fisioterapia um vasto campo de técnicas para tratamento da 

Síndrome de Down. Além das técnicas de fisioterapia convencional temos também outras 

técnicas fisioterapêuticas como a equoterapia, a fisioterapia respiratória, a hidroterapia e o 

Método Bobath.  

Para tanto, a fisioterapia busca analisar as necessidades de cada criança e de sua 

família, planejando orientações e intervenções apropriadas para cada situação. O objetivo da 

fisioterapia não é igualar o desenvolvimento neuropsicomotor da criança portadora de SD ao 

de uma criança comum, nem exigir da criança além do que ela é capaz, mas auxiliá-la a 

alcançar as etapas desse desenvolvimento da forma mais adequada possível, buscando auxiliar 

a criança com a realização das atividades diárias e na resolução de problemas. (NUNES et al., 

2011). 

Dessa forma, o principal objetivo da fisioterapia é criar condições para explorar o 

potencial motor da criança, direcionando-a nas sucessivas etapas do desenvolvimento motor e 

auxiliá-la na aquisição de padrões essenciais e do desenvolvimento. No entanto os objetivos 

específicos são determinados de acordo com a faixa etária ou fase de desenvolvimento.  Para 
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alcançar tais objetivos são utilizados métodos que darão maior independência, autoconfiança 

e ampliação da relação com o meio ambiente (SILVA, 2009). 

A equoterapia é um método de tratamento que visa à reabilitação física e mental de 

pessoas portadoras de necessidades especiais em que utiliza o cavalo em abordagem 

interdisciplinar. O cavalo age como facilitador, proporcionando ao paciente ganhos físicos, 

psicológicos e musculares, melhorando o equilíbrio, a postura e também a interação social 

(KUCSK; FERRARI, 2008). 

Segundo Barreto, et al. (2007), o cavalo, além de apresentar uma locomoção similar 

em ângulo com a marcha humana, transmite ao praticante deslocamentos de centro de 

gravidade e reajustes técnicos. Percebe-se, portanto, que o contato com o cavalo, que vão 

desde os contatos preliminares ao ato de montar e ao manuseio final, ajuda ao portador da SD 

a obter mais autoconfiança e autoestima. 

Por isso, na equoterapia pode-se trabalhar o cognitivo do paciente, estimulando a 

sensibilidade tátil, visual, auditiva e olfativa pelo ambiente e pelo uso do cavalo, promovendo, 

assim, a organização e a consciência corporal, visto que aumenta a autoestima, facilitando a 

integração social, motivando o aprendizado, encorajando o uso da linguagem, ensinando a 

importância de regras e disciplinas, além de aumentar a capacidade de independência e 

decisões em diferentes situações (SANTOS, 2009). 

Já no caso do método Bobath é aplicado no tratamento precoce de bebês abaixo de 

um ano de idade, antes que se estabeleçam as desordens da postura e dos movimentos, que em 

muitos casos podem ser evitados. O tratamento inclui movimentos ativos e passivos, mas só 

os ativos podem dar às sensações essenciais para a aprendizagem dos movimentos voluntários 

(GOMES, et al. 2007). 

Ele ainda excita as reações de estiramento, ajuda no controle da cabeça, na rotação 

da cabeça e do tronco e na reação de equilíbrio. O paciente é deslocado e mantido por pontos 

precisos de modo a reagir ativamente pelas reações desejadas (MANDALA, 2010). Essa 

técnica ajuda através de exercícios específicos de equilíbrio, com o uso da bola de Bobath, a 

facilitar as reações de controle de cabeça e de tronco (FLINKERBUSCH, 2009).  

O método pode ser definido por utilizar os recursos de reflexo e estímulos sensitivos 

para inibir e provocar uma resposta motora, ajudando a criança a se equilibrar ou se apoiar 

para não cair, por ser um trabalho individualizado, tendo como principal objetivo trabalhar a 

criança por um todo (MANDALA, 2010). 

A técnica da hidroterapia pode ser útil por promover o ganho de força muscular para 

pacientes com SD através da resistência da água ao movimento. A flutuação é outra 

propriedade que deve ser realizada no sentido da superfície para o fundo da piscina. A 

viscosidade é outro fator que proporciona resistência ao movimento e está intimamente ligada 

à velocidade (MARINS, 2011).  

Assim, o trabalho de fortalecimento, o equilíbrio muscular e determinadas posturas 

podem utilizar a turbulência da água, permitindo o desafio do equilíbrio para diferentes tipos 

de déficits motores. A adequação do tônus muscular pode ser realizada através de exercícios 

resistidos contra a flutuação e a viscosidade da água (GUIMARÃES, 2010). 

Sendo assim, a densidade corporal dessas crianças está diminuída pela hipotonia, fato 

que leva a facilitação da posição de flutuação, possibilitando a realização de atividades como 

nado adaptado, trazendo diversos benefícios como o fortalecimento muscular global e o treino 

respiratório (FLINKERBUSCH, 2009). 

A Fisioterapia respiratória, por sua vez, tem como objetivo, ajudar as crianças com 

SD que apresentem certas complicações como a obstrução das vias respiratórias superiores e 

doenças das vias respiratórias inferiores (SOARES et al., 2007). Esta terapêutica melhora as 

crianças através dos agentes físicos e mecanismos, buscando prevenir o acúmulo de secreções 
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nas vias aéreas que interfere na respiração normal, a fim de favorecer a eficácia da ventilação 

pulmonar, como também prover a limpeza e a drenagem de secreções (MARINS, 2011). 

O ideal é trabalhar na prevenção das doenças respiratórias através de exercícios 

específicos de sopro, da prática de atividades físicas que aumentem a resistência 

cardiorrespiratória, da higiene nasal e do uso de manobras especificas como tapotagem, 

vibrocompressão e drenagem postural para evitar o acúmulo de secreção. Além disso, também 

ajuda na manutenção de higiene brônquica, prevenindo complicações por hipersecreção que 

podem acarretar prejuízo à ventilação da criança, como também fazem massagens com o 

vibrador ou com as mãos para dar maior tonicidade à musculatura orofacial 

(FLINKERBUSCH, 2009). 

 

5. CONCLUSÃO 
 

Nesse estudo foi observado que o tratamento da Síndrome de Down, através da 

fisioterapia, proporciona uma melhor qualidade de vida para esses pacientes, propiciando uma 

maior independência e desenvolvimento mais rápido para essas crianças. Todavia, tudo isso 

só é possível com a utilização de métodos que darão maior independência, autoconfiança e 

ampliação da relação com o meio ambiente, já que é necessário trabalhar a criança portadora 

da Síndrome de Down em todos os seus estágios, proporcionando consequentemente melhora 

do desenvolvimento no âmbito familiar, social e escolar. 

 

PHYSIOTHERAPEUTIC INTERVENTION IN DOWN SYNDROME: A REVIEW OF 

THE LITERATURE 

 

ABSTRACT 

 

The Down Syndrome (DS) is a genetic disorder caused by a trisomy on chromosome 21 and 

is a frequent cause of mental retardation and may affect 1 in every 700 live borns. The bearer 

of this syndrome has around 50 physical characteristics, such as palmar crease, flattened nasal 

base, among others. This study aims to review the origin of SD sand physiotherapeutic 

interventions employable to treatment of Down syndrome. In this study the literature review 

found 40 articles in total. From these 10 articles were excluded because they did not address 

the issues that the theme in the study, leaving 30 articles found in databases Bireme, Lilacs 

and Scielo. In addition to conventional physiotherapy there is a wide range of techniques for 

treatment of DS as equine therapy , hydrotherapy, among others. It was observed in this study 

that physiotherapeutic treatment provides greater independence and faster development for 

children with DS by providing better development in the family, social and school too. 

 

Keywords: Down Syndrome. Physiotherapy. Genetics. 
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RESUMO 

 

O aparelho fonador tem como finalidade, possibilitar os processos fonológicos da fala, à 

assimilação e à harmonização vocálica e ainda neutralizam e arqui-fonema. Nos portadores da 

síndrome de Down as alterações ocorridas no subsistema fonológico provocam dificuldade da 

articulação das palavras, tornando difícil a construção de frases. Este artigo tem como 

objetivo compreender o aparelho fonador em relação aos portadores da síndrome de Down e 

analisar a importância deste para a articulação das palavras em crianças portadoras da doença 

que está sendo pesquisada. Para tanto, recorreu-se à leitura e ao fichamento de 20 (vinte) 

referências sobre o tema, abrangendo o período (2003 a 2013). Entende-se a fonética como o 

estudo articulatório e acústico da fala e a fonologia como estudo da categorização de som e 

línguas especificas à sua percepção.  A análise partiu da hipótese de que as dificuldades da 

fala apresentadas por pessoas com síndrome de Down (SD) são ocasionadas pela hipotonia da 

musculatura orofacial e pela macroglossia ou cavidade oral pequena e que tais modificações 

no trato vocal desses sujeitos interferem no sinal acústico quando da produção dos sons 

vocálicos orais. 

 

Palavras-chave: Síndrome de Down. Aparelho Fonador. Fonética e Fonologia 

 

1 INTRODUÇÃO 

A linguagem é uma forma de comunicação que permite integração e participação 

social ativa. È um veículo facilitador de estruturas de pensamento e um meio de 

aprendizagem. 

Os estudos sobre o desenvolvimento de pessoas com síndrome de Down (SD) nas 

duas últimas décadas, têm revelado que a área da linguagem, principalmente a linguagem 

expressiva, é a de comportamento interativo, mais prejudicado pelo conjunto de alterações 

associadas ao cromossomo 21. Neste artigo, busca-se analisar a importância na articulação 

das palavras em crianças com Síndrome de Down. 

Através deste conjunto de informações, torna-se possível vislumbrar o panorama da 

linguagem destas pessoas, lembrando que esta é a principal porta de acesso para o 

conhecimento do mundo, de si mesmo e dos outros, justificando o esforço da ciência para 

contribuir na superação destas limitações. Os estudos sobre desenvolvimento da linguagem 

em pessoas com SD sugerem que em crianças, a deficiência é exibida em diversas áreas, 

incluindo cognição, afeto, habilidades motoras, contato visual, excitabilidade, atenção, 
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habilidades linguísticas e comportamentos sócios comunicativos pré-verbais. (FISCHER, 

1988; MILLER, 1995) 

Com esses dados, o trabalho tem como temática principal o estudo de crianças com 

dificuldade na articulação das palavras, objetivando analisar o aparelho fonador e sua 

influência nos portadores da síndrome, a interferência ao contingente de sons da fala, 

distinguindo a palavra fonológica no letramento e verificar também os estudos fonológicos e a 

maneira com que as crianças articulam as palavras.  

A metodologia utilizada é a bibliográfica que segundo Lakatos (2010, p 166.): 

“abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações 

avulsas, boletins[...]”. A principal finalidade deste tipo de pesquisa é colocar o pesquisador 

em contato com tudo que foi desenvolvido sobre o tema pesquisado. Assim, podemos 

desenvolver capítulos que nos permitirão analisar toda a temática abordada. 

 

2 FONÉTICA E FONOLOGIA COM RELAÇÃO À SIDROME DE DOWN 

 

Neste capítulo, vamos apresentar a importância da fonologia para crianças especiais 

com Síndrome de Down, baseada em opiniões de autores renomados. 

 

2.1 Fonética 

 

A fonética tem como objetivo estudar os sons como entidades físico-articulatórias 

isoladas (aparelho fonador). Cabe a ela descrever os sons da linguagem e analisar suas 

particularidades acústicas e perceptivas. É fundamentada em estudar os sons da voz humana, 

examinando suas propriedades físicas independentemente do seu “papel linguístico de 

construir as formas da língua”. Sua unidade de estudo é o som da fala, ou seja, o fone. A 

Fonética se diferencia da Fonologia por considerar os sons independentes das oposições 

paradigmáticas e combinações sintagmáticas. Segundo Ryan (1988 p.130), “o 

desenvolvimento fonológico é lento e difícil em pessoas com SD por várias razões, mas a 

sequência geral parece acompanhar o desenvolvimento em crianças normais. A 

inteligibilidade permanece baixa na maioria das pessoas com esta síndrome.” 

Os erros cometidos, contudo, parecem ser do mesmo tipo dos observados no 

desenvolvimento fonológico de crianças normais, principalmente reduções nos agrupamentos 

e assimilações (SMITH, 1987, p 125). Uma série de fatores não cognitivos, como as 

dificuldades articulatórias, tem sido sugerida como intensificadora destas dificuldades 

fonéticas e fonológicas. 

Este conceito refere-se de como as palavras podem ser analisadas em seus sons 

(fonemas). Pressupõe-se que o estabelecimento desta consciência requeira que a criança 

produza ou reconheça rimas para indicar quantos sons existem em uma palavra em particular, 

ou para omitir uma parte (fonema ou sílaba) de uma palavra e reproduzir o restante. Tem sido 

argumentado que esta habilidade pode desempenhar um papel importante na habilidade de 

leitura. No entanto, Cossu, Rossini e Marshall (1993) demonstraram que crianças com SD 

adquiriam a leitura com uma idade mental média de oito anos, mesmo não sendo aprovadas 

nas provas de consciência fonética. Isto permite sugerir que crianças com SD aprendem a ler 

de uma maneira diferente da criança normal com método de aprendizagem que não envolva 

segmentação fonética, ou então que consciência fonológica não seja necessária para leitura. 

Bertelson (1993) questiona se crianças com SD teriam ou não a habilidade de consciência 

fonológica, criticando a aplicação de testes tradicionais, para ele insuficientes para avaliação 

de representação fonética nestas pesquisas.  
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2.2 Fonologia 

 

É a parte da gramática que estuda os sons significativos de uma determinada língua, 

os fonemas (unidades sonoras capazes de estabelecer diferenças de significado). Seu campo 

de estudo abrange: 

 Os fonemas (sons significativos), que se dividem em vogais, semivogais e consoantes; 

 As sílabas, que formam os vocábulos; 

 A ortoepiam (ou ortoépia), que trata da articulação e pronúncia; 

 A prosódia, que trata da correta acentuação tônica; 

 A ortografia, que trata da grafia correta. 

Podemos falar que o fonema é a menor unidade sonora de uma língua que estabelece 

contraste de significado para diferenciar as palavras. Por exemplo, a diferença entre as 

palavras prato e trato, quando faladas, está apenas no primeiro fonema: /p/ na primeira e /t/ na 

segunda. E a Letra é a representação gráfica (escrita) de um fonema. 

Cristófaro Silva (2002, p.34) sintetiza essa visão ao declarar que: “a Gramática é 

dinâmica e plástica”. Portanto, falantes diferentes tem Gramaticas diferentes. A autora explica 

ainda que “o que conjuga o conhecimento linguístico dos falantes são as generalizações 

inferidas pela grande quantidade de experiências similares.” 

As habilidades linguísticas e de conhecimentos específicos inerentes ao ensino-

aprendizagem, como os de fonética e fonologia, são indispensáveis à formação do professor 

de qualquer língua, principalmente o de língua materna. 

Resumidamente, a Fonologia de Uso, apoiada nos princípios gerais que regem os 

modelos multi-representacionais, postula o seguinte: 
 

O conhecimento linguístico é baseado em uso (experiência), isto e a 

frequência com que as palavras são usadas e a frequência com que os 

padrões estruturais ocorrem na língua afetam a representação mental; as 

palavras se organizam no léxico em função de similaridades fonéticas e 

semânticas; as sequencias fonologização intrometidas pelo falante como 

partes de palavras e não como independente delas; representações 

linguísticas contém informações redundantes que contribuem no processo de 

categorização de unidades graduais. (BYBEE, 2001, p. 235) 
 

Podemos observar que Bybee (2001) admite que para utilizar a fonologia é 

necessário experiências para retratarmos de o léxico das palavras para saírem organizada se 

não independentes como nós os chamamos. 

 

2.3 O Aparelho Fonador 

 

O aparelho fonador segundo Silva (2013, p. 60): “consiste no órgão que utilizamos 

na produção da fala, não tendo como função primaria a articulação de sons.” Ou seja, este 

aparelho consiste na produção de qualquer som da língua, fazendouso de uma parte específica 

do nosso corpo. 

Silva também (2013, p.60) aborda que:  
 

O aparelho fonador é constituído pela laringe, onde se localizam os 

músculos estriados que podem obstruir a passagem da corrente de ar e são 

denominados cordas vocais, sendo seu espaço de corrente da não obstrução 

destes músculos laríngeos é chamado de glote.  

 

Assim, o aparelho fonador é responsável diretamente pela função da fala o qual 

apresenta um numero limitado de sons possíveis. 
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2.3.1 Aparelho Fonador: Articulação de Palavras na Síndrome de Down 

 

O desenvolvimento fonológico é lento e difícil em pessoas com essa doença, por 

várias razões, mas a sequência geral parece acompanhar o desenvolvimento em crianças 

normais. “A inteligibilidade permanece baixa na maioria das pessoas com esta síndrome” 

(RYAN, 1988 apud RONDAI, 1988).  

Os erros cometidos, contudo, parecem ser do mesmo tipo dos observados no 

desenvolvimento fonológico de crianças normais, “principalmente reduções nos 

agrupamentos e assimilações” (SMITH, 1987, p. 127). Uma série de fatores não cognitivos, 

como as dificuldades articulatórias, tem sido sugerida como intensificadora destas 

dificuldades fonéticas e fonológicas. O conceito de consciência fonológica tem sido muito 

evocado em discussões sobre a aquisição da capacidade de ler em escritas alfabéticas. 

Este conceito se refere a como as palavras podem ser analisadas em seus sons 

constituintes (fonemas). Pressupõe-se que o estabelecimento desta consciência requeira que a 

criança produza ou reconheça rimas, para indicar quantos sons existem em uma palavra em 

particular, ou para omitir uma parte (fonema ou sílaba) de uma palavra e reproduzir o restante. 

Tem sido argumentado que esta habilidade pode desempenhar um papel importante na 

habilidade de leitura. 

No entanto, Cossu, Rossini e Marshall (1993, p. 41) demonstraram que: “crianças 

com SD adquiriam a leitura com uma idade mental média de 8 anos, mesmo não sendo 

aprovadas nas provas de consciência fonética”. Isto permite sugerir que crianças com SD 

aprendem a ler de uma maneira diferente da criança normal com método de aprendizagem que 

não envolva segmentação fonética ou então, que a consciência fonológica não seja necessária 

para leitura. Bertelson (1993, p. 25) questiona: “se crianças com SD teriam ou não a 

habilidade de consciência fonológica”, criticando a aplicação de testes tradicionais, para ele 

insuficientes para avaliação de representação fonética nestas pesquisas.  

 Com relação à linguagem na SD, como já enfatizado, sabe-se que o 

comprometimento do Aparelho Fonador, associado ao funcionamento deficiente do Sistema 

Nervoso Central (SNC) retardam sua aquisição. Segundo Scliar-Cabral (2003, p. 25-27), 

“dentre as várias funções para as quais o SNC e programado, sobressai a capacidade de operar 

com signos, principalmente os signos verbais orais.” 

Podemos observar que: “Para se articular bem um som, o articulador ativo deve 

mover-se na direção do articulador passivo a uma velocidade adequada, mantendo a forma 

conveniente, fazendo o contato superficial adequado e realizando a pressão exata” (SILVA 

2002, p 75). Trata-se de um movimento harmonioso dos articuladores. Portanto, se qualquer 

uma das variáveis não for bem controlada, o resultado será, inevitavelmente, o desvio do 

padrão articulatório. Por ausência de harmonia dos articuladores ativos e passivos os 

portadores de SD apresentam limitação para expressar todos os contrastes do sistema 

fonológico da língua. Há casos, por exemplo, em que oposições fonológicas deveriam ocorrer 

em uma determinada zona de articulação, mas fundem-se resultando, por vezes, em fala 

ininteligível. 

Considerando-se os aspectos citados acima, pode-se prever que os sujeitos avaliados 

nesta pesquisa apresentem problemas para internalizar regras que governam a combinação de 

fonemas, havendo possibilidade de supressão de um grupo de sons na enunciação de um 

único vocábulo. Pesquisas acerca dos transtornos de natureza fono-articulatória revelam que 

uma das principais características relativas a esse quadro e a perda da capacidade para 

discriminar sons.  

Assim, e previsível que a ausência de discriminação de certos sons afete o processo 

de decodificação, tendo em vista que em não se distinguindo um som do outro, o aluno terá 

problemas para fazer a correlação fonema/grafema. Nos casos em que o individuo suprime 
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grupos de sons numa única palavra, é possível que o código ortográfico fique seriamente 

comprometido, pois há chance de supressão de grupos de grafemas no processo de 

codificação da palavra. 

E provável também que o portador de SD decodifique determinados grafemas a 

partir de fonemas não correspondentes em função da incapacidade para articular algum som 

(ou grupos de sons). Dessa forma, pode-se esperar um processo análogo ao que ocorre com 

pessoas ditas normais, que decodificam palavras de acordo com as variáveis sociolinguísticas 

assimiladas, por exemplo, bicicleta/bicicreta (alteração de fonema) ou ainda problema/p/ 

/poblema (omissão de fonema). A análise criteriosa dos dados é que apontará ou não para 

indícios de patologia na amostragem dos informantes. Tome-se, por exemplo, a enunciação da 

palavra “prato” produzida [´patu]. Como esse tipo de variação não é previsível na língua 

portuguesa, pode-se aventar a hipótese de que um problema de natureza orgânica seja 

responsável por esse resultado.  Depreende-se, assim, que fatores de ordem fisiológica 

associados a aspectos de caráter social (falta de estimulação verbal, por exemplo) geram 

dificuldades crônicas no desenvolvimento da linguagem e, posteriormente, na apropriação da 

escrita. Pesquisas revelam que o quadro evolutivo da fala em portadores de SD é heterogêneo, 

considerando-se que em um grupo com desenvolvimento cognitivo equivalente é “possível 

encontrara desempenho linguístico variável, seja no nível fonológico, sintático ou discursivo” 

Crystal (1993, PG 74). De acordo com esses estudos, ha indivíduos que falam de modo mais 

articulado e com mais fluência do que outros, tal como ocorre com pessoas ditas normais. 

Segundo Lefebvre (1981, p. 55): 

 
 O portador de SD começa a falar aos dois anos com um vocabulário muito 

reduzido e palavras mal articuladas. Aos cinco anos de idade observa-se o 

emprego de verbos e a formação de frases com uma media de três palavras. 

Dos sete aos doze anos verifica-se a construção de frases mais complexas, 

embora com dislalias de troca e supressão. 
 

Entende-se por dislalia, nos termos de Issler (1996, p. 68), “o padrão articulatório da 

criança desviado foneticamente do padrão normalmente aceito pela comunidade linguística 

adulta daquela língua, persistindo além da idade esperada numa linguagem em aquisição”. 

Com efeito, as dislalias ocorrem com frequência na SD, estando diretamente relacionadas ao 

comprometimento dos órgãos fono articulatórios (desvio de caráter estrutural). A hipotonia 

muscular gera desequilíbrio de forças entre os músculos orofaciais, projetando a língua para 

fora. Além disso, a respiração bucal incorreta provoca alterações no palato e dificulta a 

articulação dos sons. Assim, trocas sistemáticas de um som por outro advém de dificuldades 

articulatórias. Fischer (1987, p. 65) afirma: “haver atraso significativo na compreensão e na 

produção da linguagem dos indivíduos acometidos pela síndrome, mas ressalta que ha uma 

tendência em se encontrar um nível de compreensão melhor que o de expressão”. Dai a 

necessidade da estimulação precoce da fala. A estimulação verbal, ao ativar as células 

cerebrais, desenvolve o pensamento e a memória. Por sua vez, o aumento da capacidade 

cognitiva propicia um avanço considerável da linguagem, a começar pelo nível fonetico-

fonologico. Ha modelos de estimulação verbal passiveis de ativar/maximizar a linguagem do 

portador de retardo mental. 

Com base no fato de que a população com SD apresenta problemas relacionados à 

habilidade motora oral, preconiza-se o uso de técnicas que possam reforçar a musculatura 

orofacial melhorando, assim, a qualidade da articulação. Dentre essas técnicas, Stoel-

Gammon (2001, pg 221) destaca: “a estimulação labial através de massagens, o uso de 

canudos para estimular a sucção e, para crianças menores, brincadeiras como soprar um apito 

ou bolhas de sabão são igualmente indicadas”. Estes são procedimentos simples que podem 

atenuar o quadro de hipotonia e hipersensibilidade dos lábios. 
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2.4 A Síndrome de Down 

 

Segundo Nascimento (2013, p. 25) “é um conjunto de sinais e sintomas que 

caracterizam um atraso no desenvolvimento da funções motoras e mentais” é uma doença que 

foi diagnosticada pelo medico Jonh langom Down no século passado. Para Martins e Ribeiro 

(2012, p. 152): A SD, ou Trissomia do 21, é uma anomalia cromossômica caracterizada pela 

presença de um cromossomo 21 extra. É a causa mais comum de deficiência mental, 

representando um terço da população com déficit intelectual.” Assim, observamos que a 

linguagem é especialmente deficiente na SD. Com efeito, há evidência de que o 

desenvolvimento da linguagem é inferior até mesmo ao que seria esperado com base no nível 

de desenvolvimento mental da criança. Por outro lado, as habilidades viso-espaciais são 

condizentes com ou, até mesmo, superiores ao nível de desenvolvimento mental característico 

da síndrome. Segundo Mille( 1993 p. 30) “Exame do sistema nervoso central de pessoas com 

SD tem mostrado hemisférios cerebrais reduzidos, sulcos e giros cerebrais menores em 

número e tamanho e cerebelo menor”. No entanto, anormalidades amplas, em bebês com SD, 

não são usualmente observadas ao nascimento, vindo a manifestar- se em média na metade do 

primeiro ano de vida. Weeks e Elliott (1992) sugerem que: “com base em experimentos sobre 

que pessoas com SD processam percepção da fala com o hemisfério direito, mas organizam 

controle de movimentos complexos, incluindo produção da fala com o hemisfério esquerdo.” 

Assim a SD é doença que provoca disfunções motoras na fala que podem ser tratadas através 

de tratamentos com fonoaudiólogos especializados já com as crianças em desenvolvimento 

depois de 2 anos de idade. 

 

2.5 Os Meios de Alfabetização para os Portadores de Síndrome de Down (SD). 

 

Na SD, o processo de ler e escrever pode ser retardado por aspectos relativos à 

imaturidade neurológica, bem como em função de anomalias fisiológicas decorrentes da 

síndrome (por exemplo, a visão e o desenvolvimento motores deficientes). Um estudo de 

Siegel (1989), porem, aponta não haver evidencias de que graus de quociente de inteligência 

(QI) mais baixos estejam relacionados a um desempenho pobre de leitura. 

Educadores e pesquisadores divergem quanto a abordagem mais eficiente para a 

alfabetização de crianças com desenvolvimento atípico. Com relação a SD, por muito tempo 

se preconizou o método analítico que, sendo fundamentalmente visual, poderia dar melhores 

resultados, levando-se em conta que essa população apresenta habilidade de processamento 

visual relativamente boa. “No entanto, pesquisas mais atuais ressaltam a eficácia da 

consciência fonológica na aquisição da escrita, sugerindo que o equilíbrio entre as abordagens 

visual e sonora seria o procedimento mais acertado” (MORGAN et al., 2004, pg 62). 

De acordo com RondaL (2006 p. 125): “indivíduos com SD atingem níveis variáveis 

de escrita, alguns alcançando graus funcionais de alfabetização (não apenas decodificam 

letras, mas usam a leitura como pratica social), e outros, conseguindo ler apenas com o 

suporte do professor”. O autor afirma também que os portadores da síndrome passam mais 

tempo fazendo uso da estratégia logo gráfica que seus pares com desenvolvimento típico. No 

entanto, o período de alfabetização, tanto para portadores de SD quanto para seus pares 

considerados normais, obedece a uma sequência evolutiva relacionada às hipóteses que a 

criança faz sobre o que e escrever. 

De acordo com Trenholm e Mirenda (2006, p. 78): “a habilidade de escrita em 

indivíduos Down aparece progredir com a idade cronológica”. Uma pesquisa conduzida por 

esses autores indicou os seguintes resultados: crianças entre 5:1 a 9:0 anos conseguiam 

escrever seus nomes ou palavras familiares (46.4%) ou ainda fazer atividades em livros de 

exercícios (25%), mas poucas conseguiam se engajar em outras atividades de escrita. O 
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estudo apontou que entre 6:0 e 12:0 anos de idade a criança começa a ler (55.8%) e escrever 

(48%). Crianças entre 9:1 e 13:0 apresentaram maior habilidade de escrita. 69.6% desse grupo 

conseguiam escrever seus nomes e palavras familiares e 52.2% faziam atividades em livros de 

exercícios. O grupo entre 13:1 e 19:0 apresentou resultados ainda melhores. 

No grupo de adultos foram registradas habilidades funcionais, tais como fazer listas 

(65.9%) e escrever recados (68.3%). Os adultos apresentaram igualmente bom desempenho 

em atividades escolares que envolviam uma resposta por escrito para uma pergunta simples 

(39%). No entanto, os autores avaliaram que os resultados da pesquisa forneceram evidências 

de que os portadores de SD obtiveram um desenvolvimento de leitura em vários níveis a 

quem de seus pares com desenvolvimento típico. Segundo Boudreau (2002), “estudos 

recentes indicam que a adolescência e o inicio da fase adulta podem ser o momento mais 

apropriado para indivíduos com SD aprenderem a ler e escrever”. 

Dentre os aspectos mais salientes na escrita de portadores de SD encontram-se 

alguns apontados por Mollica (2003) e Avilaet (2009), os quais não necessariamente sugerem 

quadro de patologia. Esses erros, segundo os autores, fazem parte do processo de 

aprendizagem da escrita e tendem a se reduzir com o avanço da escolaridade. Entre eles, 

destacam-se: 

 Confusão entre letras que representam o mesmo som; 

 Mesma letra representando mais de um som; 

 Inversão de letras; 

 Influência da fala na escrita; 

 Inversões de sequencias; 

 Generalização de regras; 

 Omissão e adição de letras; 

 Troca de letras; 

 Soletração (nomeação de letras); 

 Simplificação de agrupamento consonantal; 

 Erro quanto ao emprego da tonicidade; 

 Erros complexos (ocorrência de vários erros numa mesma palavra). 

Alguns dos aspectos elencados acima são evidentes na lecto escrituras de portadores 

de SD, mesmo em sujeitos que já passaram da fase incipiente da alfabetização. Erros que 

persistem além das series iniciais (e que diminuem com o aumento da escolaridade em alunos 

com desenvolvimento típico) e que ocorrem com maior sistematicidade apontam para 

problemas associados aos déficits mental e/ou articulatório. Na escrita, a troca de letras, por 

exemplo, pode estar diretamente relacionada à ausência de descriminação de fonemas 

homorgânicos em virtude de déficit auditivo e/ou articulatório. Há também a possibilidade de 

o desvio ter relação a déficits de visão, como mencionado anteriormente. Esse quadro leva a 

confusão de grafemas na representação de fonemas auditivamente semelhantes: por exemplo, 

o aluno grafa facer ao invés de fazer). Tal fenômeno ocorre pela não distinção do traço 

fonético num par mínimo (/s/-/z/) e sua respectiva codificação grafêmica. Esse exemplo dos 

indícios de que a não descriminação de certos sons pode afetar o processo de codificação e 

resultar em alterações na correlação fonema/grafema.   

A omissão de letras ou a simplificação de grupos consonantais podem acontecer em 

função da não enunciação de determinado fonema (ou grupo de fonemas) em decorrência de 

déficit de atenção e/ou memoria auditiva, além de transtornos relativos à programação motora 

da cadeia sonora. A generalização de regras como, por exemplo, a confusão entre letras que 

representam o mesmo som e outra característica observada com frequência. Em alguns casos 

o alfabetizando não assimila a regra pela qual deve escolher uma letra em função de seu 

contexto fonológico. Suponha se a grafia da palavra "conta", por exemplo.  
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Caso, num exercício de ditado, o aluno escreva “comta”, estará fazendo alteração 

gráfica de fonemas auditivamente semelhantes (o linguodental /n/pelo bilabial /m). Outro 

aspecto notório, a influencia da fala na escrita, ocorre, de modo geral, como o que se 

evidencia em alfabetizandos com desenvolvimento típico. Assim, grafias do tipo 

“meninu”/”mininu”, ao invés de “menino”, seriam formas possíveis na escrita dos sujeitos de 

pesquisa. Bortoni-Ricardo (2005) explica que esses erros são decorrentes da transposição de 

hábitos da fala para a escrita, seja pela interferência de regras fonológicas variáveis ou pela 

falta de familiaridade com as convenções da língua escrita. 

Um critério plausível para discriminar itens lexicais que da indícios de escrita 

desviante de itens lexicais nos quais se verifiquem erros “normais” e avaliar se o erro 

ortográfico e previsível ou não para um determinado vocábulo. Por esse critério, as alterações 

da palavra “menino” poderiam ser consideradas como erros previsíveis no processo de 

alfabetização, já que a criança tende a transferir a oralidade para a escrita. No entanto, o 

cancelamento de grafemas na estrutura “mno” representando a grafia de “menino” (fenômeno 

observado na escrita de um sujeito de pesquisa) não e considerado um erro previsível, 

apontando, assim, para um problema a ser diagnosticado e reparado.  

Como propõe a autora citada, é conveniente, nesses casos, uma atenção diferenciada 

quanto à abordagem do erro e à forma de correção. Em outras palavras, Bortoni-Ricardo 

(2005) sugere a organização de um trabalho pedagógico que respeite as especificidades de 

cada aluno. Os distúrbios da escrita, assim como os de leitura, estão associados a diversos 

fatores, desde os orgânicos ate os de ordem psicossocial. Assim, alterações no código 

ortográfico devem-se não somente aos aspectos relativos ao comprometimento anatomo-

funcional do aparelho fonador, da motricidade, da audição e da percepção visual, como 

também as condições intelectuais, afetivos emocionais e sociais do individuo (cf. secao1. 2). 

Esses fatores combinados e analisa dos conjuntamente e que vão delinear o perfil do 

alfabetizando dito atípico.  

Scliar-Cabral (2003, pg 25), segundo o qual: “escrever envolve maior complexidade 

que ler”. Assim as alterações em alfabetizando Down do que em seus pares com 

desenvolvimento típico, uma vez que os desvios observados decorrem de déficits 

neurológicos e nos OFA. No entanto, as dificuldades de aquisição do código ortográfico 

podem ser minoradas com a inserção de recursos pedagógicos, como e o caso da Consciência 

Fonológica que abordo no próximo capitulo. Para tanto, faz se imprescindível a atuação de 

uma equipe interdisciplinar (professor, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo etc.) que 

tenha como propósito diagnosticar e tratar os distúrbios de natureza fono-articulatória, 

procurando atenuar sua repercussão na escrita. 
 

2.6 O Papel da Fonologia na Apropriação da Escrita em Crianças com SD 

 

Discutir a relação oralidade-escrita de uma população dita atípica, como e o caso da 

SD, envolve algumas considerações de natureza pedagógica que podem ajudar e ate mesmo 

acelerar o processo de alfabetização. Pesquisa tem sublinhado a influencia da fala na escrita 

na fase de ensino-aprendizagem de língua materna. O português, cuja representação gráfica e 

alfabética, ou seja, as unidades gráficas (letras) representam as unidades sonoras, requer do 

aprendiz a percepção consciente desse sistema para fazer a correspondência correta entre 

grafemas e fonemas. Como declara Mollica (2003:7), “[...] a consciência explicita por parte 

do falante acerca da influência da relação fala/escrita concorre para melhorar o desempenho 

no letramento.” 

De acordo com que Adams (1998, p.22) nos mostra: “o conhecimento consciente dos 

fonemas e diferente da sensibilidade inata que sustenta a produção e recepção da fala”. Haja 

vista que a CF não surge de forma natural. As pessoas não prestam atenção aos sons da fala 
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que produzem ou escutam, mas processam esses sons automaticamente. Além disso, a fala se 

apresenta como um contínuo, com fones articulados, o que dificulta a percepção e 

segmentação das unidades sonoras que compõem as palavras. 

Ao se pensar em Consciência Fonológica, depreende-se um conhecimento explícito e 

reflexivo: o indivíduo aprende a separar e categorizar os sons de maneira que o permita 

entender como as palavras são codificadas. Operações como contar, segmentar, unir, 

adicionar, suprimir, substituir e transpor sons possibilitam as crianças ou jovens (no caso da 

SD) em fase de alfabetização a trabalhar as diferenças, semelhanças, quantidade e ordem dos 

sons da fala.  

Face a essa função mental, Stampa (2009) chama a atenção para o fato de que a falta 

de consciência fonológica pode estar relacionada as exigências cognitivas da tarefa, aspecto 

que se aplica a populações ditas atípicas, como e o caso da SD. 

A percepção consciente dos sons, por sua vez, leva o alfabetizando a fazer conexões 

entre grafemas e os fonemas que eles representam, suscitando a generalização e memorização 

destas relações (som-letra). Entre os níveis de CF destacam-se as rimas e aliterações, a 

consciência sintática, a consciência silábica e a consciência fonêmica. 

 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho se propôs a traçar os dados de oralidade e da escrita de uma população 

dita atípica, mais especificamente, de indivíduos acometidos por retardo mental e dificuldades 

relacionadas a realização do gesto articulatório.  

A hipótese de que portadores de SD têm dificuldade para discriminar sons foi 

confirmada através de pesquisas bibliográficas. A fala do informante, em grande parte 

ininteligível, denota que parte da população estudada apresenta um repertório fonológico 

muito aquém do esperado quando se leva em consideração a idade cronológica do individuo. 

O desvio de natureza fonético-fonológica está ilustrado na enunciação e leitura de pseudo 

palavras articuladas com dificuldade. 

Aventou-se, também, a hipótese de que o portador de SD apresenta dificuldade para 

realizar foneticamente uma cadeia sonora. Os dados, que refletem a interação de déficits de 

caráter neurológico e articulatório, comprovam a hipótese. Assim, registra-se um quadro de 

alterações diversificadas e motivadas por complicações na realização do movimento 

articulatório. 

Duas observações fazem-se pertinentes. Há evidências de que uma parcela da 

população apresenta déficits de ordem fonológica no que tange a discriminação e organização 

mental dos fonemas que constituem uma palavra, Acredita-se que esses déficits tenham 

origem a partir de transtornos fonéticos. Assim, a dificuldade do gesto articulatório parece 

motivar o déficit fonológico, ou seja, a dificuldade de processamento dos sons que compõem 

o item lexical. 

 

THE IMPORTANCE OF VOCAL TRACT SIMDROME FOR CHILDREN 

WITH DOWN (SD) 

 

ABSTRACT 

 

The vocal tract is intended to make possible the phonological processes of speech, the vowel 

assimilation and harmonization and further neutralization and archiphoneme. In carriers 

Down syndrome the changes in phonological subsystem cause difficulty in articulating words 

making it difficult to build phrases. This article is objectives leaner the vocal tract in relation 

to the syndrome of down and to analyze the importance of this device for the articulation of 
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words in children with the disease that is being researched. For both resorted to reading and 

book report twenty (20) references on the subject, covering the period (2003 to 2013). It is 

understood the phonetics while studying the articulator and acoustic speech and phonology as 

the study of sound categorization and languagesspecific to your perception. The analysis 

started from the assumption that speech difficulties presented by people with Down syndrome 

(DS) is caused by hypotonic of or facial muscles and the macroglossia or small oral cavity 

and that such changes in the vocal tract interfere in these subjects beep when production of 

oral vowel sounds. 

 

Keywords: Down syndrome. Vocal tract. Phonetics and phonology. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ADAMS. J. M. etal. Consciência fonológica e alfabetização. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

 

BERTELSON, P. Reading acquisition and phonemic awareness testing: How conclusive 

are data from Down's syndrome? (Remarks on Cossu, Rossini, and Marshall, 1993).  

 

BYBEE, J. Phonology and language use. New York: Cambridge University Press, 2001. 

 

COSSU, G., Rossini, F. & Marshall, J. C. (1993). When reading is acquired but phonemic 

awareness is not: A study of literacy in Down’s syndrome. Cognition, 46, 129-138. 

 

CRYSTAL, D. Patologia del lenguage. Salamanca: Graficas Ortega, 1993. 

 

DOS SANTOS, Agnes Deise Coelho. Amostra de pesquisas. Disponivel em: 

<http://www.cesumar.br>. Acesso em: 23 ago. 2013. 

 

FISCHER, M. Mother-child interaction in preverbal children with down's syndrome. 

JSHD, 52, 179-190, 1987. 

 

ISSLER, S. Articulacao e linguagem. 3. ed. Sao Paulo: Lovise, 1996. 

 

LAKATOS,Eva Maria et al. Fundamentos da metodologia cientifica. 7.ed. São Paulo: 

[s.n.], 2010.  

 

LEFEVRE, B. H. Mongolismo-estudo psicológico e terapêutico multiprofissional da 

Sindrome de Down. Sao Paulo: Sarvier, 1981. 

 

LOPES, I. Cenas de letramentos sociais. Programa de pós-graduação em Letras da UFPE. 

Colecao Teses. Recife, 2006 

 

MOLLICA, M. C. Da Linguagem coloquial a escrita padrão. Rio de Janeiro: Letras, 2003. 

 

NASCIMENTO, Marcia. Artigos sobre síndrome de down. Disponievel em: 

<http://www.nascimento.eng.br/marcia/02_down.pdf>. Acesso em: 23 ago. 2013. 

 

PEREIRA, Cyntia. Periódicos. Disponível em: <http://www.letras.ufrj.br>. Acesso em: 23 

ago. 2013. 

 



102 
 

 

RONDAL, J. A Dificultades del lenguaje em el sindrome de Down: Perspectiva a lo largo de 

la vida y princípios de intervencion. Revista Síndrome de Down, v. 23, n. 91, p.120-8, 2006. 

 

SCLIAR-CABRAL, L. Guia Pratico de Alfabetização. Sao Paulo: Contexto, 2003. In: 

PELANDRE, N. Ensinar e aprender com Paulo Freire: 40 horas 40 anos depois. Sao 

Paulo: Cortez, 2002b. 

 

SILVA, C. A. P. P. G.. A construção do significado por portadores de Sindrome de 

Down. Dissertação de Mestrado. UFRJ, Rio de Janeiro, 1999. 

 

SILVA, T. C. Exercícios de fonética e fonologia. São Paulo: Contexto, 2002. 

 

SMITH, L. Communicative, sensorimotor and language skills of young children with Down 

syndrome. American Journal of Mental Deficiency, 1986, 91, 57-66. 

 

STAMPA, M. Aquisição da leitura e da escrita: uma abordagem a partir da consciência 

fonologica. 2009. 

 

STOEL-GAMMON C. Down syndrome phonology: developmental patterns and intervention 

strategies. Down syndrome research and practice, v. 7, n.3, p. 93-100, 2001. 

 

TRENHOLM, B; MIRENDA, P. Home and community literacy experiences down 

syndrome research and practice, v. 10, n. 1, p. 30-40, 2006 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS PARA 

SUBMISSÃO 

 

 

 

 

 



104 
 

 

LINHA EDITORIAL 

Os artigos submetidos ao Conselho Editorial do CPEDeC deverão estar de acordo 

com as normas editoriais e com a natureza dos trabalhos abaixo relacionados: 

 relatos de pesquisas teóricas e/ou empíricas que utilizem adequadamente os 

pressupostos da metodologia científica; 

 ensaios que utilizem construtos teóricos na análise de temas relevantes; 

 resenhas críticas; 

 artigos de cunho científico com argumentação adequada ao tema proposto   

(monografias, dissertações e teses). 

 

Além disso, os artigos devem representar contribuição científica, com pesquisa 

metodologicamente fundamentada e referencial teórico, refletindo o estado da arte do 

conhecimento na área, com conclusões claras e adequadas, que demonstrem os resultados 

alcançados. 

A linha editorial do CPEDeC priorizará a discussão interdisciplinar e transdisciplinar 

nas seguintes áreas temáticas: energia, agro-negócio, turismo, meio ambiente, tecnologia, 

gestão, comunicação, educação, cultura, saúde, direito e sociedade. Os trabalhos enviados 

para publicação não devem ter sido publicados em outras revistas científicas. Os textos 

propostos para publicação serão selecionados pelo Conselho Editorial e submetidos aos 

comitês técnico e científico. Os resultados do processo de seleção e de revisão científica serão 

comunicados aos autores para eventuais reformulações no artigo (quando for o caso). Após a 

publicação, os autores receberão 2 (dois) exemplares do número da revista no qual o artigo foi 

publicado. 

Os artigos deverão ser preparados em língua portuguesa, dentro das especificações 

de estilo e normalização da revista, e enviados para revistadesafioscriticos@fase-se.edu.se, 

informando os dados do autor principal para contato. A identificação dos autores será 

separada do corpo do artigo, para que este seja avaliado de forma independente por 

especialistas anônimos. Poderão ainda ser enviados pelo correio, gravado em disquete ou CD-

rom, versão Word for Windows, versão 7.0 ou mais atualizada, com três cópias impressas em 

papel A4, para o endereço da Faculdade de Sergipe-FaSe. 

 

ESTILO DE APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS (normas para submissão) 

 

Os trabalhos devem ser enviados pelo correio eletrônico ou em meio digital, podendo 

estar no formato Rich Text Format (RTF) ou no formato do software Microsoft Word, versão 

6.0 ou posterior. 

 Formatação  

 

O texto deve observar o mínimo de 10 (dez) páginas e o máximo de 15(quinze), 

digitadas em Arial, com tamanho de letra 12 e 10 para os casos de ilustrações (tabelas, 

quadros, figuras), utilizando espaço duplo entrelinhas para os parágrafos e simples nas 
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ilustrações, citações em destaque e notas de rodapé. Devendo ser justificado, com margem 

superior e esquerda igual a 3cm e direita e inferior a 2 cm, utilizando linguagem impessoal (3
a
 

pessoa do singular). A primeira linha de cada parágrafo deve ser recuada em 2 cm. 

Para identificação do artigo, este deve ter uma página de rosto, contendo o título (em 

português), a autoria, o resumo (em português) e uma relação de 3 a 5 (três a cinco) palavras-

chave (em português). Na nota de rodapé desta mesma folha, separada do texto por um filete 

de 3cm, deve constar as credenciais do(s) autor(es), sendo elas: maior titulação, endereço, 

telefone, e-mail e menção, de maneira precisa, de divulgação anterior do artigo se for o caso. 

Após as conclusões, o título mencionado, o resumo e as palavras-chave são transcritos para 

outro idioma, preferencialmente inglês, francês ou espanhol, seguindo a mesma estrutura e 

organização utilizada na folha de rosto para esses itens. 

 

 Resumo 

O resumo deve conter entre 250 e 300 palavras, com uma descrição cuidadosa do 

problema abordado, das ideias principais para sua solução, bem como dos resultados e das 

conclusões alcançadas. Deve apresentar ainda, o objetivo da pesquisa ou estudo, o problema 

investigado e a metodologia utilizada. 

 

 Palavras-chave 

São aquelas significativas da pesquisa, dando-se preferência às indexadas. 

 Texto 

O artigo pode ser: original ou de revisão. Sendo original, no caso de pesquisas 

científicas inéditas e de revisão, quando resultante de amplo estudo investigativo sobre 

determinado tema executado sobre referencial teórico, com base nos paradigmas IDC 

(Introdução, Desenvolvimento e Conclusão) ou IRMRDC (Introdução, Revisão da Literatura, 

Materiais e Métodos, Resultados, Discussão (Resultados e Discussão) e Conclusão. Os títulos 

de seção deverão ser numerados em até três níveis, formatados em negrito, com tamanho de 

letra 14 (primeiro nível), com tamanho de letra 12 (segundo nível) e sem negrito com 

tamanho de letra 12 (terceiro nível), com o uso de dois espaços duplos inter e intra títulos. 

 

 Tabelas, Quadros e Figuras 

Poderão fazer parte do artigo, desde que em preto e branco, com numeração 

sequencial, preferencialmente, inserida diretamente no texto, usando os recursos do editor 

textos para essa finalidade. Se isso não for possível, os originais de cada figura deverão ser 

enviados em separado, para editoração na revista. Neste caso, o autor deverá reservar o espaço 

correspondente a cada figura no corpo do trabalho ou texto. Os títulos das tabelas com negrito 

na palavra tabela e respectivo número, serão apresentados na margem superior da mesma 

(Tabela 1: Título), com suas fontes em negrito, na margem inferior (conforme IBGE 1994); 
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já os dos quadros e figuras, deverão constar na margem inferior das mesmas, seguidos da 

identificação de suas fontes.  

 

Exemplo: 

Figura 1: Título 

Fonte: origem da figura 

 

 Notas de Rodapé 

Serão somente do tipo  notas explicativas, com numeração sequencial dentro do 

artigo. Devem aparecer logo após as palavras-chave de acordo com a ordem utilizada no 

texto. 

 

Exemplo: 

¯¯¯¯¯¯¯ 

1 __________ 

2 __________ 

3 __________ 

4 __________ 

 

 Apêndices  

Poderão ser empregados, desde que contidos no limite de páginas estabelecido. 

Aparecem logo após as referências. 

 

 Citações no Corpo do Texto 

As citações indiretas (interpretação das ideias de um ou mais autores) deverão ser 

feitas com o uso do último sobrenome, seguido do ano de publicação do trabalho, com 

identificação opcional da página, no parágrafo. 

 

Exemplo: 

Alves (2004, p. 30) 

(ALVES, 2004, p. 30) 

As citações textuais até três linhas, identificá-las entre aspas nos parágrafos e 

destacar, ao seu final, a  autoria conforme o item anterior, com página obrigatória. 
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Exemplo: 

 

 

 

 

 

Destacar as citações textuais acima de três linhas logo após o parágrafo 

correspondente, com identificação da autoria, conforme mencionado anteriormente. A página 

é obrigatória. Utilizar tamanho de letra 10 e espaço simples na citação. 

 

Exemplo:  

 

 

 

 

 

 

Obs.: Evitar citações nas notas explicativas. 

 Referências  

As referências devem ser arroladas no final do artigo, conforme NBR 6023 da 

ABNT. 

 

 

 

2 cm ___________________ 

_________________________

_________________________ 

“-----------------------------------------

-----“(AUTORIA, ano, p.). 

____________________ 

______ Autoria (ano, p.), “-------

------------------------------------------

-----------------------“ 

2 cm ___________________ 
_______________________________
___________________, 

----------------------------------------
----------------------------------------
---------------------------------------- 
(AUTOR, ano, p.). 

2 cm ___________________ 
_______________________________
___________________. 

4 cm 
(recuo) 
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 Resumos de Dissertações e Teses 

Serão selecionados para publicação as contribuições mais relevantes, com base nas 

linhas de interesse editorial, a critério do CPEDeC, respeitando as limitações de espaço. Só 

serão considerados resumos de dissertações e teses que já tenham sido defendidas. 

Os resumos deverão ser apresentados compreendendo uma versão em português e 

uma em outro idioma (preferencialmente inglês, francês ou alemão), contendo cada um entre 

200 e 400 palavras. 

Devem conter informações adicionais, assim dispostas: título, nome do autor, nome 

da instituição (programa de pós-graduação), local e data da defesa, com uma relação de 3 a 5 

(três a cinco) palavras-chave, contemplando os idiomas anteriores. Indicar a procedência e 

finalidade. 

 

ESTILO DE APRESENTAÇÃO DAS RESENHAS (normas para submissão) 

 

As resenhas submetidas para análise deverão seguir os parâmetros: conter título de 

fantasia (criado pelo autor com base no assunto tratado na obra); conter identificação da 

autoria na margem esquerda, com número de chamada no rodapé, com as credenciais (maior 

titulação, endereço, telefone, e-mail); 

 conter a referência completa da obra; 

 indicar o campo de estudo no qual se enquadra a obra; 

 apresentar no texto: 

o Introdução contextualizadora (comentário sobre o autor e apresentação 

do assunto); 

o Resumo da obra (descrição do seu conteúdo); 

o Crítica da obra (apreciação dos seus pontos positivos e negativos); 

o Indicação para leitura (público-alvo); 

 mínimo de 3 (três) e máximo de 5 (cinco) páginas; 

 formatar no mesmo estilo do artigo científico. 

 

As resenhas deverão ser encaminhadas à revista, da mesma forma que os artigos 

científicos. A sua avaliação é de responsabilidade da comissão editorial. Os casos omissos 

serão resolvidos pela revista. 


