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RESUMO  

Este trabalho integra um conjunto de estudos de pesquisa de doutorado em andamento na área de Ciências da 

Saúde, no campo da Educação Física. O objetivo deste estudo é lançar as primeiras reflexões acerca de discursos 

pedagógico-epistemológicos do ensino de Capoeira na escola e sua relação com aspectos filosófico-terapêuticos 

da arte Capoeira para os (as) mestres (as) de ofício e docentes em formação (contramestres, mestrandos, 

formandos, professores, treinados, instrutores, monitores...), compromissados com os fundamentos corporais, 

ancestrais, históricos, musicais e ritualísticos, na transmissão de seus saberes e fazeres a seus alunos, em outros 

espaços educativos. A base teórico-metodológica de organização e diálogo dos estudos é fundamentada na 

abordagem da Filosofia Clínica (FC), esclarecemos aqui, da FC bacteriana, por meio de pesquisa bibliográfica e 

documental, em que articulamos a análise de um corpus composto por materiais textuais, iconográficos e áudio 

videográficos transcritos. A temática da arte Capoeira na escola traz à cena discussões sobre currículo, salvaguarda 

de saberes, valorização da mestria, educação patrimonial, educação integral, formação continuada, saúde integral, 

dentre outros. Em face da possibilidade de um currículo escolar híbrido e plural para educação básica brasileira, 

temos observado que a presença viva de saberes e fazeres da cultura popular da Capoeira na escola abre 

possibilidades desta forma de expressão e prática social pedagógica, que rompe as fronteiras do campo curricular 

da Educação Física, adentrando o campo de outras disciplinas, devido à sua característica epistemológica 

multidimensional e transversal, bem como à sua potência inter-relacional, interdisciplinar e intercultural. 

Palavras–chave: Educação Física. Currículo. Capoeira. Filosofia Clínica.  

  

ABSTRACT  

This work is part of a series of ongoing doctoral theses in the field of health sciences, in the field of physical 

education. The aim of this study is to provide initial reflections on pedagogical-epistemological discourses of 

capoeira teaching in schools and its relationship with philosophical-therapeutic aspects of capoeira art for master 

craftsmen and teachers in training (contramestres, mestrandos, formandos, professores, treinreis, instrutores, 

monitores...) who are committed to the physical, ancestral, historical, musical and ritual foundations in transmitting 

their knowledge and actions to their students in other educational spaces. The theoretical-methodological basis of 

the organization and dialog of the studies is based on the approach of Clinical Philosophy (CF), which we clarify 

here, from Packterian CF, through bibliographic and documentary research, in which we articulate the analysis of 

a corpus composed of textual materials, iconographic and audio-video transcripts. The topic of capoeira arts in 

school leads to discussions about curriculum, safeguarding knowledge, mastery appreciation, heritage education, 

comprehensive education, continuing education, holistic health, and more. Regarding the possibility of a hybrid 

and plural school curriculum for Brazilian basic education, we have established that the living presence of the 

knowledge and practices of the popular culture of capoeira in the school opens possibilities for this form of 

expression and pedagogical social practice that, due to its multidimensional and transversal epistemological 

characteristics, as well as its interrelational, interdisciplinary and intercultural potency, goes beyond the boundaries 

of the curricular field of physical education and enters the realm of other subjects. 

Keywords:PE. Curriculum. Capoeira. Clinical philosophy 

RESUMEN 

Este trabajo forma parte de un conjunto de ensayos de un proyecto de investigación doctoral en curso en el área 

de Ciencias de la Salud, dentro del ámbito de la Educación Física. El objetivo de este estudio es ofrecer una primera 

reflexión sobre los discursos pedagógicos y epistemológicos de la enseñanza de la capoeira en las escuelas y su 

relación con los aspectos filosóficos y terapéuticos del arte de la capoeira para los maestros en ejercicio y los 

profesores en formación (contramestres, mestrandos, graduados, profesores, formadores, instructores, monitores 
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...), comprometidos con los fundamentos corporales, ancestrales, históricos, musicales y rituales, en la transmisión 

de sus conocimientos y acciones a sus alumnos, en otros espacios educativos. La base teórica y metodológica para 

la organización y el diálogo de estos estudios se basa en el enfoque de la Filosofía Clínica (FC) - aclararemos aquí 

la FC bacteriana - mediante una investigación bibliográfica y documental, en la que analizamos un corpus 

compuesto por materiales textuales, iconográficos y audiovisuales transcritos. El tema del arte de la Capoeira en 

la escuela trae a primer plano las discusiones sobre el currículo, la salvaguarda del conocimiento, la valoración de 

la maestría, la educación patrimonial, la educación integral, la educación permanente y la salud integral, entre 

otras. Ante la posibilidad de un currículo escolar híbrido y plural para la educación básica en Brasil, hemos 

observado que la presencia viva en la escuela de los conocimientos y habilidades de la cultura popular de la 

Capoeira abre posibilidades para esta forma de expresión y práctica pedagógica social, que rompe las fronteras del 

currículo de la Educación Física y entra en el campo de otras disciplinas, debido a sus características 

epistemológicas multidimensionales y transversales, así como a su poder interrelacional, interdisciplinario e 

intercultural.   

Palabras clave: Educação física. Currículum. Capoeira. Filosofia clínica. 

 

INTRODUÇÃO 

Cada vez mais expressões discursivas sobre o que se deve ou não ensinar na escola 

passam a ser tomadas com cuidado em meio à realidade atual em que é oportunizado à escola 

(a pública) a possibilidade de ser espaço para discussão e solução de problemas sociais, por ser 

lugar de luta por novas hegemonias, onde novos atores sociais podem tomar para si o poder de 

sua formação integral e de sua inserção na sociedade.  

A escola passa a ser compreendida como lócus de manifestação de ‘diferentes formas 

de saber e de transmissão/mediação de saberes’, de ‘diferentes culturas’, ou ainda de ‘diferentes 

significados e representações discursivas sobre inter-relações de saberes e culturas’. Nesse 

contexto, também o currículo escolar é tomado por diferentes interpretações, significados e 

discursos.  

De um lado houve/há a preocupação governamental de instituir uma ‘base curricular 

comum’ e universalizar o que ‘deve ser básico’, ao passo que em muitas escolas docentes e 

discentes (atores sociais) não têm ‘o básico’ de condições para desenvolver seus estudos e suas 

pesquisas com dignidade e cidadania. O que seria mais relevante? Um sistema curricular ou os 

sujeitos do processo pedagógico? É possível dissociá-los? Qual o sentido de uma base curricular 

universalizada de forma verticalizada por governos que retiram investimentos em educação e 

tecnologias por 20 anos e o sentido de um base curricular construída pelo coletivo com o devido 

respeito e abertura às especificidades curriculares de cada comunidade escolar, pela 

participação democrática? Essas e outras questões apontam para uma realidade conflituosa do 

campo educacional brasileiro, para disputas de poder por meio do currículo. 

A construção coletiva de currículos que tenham fluidez parece ser uma necessidade 

que vai na contramão de uma base que fortaleça componentes curriculares hegemônicos. 

Considerando-se diferentes territórios pedagógico-epistemológicos, tais como: 1) o espaço 

cotidiano escolar; 2) o espaço do conhecimento científico na escola; 3) o espaço dos saberes da 

cultura popular na escola; 4) o espaço do programa das disciplinas escolares; 5) o espaço do 

projeto político-pedagógico da escola, dentre outros territórios; eles podem ser formas de 

possíveis inter/complementaridades de saberes e conhecimentos na escola, a partir de inter-

relações e diálogos conscientes e críticos por parte de seus atores sociais sobre o papel da escola 

no território, num constante processo de desterritorialização e reterritorialização. 

Com o objetivo de investigar possíveis relações pedagógico-epistemológicas entre 

saberes da Capoeira e saberes da escola no espaço escolar, iniciou-se um debate sobre a relação 
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entre esses saberes no currículo escolar por meio da pesquisa: Na roda do conhecimento: entre 

saberes da Capoeira e saberes da escola (PERTUSSATTI, 2018). 

Em específico à abordagem sobre currículo, nas palavras do professor, pesquisador e 

mestre de Capoeira, Jean Adriano Barros da Silva, trata-se de um “[...] conjunto de dados 

relativo a um tema específico, organizados para orientar atividades e formas de executá-las em 

sua finalidade [...]” (SILVA, J. A. B., 2016). 

Nessa linha de pensamento, Betti (2018, p. 43) especifica ainda mais tal processo 

organizativo, que segundo o autor ultrapassa a ideia de uma simples lista de conteúdos e 

objetivos, por isso afirma que “[...]. Um currículo exige explicar PORQUÊ 

(finalidades/objetivos), O QUE (conteúdo), COMO (método), QUANDO (distribuição no 

tempo) e PARA QUEM (sujeitos da aprendizagem)”.  

De dimensão multidimensional, a Capoeira pode ser potencializada na escola a partir 

de uma perspectiva pluralista de cultura, pela qual diversas expressões bio-psico-físico-motoras 

podem ser representadas e/ou percebidas pelos estudantes, cada qual a seu modo, em sua 

singularidade existencial, promovendo experiências terapêuticas de encontro com as próprias 

questões nas diferentes fases da vida escolar.  

Estas vivências reflexivo-corporais singulares proporcionadas pela Educação Física 

escolar ultrapassam este campo epistemológico e adentram outros campos de conhecimento das 

demais disciplinas escolares, considerando-se relevante inter-relação com áreas como 

Antropologia, História, Sociologia, Artes, Filosofia, Literatura e Linguagens, dentre outras. 

O termo ‘Capoeira’ escrito em letra maiúscula neste trabalho, portanto, deve ser 

entendido como a área sapiencial dos mestres e das mestras da cultura popular guardiões dos 

saberes e fazeres ancestrais desta arte, enquanto prática pedagógico-cultural, como estudo e 

pesquisa acadêmica na qual têm sido desenvolvidos e publicados trabalhos científicos, ademais, 

como componente curricular com sua organização, sendo assim triplamente relevante. 

Na relação com o conhecimento cotidiano escolar, a Capoeira pode ser desenvolvida 

como uma instância própria de conhecimento na qual conhecimento científico/erudito, 

conhecimento cotidiano e conhecimento popular se inter-relacionam no espaço escolar. 

Tal inter-relação é um encontro pedagógico e epistemológico de dimensões plurais e 

interculturais, muitas vezes transculturais, na dinamização de saberes sociais, na produção do 

conhecimento, não sem embates e/ou contradições epistemológicas, contudo sem deixar de 

fazer o enfrentamento da hierarquização e da homogeneização de um tipo de saber sobre outro. 

Num contexto axiológico, isto é, de afirmação de valores da Capoeira como prática 

pedagógica e social voltada à valorização patrimonial, intercultural, identitária, étnico-racial, 

de inclusão e decolonial, contra a discriminação, temos no ‘Ofício dos Mestres’ e na ‘Roda de 

Capoeira’ a força de bens culturais de natureza imaterial ressoando nas vozes e gestos diários 

de mestres e mestras, promovendo o sentimento de pertença e recriação dessa cultura como 

sujeitos e atores históricos, perpassados aos seus alunos como direitos existenciais. 

A Capoeira enfim, ainda não é um componente curricular obrigatório nas escolas de 

educação básica brasileiras, mas ela tem estado presente em muitos lugares do Brasil e do 

mundo por meio do ‘Ofício dos Mestres e das Mestras’, das ações engajadas de docentes de 

Capoeira ainda em formação (contramestres, mestrandos, formandos, professores, treinados, 

instrutores, monitores...), orientados e supervisionados por seus formadores. 
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A partir do conceito de ‘Historicidade’ sobre Capoeira oralizada por cada mestre, 

mestra e docente em formação, etapa na qual aparecem suas representações de mundo e 

percepções existenciais singulares, na primeira fase de aplicação da metodologia da Filosofia 

Clínica, é possível apontar caminhos de acolhimento e compreensão de outras formas desses 

sujeitos vislumbrar como se deve ensinar a Capoeira na escola e em outros espaços educativos 

e socioculturais.  

Em conjunto com o exame de seus ‘Assuntos’, suas ‘Circunstâncias’, seus ‘Lugares’, 

seus ‘Tempos’ e suas ‘Relações’, que categorias de análise para a localização existencial de 

uma determinada pessoa, em sua singularidade existencial, a ‘Historicidade’ é o primeiro pilar 

do que Lúcio Packter (1997; 2005; 2008; 2010; 2020) sistematizou no Brasil com o nome de 

Filosofia Clínica (FC). 

Os saberes da Capoeira, que na verdade são ‘saberes salvaguardados nos modos de 

ser, viver, pensar, sentir e se-movimentar dos mestres e das mestras de Capoeira’, ou seja, ‘na 

pessoa’, no sujeito detentor e guardião desse conhecimento popular e ancestral, transmitidos 

aos seus alunos na preservação para as novas gerações de capoeiristas espalhados pelo mundo 

nos mais de 150 países, sendo justamente para tratar de questões da singularidade existencial 

humana a que se destina a terapia existencial bacteriana, valha dizer, a FC bacteriana, que 

inclusive se fundamente em dois outros pilares, a ‘Estrutura de Pensamento (EP)’ e os 

‘Submodos’, elementos estes, terapêuticos e fundantes, cuja significados apontam para uma 

outra humanidade (SANTOS, K. A. M, 2022), que acolhe, escuta e cuida do outro.  

Nesse pensar introdutório sobre Capoeira, currículo escolar da Educação Física, 

presença dos mestres e das mestras ensinando nos diferentes espaços educativos, sobre seu 

conhecimento ancestral e valor terapêutico-existencial da arte, deve ficar claro que os saberes 

não se findam numa tentativa de categorização classificatória, sendo que consideramos o 

trabalho com esmero e dedicação incansável de pessoas formadoras que detêm no seu pensar, 

no seu simbólico, nas suas semioses, enquanto seus princípios de verdade, dados agendados no 

intelecto, emoções, significados e muitos outros conteúdos imateriais, os quais encontram nas 

circularidades da Roda de Capoeira e da vida diferentes interseções de EPs em relação por meio 

da corporeidade – Estrutura Orgânica (E O). 

 

SISTEMAS DE SIGNIFICAÇÕES E REPRESENTAÇÕES DA CAPOEIRA 

Iniciando a nossa ‘Historicidade’ da Capoeira, na fundamentação da ‘Base Categorial’ 

em torno de formas de transmissão de saberes, princípios filosóficos ancestrais e pedagógico-

epistemológicos, precisamos dizer que grande parte dos estudos que tratam sobre o tema no 

currículo escolar, fazem-no com ênfase para o componente curricular Educação Física, haja 

vista que dentre as três áreas com produção relevante sobre a Capoeira, conforme dados 

divulgados por estudos que analisaram pesquisas acadêmico-científicas produzidas no período 

de 1980 a 2006 (FALCÃO et al, 2007; GASPAR et al, 2008; FALCÃO et al, 2009), a Educação 

Física tem se destacado como a segunda área com maior produção.  

Esses estudos apontaram que dentre 85 pesquisas analisadas, 23 são da área de 

Educação (27%), 14 da área de Educação Física (17%) e 12 da área de História (14%), 

significando que juntas elas somavam aproximadamente 58% do total de trabalhos até então 

publicados, mas o fato é que as produções continuam acontecendo e muito mais pesquisadores 

têm se interessado pela Capoeira. 
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Todos esses trabalhos, além de artigos científicos e outras obras literárias publicadas 

refletem, por um lado, uma centralidade e uma hegemonia cultural na inter-relação ‘Capoeira e 

Educação Física’, ao mesmo tempo em que vêm fortalecendo a dimensão educacional da 

Capoeira de modo geral como temática e/ou conteúdos nas práticas pedagógicas da escola, e 

por outro lado possibilitam questionar acerca dessas três áreas principais como sendo formas 

de globalismo e/ou universalismo no currículo, caso outras inter-relações não tenham abertura 

de serem reconhecidas, desenvolvidas ou potencializadas. 

Especificamente ao histórico de produções acadêmico-científicas de mestrado e 

doutorado (Stricto Sensu), sem contar as produções de trabalhos de conclusão de cursos de 

graduação em Educação Física, além de monografias de cursos de pós-graduação (Lato Sensu) 

e artigos científicos na área, trata-se de um conjunto de diferentes historicidades, significações, 

representações e proposições teóricas que confluem para um campo comum de localização 

central da Capoeira como ‘educação física’, com suas diferentes possibilidades de manifestação 

nesse contexto, que não o único, na percepção da possibilidade de promoção da saúde integral 

dos estudantes no espaço escolar por meio de suas manifestações. 

Por conseguinte, pode-se começar a compreender os motivos pelos quais o documento 

da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) aprovada e homologada em 2017-2018 

(BRASIL/MEC) trata a Capoeira apenas como conteúdo do componente educação física, mais 

propriamente à manifestação corporal ‘Lutas’, e não como conteúdo possível dos demais 

componentes do currículo escolar, para além fronteiras de territórios disciplinares, ou ainda, 

com abertura para possíveis complementações e diferentes significações e representações a que 

a temática da Capoeira e de seus saberes podem ser dinamizados, frente a “novos sentidos no 

ambiente regulado pelos sistemas discursivos hegemônicos” (LOPES, A.R.C; MACEDO, p. 

214, 2018). 

As principais leis e documentos oficiais que contribuíram nesse processo de expansão 

investigativa da Capoeira, alguns já apresentados em outro nosso estudo (PERTUSSATTI, 

2019, p. 340), são: 1) Constituição Federal de 1988; 2) Lei Complementar LDB nº 10.639 de 

2003; 3) Lei Complementar LDB nº 11.645 de 2008;4) Estatuto da Igualdade Racial (EIR – Lei 

Federal nº 12.288/2010); 5) o Dossiê do IPHAN para a ‘salvaguarda da capoeira como 

patrimônio cultural imaterial do Brasil’; 6) o Parecer/IPHAN nº 031/08; 7) Plano Nacional da 

Educação – Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014; 8) Projeto de Lei do Senado Federal (PLS) 

nº 17/2014 e PLC nº 1966/2015 (instituem o reconhecimento do caráter educacional e formativo 

da Capoeira em suas manifestações culturais e esportivas podendo as entidades de capoeira 

fazer parcerias com as escolas de educação básica no país – em tramitação nas comissões da 

Câmara dos Deputados); 9) Cartilha: Salvaguarda da Roda de Capoeira e do Ofício dos Mestres 

de Capoeira: apoio e fomento (ALENCAR, [coord./org.], 2017); 10) Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC); 11) Lei Aldir Blanc em tempo da Pandemia do Novo Coronavírus (2020-

2021). 

Voltando às pesquisa científicas, a tese de doutorado de Abib (2004), intitulada 

Capoeira Angola: cultura popular e o jogo dos saberes na roda é um marco de referência em 

90% das pesquisas mapeadas sobre ‘saberes’ como descritor de busca envolvendo plataformas 

como Scholar Google, SciELO e BDTD-IBICT, além do que sua argumentação apresenta a 

Capoeira efetivamente como possibilidade de educação, mas não no sentido de sua adequação 

aos sistemas formais da escola ou da universidade, e sim das instituições de Ensino Superior se 
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adequarem à não-formalidade e informalidade dos saberes da cultura popular herdados e 

guardados pelos mais antigos. 

Conforme argumenta Silva, J.A.B. (2020), acerca da possibilidade de algum dia a 

Capoeira estar no currículo escolar e ser praticada nas escolas como formação, essa questão vai 

na direção do bom senso e da transformação social:  

 

[...] Tudo aquilo que foi escolarizado ao longo da humanidade foi detestado pelos 

estudantes. [...] O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes a arte, quando 

obrigada, ela perde o brilho. [...] o sonho de qualquer praticante de Capoeira, com o 

mínimo de bom senso, é ver a capoeira com essa força de transformação de vida na 

escola (na escola pública!), [...] atingindo uma camada da sociedade com toda essa 

força que nós sabemos que a capoeira tem de transformação. Esse potencial que a 

capoeira tem que falar sobre Geografia, Química, Física, Educação Física, Literatura, 

História, a capoeira condensa tudo isso; é só o interlocutor, o mediador ter a 

capacidade de fazer essa interdisciplinaridade. A capoeira é tudo isso! Então, a gente 

sonha que o processo de 'vaporização' da escola aconteça; não é escolarização da 

Capoeira. [...] Eu não quero a escola na Capoeira! Eu quero a Capoeira na escola! A 

escola, como está hoje, não serve para a Capoeira. A escola que potencializa a capoeira 

é um outro formato de escola. [1:11:52 – 1:14:35].  

 

Desse modo, pelas formas de transmissão dos saberes da cultura popular presentes na 

Capoeira, quais sejam: a memória, a oralidade, a ancestralidade, a ritualidade e a temporalidade 

(não linear), postula-se a ‘capoeirização’ da escola e do currículo escolar, e não a escolarização 

da Capoeira, respeitados os seus territórios, no processo de hibridação, desterritorialização e 

reterritorialização apontados por Lopes, A.R.C. e Macedo (2011, p. 207-215). 

O artigo de Heine (2010) intitulado Capoeira – Saberes em encontrar: unidade na 

diversidade, por sua vez,  propõe oito categorias de saberes relevantes da arte-luta Capoeira, 

publicado em virtude da XII Clínica de Capoeira do Centro de Práticas Esportivas da 

Universidade de São Paulo (CEPEUSP), quais sejam: 1) ancestral; 2) presente; 3) intuitivo; 4) 

espiritual; 5) cultural; 6) histórico; 7) humano; e 8) popular. Analisadas essas categorias como 

extensões semânticas que definem a própria Capoeira, por sua roda de jogo, como uma unidade 

onde se encontram diversos saberes, têm em suas bases constitutivas teóricas as mais diferentes 

práticas pedagógicas e vivências de cunho acadêmico/escolar e popular, hibridizadas por 

diferentes coletivos de Capoeira ao longo de mais de 30 anos de realização do evento Clínica 

de Capoeira, que reúne mestres, praticantes e estudiosos de todo o Brasil e de outras partes do 

mundo. 

Essa experiência, fundada por Mestre Gladson, Heine e alunos no CEPEUSP inspirou 

algumas de nossas pesquisas (PERTUSSATTI, 2010; 2018; 2019; 2020) no aprofundamento 

acerca dessa dimensão especial da Capoeira que envolve a singularidade existencial dos saberes 

e dos fazeres de mestres e mestras de Capoeira. 

Pelas análises de conteúdo das pesquisas de Abib (2004) e Heine (2010), apontaram-

se inter-relações de saberes e práticas, hibridação de culturas, bem como fluxos de 

transformações simbólicas, ou melhor dizendo, de significações, sentidos e representações 

discursivas, de grande riqueza analítica para estudos do campo do currículo. 

Tratar de inter-relação significa aceitar a possibilidade de inter-complementação e de 

uma nova racionalidade ativa. Uma postura desdogmatização de construção curricular passa 

pelas barreiras ou fronteiras de conhecimento e saber, reconhecendo a provisoriedade de suas 

verdades, saindo de esquemas demasiadamente fechados e incomunicáveis das ciências, para, 
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em abertura, questionar uma dada cultura curricular que se pretenda essencial, universal e 

hegemônica mediante outras possíveis, sem a devida contextualização e localização. 

Na dinâmica do que ficou conhecido como hibridismo cultural (CANCLINI, 1989; 

BHABHA, 1998), é fundamental entendermos que o vínculo entre currículo e escola pode ser 

visto de diferentes representações. Pensar um currículo no qual as representações da Capoeira 

não se limitem à educação física e à manifestação corporal ‘Lutas’ é um dos caminhos e rumos 

que a que os educadores, pesquisadores e mestres (as) de Capoeira precisam se dedicar 

doravante, em face da necessidade de se identificar os saberes da Capoeira como educacionais 

e terapêutico-existenciais, frente a um conjunto de diferentes problemas emocionais e psíquicos 

que têm se agravado nas crianças e adolescentes desde o advento da pandemia, aos quais a 

Capoeira e outras práticas sociais da cultura popular podem colaborar para minimizá-los e até 

mesmo solucioná-los. 

Propostas da área de Educação Física, como as discussões de Neira e Nunes (2009) 

trazem à tona um debate do currículo a partir de teorias pós-críticas, pelas quais os conteúdos 

não são pré-determinados conforme um programa, mas sim surgem de temáticas 

problematizadas pelo professor e os estudantes nas aulas; nesse exemplo, mesmo na educação 

física escolar, a Capoeira e outras práticas corporais passam a ser fluidos, não limitando-se ao 

movimento a ser executado, à performance motora, à melhor forma física ou ao tradicional ‘só 

futebol’. 

A questão dos saberes da Capoeira traz à tona o que da Capoeira se quer criar na e para 

a instituição escolar, considerando a sua história e que se confunde com a história do Brasil, ou 

as questões de raça, etnia e cor, do papel do negro na sociedade colonial, imperial, republicana 

inicial e atual, situações essas de trânsito cultural, de significados que se imbricam, de 

representações que se conflitam, a partir do tema Capoeira, instaurando depois os conteúdos, 

daquilo que foi problematizado.  

Pensando em diferentes territórios subjetivos, intersubjetivos e objetivos, numa 

proposta de escolarização, é importante que a Capoeira e seus saberes, no currículo, escolar 

e/ou acadêmico, sejam pensados pelas comunidades de Capoeira, ao seu modo, e que as 

instituições de ensino formal, com seus sujeitos e projetos político-pedagógicos, não 

hierarquiza os saberes e conhecimentos que circulam no espaço escolar, atentos aos 

antagonismos que possam surgir. 

 

SABERES DA CAPOEIRA E SEU PAPEL RECONTEXTUALIZADOR DO 

CURRÍCULO ESCOLAR 

Os conteúdos das disciplinas escolares e os conteúdos das relações sociais vividas pelos 

atores sociais do processo educativo (gestores, técnicos, docentes e discentes) nem sempre 

confluem entre si, ou para si, havendo divergências, surgindo aí oportunidades de um agir 

recontextualizador escolar voltado à garantia de moralidade e de competências para 

manutenção da ordem e da continuidade do programa instrucional ou de ensino, quando outros 

discursos pedagógicos poderiam ser proferidos para desmistificar essas relações de poder. 

De modo específico à escola e à sua organização político-pedagógica e curricular, os 

discursos pedagógicos, com seus códigos de poder, podem transformados, desde que haja 

abertura curricular para isso, sendo aí o espaço de embate dos saberes da Capoeira com os 

saberes da escola, considerando-se que a presença da temática da Capoeira e seus saberes é 
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recontextualizada, nas diferentes experiências vividas em diferentes ‘práticas pedagógicas’, 

inclusive nas formas de transmissão desses saberes, constituídos no contexto das culturas 

populares.  

Cada situação de ensino e aprendizagem de sala de aula, um contexto microssocial 

escolar, estaria como que ameaçado pela homogeneização epistemológica, cultural e de classe 

macrossociais, isto é, controlada pelo poder neoliberal e neoconservadorismo (duas faces atuais 

do projeto maior do capitalismo) em esferas de governo.  

 

Na medida que o MEC, sob nova administração, delineou sua política, começou a 

ficar claro que seriam tomadas medidas de políticas que, no limite, apresentassem um 

forte viés privatista favorecendo interesses do mercado. Contudo, no CNE, formou-se 

um pólo de resistência que, mesmo minoritário, tentou fazer um contraponto à 

verticalização política do MEC e àqueles objetivos que não se enquadram na 

perspectiva da gestão democrática. Foi nesse contexto que se efetivou o Pedido de 

Vistas ao Parecer e à Resolução da BNCC para que ficasse o registro histórico dos 

acontecimentos. (AGUIAR, 2018, p. 8. In: AGUIAR; DOURADO [Orgs.], 2018). 

 

Esta verticalização apontada por Aguiar (2018) é pretendida no contextos daqueles 

interesses políticos nacionalistas e homogeneizadores de um governo neoliberal e 

neoconservador, que em ‘efeito cascata’ e ‘efeito dominó’ vão sendo disseminados na área 

educacional para e sobre os órgãos gestores estaduais, distrital e municipais de educação, de 

instituições de ensino superior e pesquisa, escolas, gestores escolares, coordenadores 

pedagógicos, técnicos, professores, pais e alunos, principalmente apoiados numa justificativa 

de ‘competências e habilidades’ a serem desenvolvidas nos estudantes em vista de ‘avaliações’ 

nacionais e índices positivos para um pseudo necessário ‘desenvolvimento’, que na realidade 

só serve ao poder hegemônico. Trata-se de um discurso político, transmutado em discurso 

político-pedagógico, portanto curricular, então ‘pedagógico’, que passou por uma 

recontextualização. 

 O conceito de recontextualização é de Basil Bernstein, sociólogo da educação de 

origem inglesa, que foi referência constante nas pesquisas de currículo no Brasil na década de 

90, no campo das teorias críticas curriculares. A recontextualização integra uma discussão 

teórica maior na qual realiza uma crítica às teorias da reprodução, como no caso da teoria da 

reprodução social do sociólogo francês Pierre Bourdieu, desenvolvida ao longo das décadas de 

1960 e 1970, que defendia relação entre classe social e carreira escolar, com base numa herança 

cultural. (LOPES; MACEDO, 2011, p. 99; p. 258-259). “Para Bernstein, o conhecimento 

educacional formal encontra sua realização através de três sistemas de mensagem – currículo, 

a pedagogia e a avaliação [...]” (SILVA, T. T., 2014, p. 71). 

Tendo como referência as proposições sobre discurso pedagógico de Brasil Bernstein 

(1996), de sua obra A estruturação do discurso pedagógico. Classe, códigos e controle, 

Mainardes e Stremel (2010) explicitam que a recontextualização é o meio ou o processo pelo 

qual o discurso vai se deslocando do contexto original em que foi produzido, em direção a outro 

onde passa a sofrer transformações, e de forma seletiva.  

Acontece aqui uma realocação do discurso em outro contexto, o que ocorreu com o 

caso da BNCC aprovada e homologada pelo MEC, que se configurou como “uma 

contrarreforma da Educação Básica conduzida pelo atual governo em sua ação de desmonte das 

conquistas democráticas e populares, sobretudo no que diz respeito aos avanços efetivados nas 
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últimas décadas quanto ao direito à educação e às políticas educacionais” (AGUIAR, 2018, p. 

8. In: AGUIAR; DOURADO [Orgs.], 2018). 

De forma ativa, o discurso “seletivamente, apropria, reloca, focaliza e relaciona outros 

discursos, para constituir sua própria ordem e seus próprios ordenamentos” (BERNSTEIN, 

1996, p. 259). No âmbito da recontextualização, “O foco de Bernstein é nas relações de classe, 

entendidas como as relações estabelecidas socialmente em função de ser desigual o poder entre 

os grupos sociais (...)” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 99-100).  

Nesse sentido, se o discurso da BNCC puder se reconfigurar a partir da ação crítica de 

pedagogos e pedagogas nas escolas, faculdades e setores de educação de universidades com 

suas pesquisas, periódicos, jornais especializados, além das fundações privadas de pesquisa 

(MAINARDES; STREMEL, 2010, p. 44), no campo recontextualizador pedagógico (CRP), 

então há ainda uma possibilidade de transformação social firmada na autonomia desses agentes; 

“quanto mais as universidades e instituições de pesquisa são autônomas em relação às agências 

governamentais, mais chances há de que os discursos sejam recontextualizados com menos 

efeitos ideológicos” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 104). 

A principal crítica de Bernstein “(...) às teorias da reprodução é de que elas estão 

preocupadas apenas em compreender como as relações externas de poder são transportadas pelo 

sistema, e não focalizam a descrição do transportador” (Id, 2011, p. 101). Ou seja, elas não 

denotam o condutor da mensagem pedagógica, o transportador, ou o dispositivo pedagógico, 

como definiu Bernstein. Como gramática, o imperativo pedagógico regula o discurso 

pedagógico e a prática pedagógica.  

Em sua perspectiva crítica e estruturalista de currículo, fundamenta que “o discurso é 

uma categoria na qual os sujeitos e objetos se constituem, cada discurso é um mecanismo de 

poder”, por isso “[...] desloca e recoloca os discursos originais em novas bases sociais e em 

novas relações de poder e controle” (Id., 2011, p. 102). Nessas novas relações, surgem novas 

práticas sociais e culturais, as quais contrastam com práticas pedagógicas e tipos de saber que 

são válidos e que não são válidos para ensinar no currículo escolar.  

Silva, T. T. explica que Basil Berstein teoriza sobre a reprodução cultural por meio do 

currículo, e que “o currículo define o que conta como conhecimento válido, a pedagogia define 

o que conta como transmissão válida do conhecimento, e a avaliação define o que conta como 

realização válida desse conhecimento de parte de quem é ensinado” (SILVA, T. T., 2014, p. 

71). 

Mas como ficam os saberes escolares, o conhecimento escolar, em outras palavras, o 

currículo escolar no contexto dessas questões de ordem sociológica e política em relação à 

educação e suas dinâmicas político-pedagógicas, curriculares e culturais? Como fica o papel da 

Capoeira a partir dos sujeitos que estão nos espaços escolares desenvolvendo algum tipo de 

trabalho, seja curricular ou extra-curricular, ou como atividade complementar? 

Segundo Michael W. Apple: 

 

A educação está intimamente ligada à política da cultura. O currículo nunca é apenas 

um conjunto neutro de conhecimentos, que de algum modo aparece nos textos e nas 

salas de aula de uma nação. Ele é sempre parte de uma tradição seletiva, resultado da 

seleção de alguém, da visão de algum grupo acerca do que seja conhecimento 

legítimo. É produto de tensões, conflitos e concessões culturais, políticas e 

econômicas que organizam e desorganizam um povo. (APPLE, M. W., 2011, p. 71 

In: MOREIRA; SILVA, T. T., 2011).   
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Lopes e Macedo (2011) afirmam que a “escola participa de uma esfera mais ampla que 

reinterpreta diferentes saberes sociais para fins de ensino”, isso significa que “é conferida uma 

configuração epistemológica própria para o conhecimento escolar e uma dimensão sociológica 

particular para o discurso pedagógico” (p. 105).  

De fato, não há como sustentar a ideia de uma escola culturalmente homogênea. A 

heterogeneidade cultural é característica do tempo atual, principalmente nos campos das 

linguagens, do discurso e do simbólico.  

Conflitos de pensamento, complementaridades de conhecimento e pluralidades de 

saber, por conseguinte, estão presentes no campo do diálogo epistemológico escolar, em outras 

palavras, dinamizam-se no campo das relações discursivas pedagógicas da escola, perpassando 

o currículo e os conteúdos das disciplinas escolares.  

Nesse contexto se desenvolvem entendimentos em nível de termos universais, 

particulares e singulares, também no âmbito do ensino da capoeira. 

A ideia de conflito curricular e/ou pedagógico escolar pode parecer estranha, à 

primeira vista, mas ocorre diariamente, nem sempre contra questões de saber e conhecimento 

científicos apresentados pelos professores na mediação dos conteúdos do programa curricular 

aos alunos; às vezes aparece contra quem pretenda controlar as manifestações culturais do 

cotidiano que fazem parte da realidade social dos alunos; outro exemplo é a ideia de 

complementação do conhecimento, como se houvesse uma incompletude epistemológica 

definida mais para aqueles do que para esses saberes – ‘X’ ou ‘Y’; e outra de pluralidade, de 

que muitos saberes, todos juntos e amalgamados, sem um contexto filosófico, sociológico, ou 

sem uma lógica pedagógico-epistemológica, sejam padrão de sentido para o aclamado respeito 

à diversidade. 

Por detrás desses conflitos ou dessas harmonias pedagógicas, podem existir padrões 

de dominação social de conhecimento que são externos à escola, por vezes reproduzidos no 

espaço escolar como saber e conhecimento fundados numa ideologia, outras vezes 

recontextualizados pelo esforço conjunto de professores e alunos nas suas relações sociais e 

com os saberes compartilhados, regulados conforme códigos de controle simbólico. Esses 

padrões de domínio são atos sutis em desfavor da cultura da arte Capoeira. 

 Identificar os discursos e as ideologias neles encapadas é uma possibilidade crítica, 

contudo pode ainda significar a manutenção de uma hegemonia epistemológica se não houver 

uma consciência das inter-relações que os constituem desde a origem.  

 De certa forma, a BNCC passa a ser um discurso complicador por não reconhecer a 

multidimensionalidade da Capoeira, todavia, na verdade se trata de um processo que está apenas 

começando, que vai depender de cada comunidade capoeiristica e escolar as formas como vão 

desenvolvê-la na escola. 

 Por meio dessas caracterizações sobre o discurso pedagógico e as recontextualizações 

possíveis, além de pensar a escola, pensa-se também a Capoeira e seus saberes, cujas 

significações não estão acabadas e precisam de novas elucidações que contribuam para o 

contexto curricular educacional, nos âmbitos tradicional, crítico e pós-crítico. 

 Tanto para a expressão dos pensamentos e sentimentos acerca de novas ideias de como 

pode ser o desenvolvimento da Capoeira no currículo escolar da educação básica, quanto para 

as novas representações (recontextualizações) de mundo possíveis nesses inter-relações entre 
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profissionais da escola e profissionais na mestria em Capoeira, nesses casos a FC bacteriana 

pode auxiliar muito para tratar certas questões da alma humana por meio de sua metodologia 

que pode unir o pilar ‘Historicidade’ e exames categoriais com o exercício de oralidade e 

ancestralidade narradas; o pilar da EP com as expressões da linguagem corporal do ‘se-

movimentar’ e da linguagem musical; e o pilar Submodos com as subjacências da Capoeira que 

vão além do mundo físico e do tempo cronológico. 

  

INTER-RELAÇÕES ENTRE SABERES SINGULARES E VIVÊNCIAS 

TERAPÊUTICAS NA PRÁTICA DE CAPOEIRA 

Como apontamentos finais dessa reflexão que partiu da identificação de pesquisas 

científicas de cunho educacional sobre a Capoeira, além de ter feito apontamentos acerca do 

hibridismo cultural (ou culturas híbridas) e de recontextualização (no discurso de BERNSTEIN, 

1996), para discutir questões da Capoeira e seus saberes no currículo escolar, via metodologia 

reflexiva fundamentada na FC bacteriana (Historicidade, Exames das Categorias, EP e 

Submodos), há cinco principais concepções de dimensões da Capoeira nas quais podem ocorrer 

interseções entre saberes da Capoeira e da escola, dinamizando-se assim significações e 

representações singulares no currículo. 

Essas dimensões, especificamente na relação com a Educação Física, são a educação, 

a cultura, a terapia, o esporte e o lazer, conforme elas são vivenciadas no dia-a-dia pelo (a) 

capoeirista, em sua necessidade de existência como praticante, seja como discente, seja como 

docente, conforme o caso, refletindo-se uma dialética de saberes em encontro, em diálogo, as 

quais são principiadas pelo binômio arte-luta, integrado pelos conceitos de folclore, recreação, 

dança, filosofia de capoeira, espiritualidade, ginástica, expressão corporal, história, fundamento 

ancestral, dentre outros conceitos que podem ser tematizados no âmbito de um currículo de uma 

educação transformadora, respeitando-se os modos de ser e viver dos mais velhos aos mais 

novos. 

 Tal multiplicidade dimensional da Capoeira é integrada ao fluir dinâmico de uma rede 

de saberes que são vivenciados na roda de Capoeira. Conforme contextos, costumes e usos de 

linguagem oral, musical, plástico-estética, gestual-corporal dentre outros, ou seja, no conjunto 

artístico-cultural da Capoeira, os (as) capoeiristas contextualizam e ressignificam o ontem – 

hoje, aproximando o amanhã, a cada instante, ‘em cada som, em cada toque, em cada ginga’, 

por meio de seus corpos, em jogo, ao som das cantigas e instrumentos musicais repletos de 

sentimentos, representações e percepções de mundo, experimentando em certos momentos a 

ânsia por liberdade e princípio de resistência à opressão de um sujeito diaspórico em processo 

constante de construção de sua identidade. 

A partir da leitura e da análise do conteúdo do Estatuto da Igualdade Racial (EIR), 

especificamente nos Capítulos I e II do Título I, pode-se notar a importância que as categorias 

saúde, educação, cultura, esporte e lazer têm no processo de reconhecimento desta arte-luta 

como patrimônio cultural imaterial. 

É por assim dizer que a Capoeira chegou onde chegou, atualmente por meio do Ofício 

dos Mestres e de sua Roda de Jogo,  presente em mais de 150 países, principalmente pelo 

empenho e o enfrentamento dos mestres e professores que se aventuraram além fronteiras 

geográficas dos mais diferentes idiomas, pelo mundo, em busca de melhores condições de vida 

divulgando a Capoeira, a Língua Portuguesa, as tradições, os costumes e os saberes populares 
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afro-brasileiros, acabando por promover uma dinâmica diplomática entre o Brasil e outros 

países. 

O inciso I do Art. 8º diz garante a “a promoção da saúde integral da população negra, 

priorizando a redução das desigualdades étnicas e o combate à discriminação nas instituições e 

serviços do SUS” (BRASIL, 2010, p.04 – grifo nosso). Em complementação, o Art. 13, na 

Seção II do EIR (Id., 2010, p. 04) atribui que “O Poder Executivo Federal, por meio dos órgãos 

competentes, incentivará as instituições de ensino superior públicas e privadas, sem prejuízo da 

legislação em vigor, a: “incorporar nas matrizes curriculares dos cursos de formação de 

professores temas que incluam valores concernentes à pluralidade étnica e cultural da sociedade 

brasileira (no início do inciso número II)”, evidenciando uma preocupação em garantir o ‘estudo 

das’ e o ‘respeito às’ diversidades culturais presentes no Brasil, algo muito importante para o 

trabalho dos educadores especialistas na docência em Capoeira (mestres, contramestres, 

professores, trainers, instrutores, formados, graduados dentre outras denominações), para os 

capoeiristas e demais pesquisadores da Capoeira.  

Esses sujeitos e/ou atores sociais do processo poderão ampliar a busca por recursos e 

pela efetivação de ações relacionadas aos valores relativos à pluralidade étnica e cultural 

presentes na Capoeira, no âmbito de uma educação intercultural, cujo movimento de formação 

é dialético, circular, no sentido de se inter-relacionam na roda de Capoeira e na roda do 

conhecimento pelo respeito mútuo aos saberes e conhecimentos que cada qual é detentor e apto 

a transmitir, sejam eles de cunho científico (formais) ou popular (informais e/ou não-formais), 

ambos possíveis e em diálogo na escola (conhecimento e saberes escolares) mediante as 

situações de outros saberes do senso comum que precisam ser elucidados pelos 

professores/educadores.  

Em outros termos, para que educadores e educadoras capoeiras/capoeiristas possam 

efetivar a mediação dos conteúdos (saberes) de Capoeira aos seus educandos e educandas, no 

âmbito do ensino e da aprendizagem da Capoeira, é fundamental que saibam ou busquem saber 

analisar criticamente o que eles e elas trazem consigo como representação de mundo e de 

sociedade, enquanto cultura, porque em nenhum momento a Capoeira poderá estar alienada da 

vida dos que a praticam e dos que a ministram como conhecimento dinamizado por vários 

saberes, em vista de contribuírem na transformação das realidades de exclusão. 

Relacionar os conteúdos da corporeidade da Capoeira aos aspectos de cultura e 

educação no espaço escolar compreende tratar acerca do currículo e dos métodos de como ela 

precisaria ser desenvolvida na escola e na universidade, por exemplo, especialmente 

preocupada em promover aos educandos, por meio de sua prática, a humanização, a apropriação 

dos conhecimentos formais e informais/não-formais com propriedade, observando-se cada vez 

mais a necessidade de um tempo escolar ampliado, com disciplinas e oficinas de aprendizagem 

integradas, em virtude da formação integral do ser humano, diga-se, das crianças, adolescentes 

e jovens que estão começando a desenvolver, ou já em processo de desenvolvimento do seu 

Ser.  

Referendando o EIR, desta vez na apresentação da capoeira como esporte e lazer, pelo 

Art. 22 (BRASIL, 2010, p.05), na Seção IV, em observação aos termos do Art. 217 da 

Constituição Federal (COLETIVO DE AUTORES, 2011, p.72), “A capoeira é reconhecida 

como desporto de criação nacional”. Nos parágrafos primeiro e segundo do Art. 22 do EIR 

(BRASIL, 2010, p.05) é esclarecido o seguinte: 
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§ 1º A atividade de capoeirista será reconhecida em todas as modalidades em que a 

capoeira se manifesta, seja como esporte, luta, dança ou música, sendo livre o 

exercício em todo o território nacional. 

§ 2º É facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas pelos 

capoeiristas e mestres tradicionais, pública e formalmente reconhecidos. 

 

De modo a deixar bem claro, “a capoeira, sendo também luta e defesa pessoal, aumenta 

a autoconfiança do praticante. Seus movimentos tornam o corpo saudável, forte e flexível 

(CAPOEIRA, 1999, p.75)”. Na verdade, a corporeidade da Capoeira só se amplia tanto devido 

à realização de “rodas de rua ao menos uma vez por mês, procurando locais populares e evitando 

lugares da ‘moda’ (...)” (Ibid., p.84), quanto no cotidiano das aulas e atividades de roda de jogo 

com as práticas musicais. 

Na atualidade, não há como negar o conjunto de possibilidades pedagógicas e 

terapêuticas existentes no âmbito da corporeidade da Capoeira, seja na educação escolar, seja 

nos diferentes espaços educativos da atividade de mestres, mestras e demais docentes 

formandos, desde a música em si pelas cantigas, passando pelos instrumentos musicais, indo 

até os gestos e movimentos ritmados ao som das cantigas que falam da história dos povos 

africanos no Brasil. 

Em suma, a continuidade de uma cultura ancestral e popular dos afrodescendentes do 

Brasil passa pela condução das rodas de Capoeira que nossos mestres e mestras realizam, 

potencializando assim o patrimônio de natureza imaterial neste país e em outras terras que 

acolheram a Capoeira e a cultura afro-brasileira como possibilidades educacionais e que estão 

se constituindo também como terapêutico-existenciais, por darem sentido e continuidade do 

sustento, da saúde integral e da vida dos mestres mais velhos e daqueles que se dedicam ao seu 

ensino. 
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RESUMO 

O presente estudo centra atenção na motivação das mulheres para a prática de musculação. Elegendo como objetivo 

identificar e analisar os motivos que tem levado as mulheres a se inserirem em programas de musculação em 

academias da cidade de Nossa Senhora Aparecida; e mais especificamente, identificar os principais motivos para 

as mulheres se manterem na prática de musculação; destacar as principais mudanças ocorridas em suas vidas com 

esta prática e as principais dificuldades encontradas. O trabalho foi realizado por meio de pesquisa de campo 

descritiva. A amostra foi composta por 50 mulheres dos 20 aos 35 anos de idade que praticavam musculação. O 

instrumento de coleta de dados foi um questionário validado. Os resultados encontrados foram motivações 

diversificadas. A saúde e a estética ficaram bem próximas, como se fossem sinônimas. Portanto, a partir dos 

resultados, a estética e a autoestima não aparecem como variáveis de maior citação para as mulheres pesquisadas 

com faixa etária dos 20 aos 35 anos, consideradas jovens, sendo que as mesmas estão buscando na musculação 

mais disposição no dia-a-dia e saúde para continuar realizando as atividades diárias. 

Palavras-chave: Musculação, mulher, motivação. 

 

ABSTRACT 

The present study focuses on women's motivation to practice weight training. Choosing to identify and analyze 

the reasons that have led women to participate in weight training programs in gyms in the city of Nossa Senhora 

Aparecida; and more specifically, to identify the main reasons for women to stay in the practice of bodybuilding; 

highlight the main changes in their lives with this practice and the main difficulties encountered. The work was 

carried out through descriptive field research. The sample consisted of 50 women from 20 to 35 years of age who 

practiced weight training. The data collection instrument was a validated questionnaire. The results found were 

diversified motivations. Health and aesthetics were very close, as if they were synonymous. Therefore, based on 

the results, aesthetics and self-esteem do not appear as the variables with the highest citation for the women 

surveyed aged 20 to 35 years old, considered young, and they are looking for more disposition in their day-to-day 

bodybuilding. day and health to continue performing daily activities. 

Keywords: Bodybuilding, moman, motivation. 

 

RESUMEN 

El presente estudio centra la atención en la motivación de las mujeres para practicar el culturismo. Eligiendo como 

objetivo identificar y analizar las razones que han llevado a las mujeres a incorporarse a los programas de 

musculación en los gimnasios de la ciudad de Nossa Senhora Aparecida; y más específicamente, identificar las 

principales razones por las que las mujeres permanecen en la práctica del culturismo; destacar los principales 

cambios que ocurrieron en sus vidas con esta práctica y las principales dificultades encontradas. El trabajo se llevó 

a cabo a través de una investigación de campo descriptiva. La muestra estuvo conformada por 50 mujeres de 20 a 

35 años de edad que practican musculación. El instrumento de recolección de datos fue un cuestionario validado. 

Los resultados encontrados fueron motivaciones diversificadas. Salud y estética estaban muy unidas, como si 

fueran sinónimos. Por tanto, a partir de los resultados, la estética y la autoestima no aparecen como las variables 

más citadas por las mujeres encuestadas con edades comprendidas entre los 20 y los 35 años, consideradas jóvenes, 

y que buscan en su día a día más energía y salud para continuar. realizando actividades diarias. 

Palabras clave: Culturismo, mujer, motivación. 
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INTRODUÇÃO 

  O presente estudo centra atenção na motivação das mulheres para a prática de 

musculação. Nas últimas décadas, o corpo tornou-se alvo de uma atenção redobrada com a 

propagação de técnicas de cuidado e administração dos corpos, tais como dietas, musculação e 

cirurgias estéticas. A musculação é a mais antiga forma de treinamento utilizada pelo homem. 

A sua finalidade é voltada para o desenvolvimento da resistência muscular localizada e da força 

explosiva e dinâmica (DANTAS, 1998). 

 Estudando sobre a participação da mulher na musculação, Fernandes (2010), identificou 

que os primeiros relatos da mulher nessa atividade surgiram por volta da Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945), quando elas passaram a olhar mais para si e, dessa forma, sentiram a 

necessidade de se inserir em espaços de trabalho antes ocupados apenas pelos homens. Além 

disso, Fernandes (2010) comentou que após conquistar esses espaços, a partir da década de 70, 

a mulher começou a frequentar ambientes e atividades de ginástica voltadas para homens, como 

é o caso da musculação. Elas viram nessa prática a possibilidade de melhorarem as formas do 

seu corpo, podendo chegar mais próximo do modelo de beleza padronizado e imposto pela 

mídia e propagandas publicitárias (FERNANDES, 2010). 

 Ainda sobre o contexto histórico, Fernandes (2010) pontuou que a partir dos anos 80 as 

academias de ginástica passaram a receber cada vez mais mulheres interessadas na prática de 

musculação com o objetivo de tornear e modelar seu corpo, a fim de conseguir atingir o atual 

modelo de corpo que existia.  Na atualidade, cada vez mais se encontram mulheres praticando 

musculação nas academias. Foi a partir da observação do cotidiano, que surgiu o interesse pelo 

estudo. A prática vivenciada em aulas de musculação nas academias despertou o interesse em 

pesquisar sobre quais eram os motivos que tinham levado essas mulheres a se inserirem nessa 

atividade. Assim, essa pesquisa irá contribuir com a disseminação do conhecimento científico, 

com a compreensão, intervenção ou solução para problemas que possam ocorrer na prática da 

musculação em academias pelas mulheres. 

 Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi analisar os motivos que têm levado as 

mulheres a se inserirem em programas de musculação em academias da cidade de Nossa 

Senhora Aparecida. Os objetivos específicos foram identificar os principais motivos para a 

permanência das mulheres na prática de musculação; destacar as principais mudanças ocorridas 

em suas vidas com esta prática; e as principais dificuldades encontradas.  

  

CONCEITO MOTIVACIONAL 

 A palavra motivação é derivada do latim “movere, motum” e significa aquilo que faz 

mover, no entanto, motivar significa gerar movimento. Quando usado, o termo motivação 

significa os fatores e atitudes que levam as pessoas a uma ação. Existem vários fatores que 

motivam o ser humano na sua rotina, tanto de forma interna como de forma externa 

(TEIXEIRA; MADEIRA; MOTTA, 2005 apud PEREIRA, 2005). 

 De uma maneira geral pode-se dividir a motivação como sendo intrínseca (relacionada 

aos fatores pessoais) e extrínseca (relacionada aos fatores ambientais). A motivação intrínseca 

é a ação de uma atividade movida pelo divertimento ou pelo desafio, para obtenção da satisfação 

como resultado (RYAN; DECI, 2000 apud ARSEGO, 2012). Um sujeito que é motivado 

intrinsecamente é aquele que participa das atividades por sua própria vontade, movido pelo 
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prazer e satisfação, sendo estes associados com o bem-estar psicológico, interesse e persistência 

(RYAN; DECI, 2000 apud ARSEGO, 2012). 

 Já os comportamentos guiados por contingências externas não inerentes à própria 

atividade com a intenção de obter resultado, consiste na motivação extrínseca (RYAN; DECI, 

2007 apud ARSEGO, 2012).  Esses comportamentos que são gerados no indivíduo estão 

relacionados à remuneração, supervisão, ambiente de trabalho, políticas de empresa, condições 

de trabalho e relações interpessoais, que por serem externos ao indivíduo são chamados de 

motivação extrínseca (HERZBERG, 1971 apud MARTINEZ; PARAGUAY, 2003). 

 A motivação caracteriza-se como a interação destes dois fatores. Uma pessoa é 

motivada intrinsecamente a praticar exercícios físicos e ao mesmo tempo obtém estímulos 

extrínsecos (elogios, ambiente agradável ou qualquer outro tipo de recompensa), reforçando 

ainda mais sua energia interna e consequentemente sua motivação acerca da prática de 

atividades físicas e em direção a seus objetivos pessoais. 

 

MOTIVAÇÃO DE MULHERES PARA PRÁTICA DA MUSCULAÇÃO 

 Um dos relatos mais conhecidos da história da musculação é o de Milos de Cróton, um 

atleta de luta olímpica e discípulo do matemático Pitágoras, que relata um dos métodos mais 

antigos da história, e utilizados até hoje, que é a evolução progressiva da carga, pois ele (Milos) 

corria com um bezerro nas costas, para aumentar sua força dos membros inferiores, e com o 

passar dos anos, quanto mais pesado o bezerro ficava, mais sua força aumentava, Milos é 

conhecido como o pai da musculação (FLECK; KRAEMER, 1999). 

 De acordo com Zatt (2010) a partir do final do século XIX, o chamado “culturismo”, 

juntamente com o “halterofilismo”, eram atividades voltadas para as apresentações, o mundo 

circense e teatros, onde eram exibidos “os homens mais fortes do mundo”. O primeiro dado 

oficial da primeira competição de musculação, onde se apresentavam corpos musculosos, foi 

em 1901, em Londres. Realizada por Eugene Sandow, com o título: “O Físico mais Fabuloso 

do Mundo”, e que contou com a participação de 156 atletas. 

 Ainda nos escritos do autor Zatt (2010), 

Eugene Sandow, se converteu em um ídolo do esporte e por 30 anos foi considerado 

o melhor físico do mundo. Foi um filantropo da humanidade no que se refere ao 

treinamento com pesos, a cultura física, o exercício, e a educação física. Escreveu 

diversos livros, inclusive uma obra que deu o nome ao esporte internacionalmente: 

Bodybuilding. Eugene Sandow (1867-1925) deve ser respeitado e perpetuado por ser 

um dos grandes homens de todos os tempos na Musculação. 

            Com base na literatura mencionada, entende-se que a musculação além de ser uma 

atividade praticada por fisiculturistas, também é usada por pessoas que estão em busca de uma 

boa qualidade de vida e uma boa performance atlética. 

AS MULHERES E PRÁTICA DA MUSCULAÇÃO 

 O crescimento das mulheres na prática de atividades físicas passou a ser significativo a 

partir das últimas décadas. Observa-se que as mulheres vêm procurando uma melhor 

performance na saúde, na estética, na autoestima e outros, sendo que com a prática de atividade 

física melhorou em relação a tudo. Santos e Knijnik (2006) destacam a musculação como sendo 
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a modalidade mais procurada pelas pessoas em academias, podendo ter por objetivos, padrões 

de beleza e/ou saúde, além de outros. 

 Costa, Bottcher e Kokubun (2009) apontam a musculação como uma modalidade que 

se desenvolveu muito na década de 90, onde sua prescrição foi muito recomendada em função 

dos benefícios para a melhora da saúde, através do desenvolvimento da força muscular, bem-

estar psicossocial e capacidades funcionais. Com isso, as mulheres vêm abrindo seu espaço nas 

academias, cada dia que passa os números aumentam pela procura da musculação, além da 

aeróbica e outros. 

 Na época atual, a mulher estar sendo colocada na cultura fitness, com o discurso da 

melhoria da saúde e qualidade de vida, que segundo (GOELLNER, 2009 apud FERNANDES, 

2010) a ver como: “o conjunto de dispositivo que opera em torno da construção de uma 

representação de corpo que conjuga como sinônimo “saúde” e “beleza”, associando-os a termos 

representados como pleno de positividade, entre elas o “bem-estar”, “qualidade de vida” e “vida 

saudável”. 

 Dessa forma, constata-se a importância e os benefícios da musculação para as mulheres, 

tanto na melhoria da saúde do corpo como da mente, desde que seja praticada de forma correta 

e acompanhada por um profissional de educação física. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 O desenvolvimento deste estudo foi realizado por meio de uma pesquisa descritiva que 

conforme Gil, (2007), "visa, observar, registrar, analisar e correlacionar fenômenos ou fatos 

sem interferir no ambiente analisado”. Para ele este tipo de pesquisa tem por objetivo primordial 

a descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou, o estabelecimento 

de relações entre eles. É a pesquisa mais usada nas ciências sociais. 

 Os dados foram coletados em campo e sua análise tem enfoque na abordagem 

qualitativa de acordo com Gonçalves (2005), deve ser utilizada uma abordagem qualitativa que 

busca interpretar os fatos, procurando solução para o problema proposto, descrevendo o 

enredamento do problema, analisando, compreendendo e classificando processos dinâmicos 

experimentados em grupos sociais, assim apresentando contribuições no processo de mudança, 

criação ou formulação de opiniões. 

 POPULAÇÃO/AMOSTRA 

 A população alvo da referida pesquisa foi composta por 50 mulheres dos 20 aos 35 anos 

de idade que praticam musculação nas academias de ginástica no município de Nossa Senhora 

Aparecida /SE.  Foi utilizado questionário como instrumento de coleta de dados. A validação 

do instrumento foi realizada por professores mestres, que atuam nesta área do conhecimento. A 

cidade de Nossa Senhora Aparecida fica localizada a 99 km da capital, de acordo com os dados 

do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sua população estimada para 2019 é 

de 8.796 habitantes, é uma cidade pequena, e que conta apenas com duas academias de 

ginástica, localizadas no centro da cidade, consideradas como universo desta pesquisa.  

 

 

INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 
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 Foi utilizado o questionário como instrumento de coleta de dados, aplicados no mês de 

dezembro de 2019, no município de Nossa Senhora Aparecida /SE. Conforme Lakatos (2010, 

p.184), o "questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada 

de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador".  

 O Questionário foi constituído por uma série ordenada de perguntas de opinião, 

representando a parte básica da pesquisa e estudos de relações de variáveis. 

 Os participantes da pesquisa foram convidados a participar do estudo, informados do 

objetivo da mesma, e após concordarem, assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, para em seguida, responder os questionários. 

 A validação do instrumento foi feita por professores mestres, que atuam nesta área de 

conhecimento, e têm por objetivo identificar as principais motivações para a prática de 

exercícios físicos. Algumas perguntas foram retiradas do questionário proposto por Roberts, 

Spink e Pemberton (1986), adaptado para medir os motivos que levam as mulheres a praticarem 

atividade física.  

 As perguntas foram do tipo aberta à opinião, como parte básica da pesquisa, com o 

intuito de verificar tais fatores motivacionais, através do questionário. De acordo com Lakatos 

(2010, p.187) "perguntas abertas são também chamadas livres ou não limitadas, são as que 

permitem ao informante responder livremente, usando linguagem própria, e emitir opiniões".  

 As mulheres conseguiram atingir o objetivo proposto pelo questionário, ou seja, 

responderam de forma clara e precisa às perguntas necessitando, em alguns casos, apenas de 

ajuda na descrição das respostas. Ressalta-se que os mesmos só foram respondidos após 

assinatura dos termos de consentimento esclarecido de pesquisa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os dados obtidos estão apresentados em quadros onde estes ilustram as respostas, às 

perguntas formuladas e o percentual de mulheres que foram questionadas. Para análise 

qualitativa dos dados, foi realizada uma interpretação contextualizada das respostas 

apresentadas nos quadros, tentando entendê-las. 

QUADRO 1: Caracterização dos principais motivos que levaram as mulheres a procurarem a prática de 

musculação. 

CATEGORIAS DE RESPOSTAS Nº % 

Saúde 23 46 

Estética 23 46 

Condicionamento físico 03 6 

Paixão pela musculação 01 2 

TOTAL 50 100 

Fonte: Dados coletados nas academias de ginástica do município de Nossa Senhora Aparecida /SE em 2019. 

 Os dados acima demonstram que 46% dos motivos que levaram as mulheres a 

procurarem a prática de musculação no município de Nossa Senhora Aparecida /SE em estudo, 
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estão relacionados à saúde e à estética, que também ficou com 46%. Segundo (GOELLNER, 

2009 apud FERNANDES, 2010) a ver como: “o conjunto de dispositivo que opera em torno da 

construção de uma representação de corpo que conjuga como sinônimo “saúde” e “beleza”, 

associando-os a termos representados como pleno de positividade, entre elas o “bem-estar”, 

“qualidade de vida” e “vida saudável”. A busca pelo condicionamento físico ficou com 6% das 

respostas, seguido da paixão pela musculação com apenas 2%. 

QUADRO 2: Caracterização dos principais motivos para as mulheres se manterem na prática de musculação. 

CATEGORIAS DE RESPOSTAS Nº % 

Estética 22 44 

Saúde 12 24 

Condicionamento físico 08 16 

Uma vida mais ativa 03 6 

Autoestima 03 6 

Socialização  01 2 

Bem-estar 01 2 

TOTAL 50 100 

Fonte: Dados coletados nas academias de ginástica do município de Nossa Senhora Aparecida /SE em 2019. 

 

 Neste quadro 2, percebemos que 44% das pesquisadas se mantêm na prática de 

musculação no município de Nossa Senhora Aparecida /SE pela estética, a saúde ficou em 

segundo lugar com 24%, um melhor condicionamento físico foi citado por 16% das mulheres. 

Igualam-se com 6% às que disseram proporcionar uma vida mais ativa, principalmente para 

realizar as tarefas domésticas, e a autoestima, elas se sentiam mais bonitas. Em seguida, 

registrou-se que 2% das entrevistadas se referem à socialização e a busca pelo bem-estar, que é 

entendido por Corazza (2001), como a busca por melhorias de aspectos fisiológicos, 

psicológicos, espirituais e profissionais. 

 

 

 

 

QUADRO 3: Caracterização das principais dificuldades na permanência das mulheres na prática de musculação. 
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CATEGORIAS DE 

RESPOSTAS 

Nº % 

Não há dificuldades 15 30 

Tempo  15 30 

Preguiça  13 26 

Os exercícios 02 4 

Dinheiro  01 2 

Cansaço  01 2 

Rotina  01 2 

Distância  01 2 

Alimentação correta 01 2 

TOTAL 50 100 

 Fonte: Dados coletados nas academias de ginástica do município de Nossa Senhora Aparecida /SE em 2019. 

  

 Nota-se no quadro 3, com 30% das respostas, que não há dificuldades para a 

permanência da mulher na prática de musculação no município de Nossa Senhora Aparecida 

/SE. A falta de tempo foi muito mencionada, ficando também com 30%. Elas ficam divididas 

entre o trabalho e os afazeres domésticos, o que muitas das vezes as impediam de ir à academia, 

assim como a preguiça, alcançando 26%. Depois aparece a dificuldade na execução dos 

exercícios com 4% das entrevistadas, e igualando-se com 2% a falta de dinheiro, o cansaço, a 

rotina, a distância e a alimentação correta. 

 
QUADRO 4: Principais mudanças na vida das mulheres com a prática da musculação. 

CATEGORIAS DE 

RESPOSTAS 

Nº % 

Disposição  17 34 

Saúde 10 20 

Estética 09 18 

Melhorou tudo 08 16 

Autoestima 03 6 
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Coordenação motora 01 2 

Flexibilidade 01 2 

Alimentação 01 2 

TOTAL 50 100 

Fonte: Dados coletados nas academias de ginástica do município de Nossa Senhora Aparecida /SE em 2019. 

 

 O quadro 4 vem reafirmar as mais diversas pesquisas já realizadas quanto a melhoria da 

saúde e as mudanças positivas no estilo de vida das mulheres praticantes de musculação. Ao 

verificar os resultados, o que é surpreendente é a diversidade das respostas, deixando claro a 

importância da musculação como prática de atividade física. Os benefícios são diversos, mais 

disposição, tanto para a realização das atividades diárias como para atividades de lazer, que foi 

a maioria das respostas citadas por elas, ficando com 34%, seguida da saúde, com 20%, a 

estética ficou bem próxima, com 18%, e a melhoria em todos os aspectos com 16%, 

principalmente com a perda notória da gordura corporal, pois quanto mais músculo 

desenvolvido estiver no corpo, mais gordura será queimada e usada como fonte de energia para 

mantê-los, segundo Guimarães Neto (2003, p. 8) “a musculação não apenas é o melhor meio 

para construir a musculatura, mas é também o caminho para se perder gordura corporal”. Uma 

melhoria no aspecto psicológico, após ter começado a prática da musculação, também foi 

notória. A elevação da autoestima ficou com 6%, e ainda que com um percentual menor, com 

apenas 2% cada, mas sem deixar de fazer parte das principais mudanças observadas na vida 

dessas mulheres, foram mencionadas a melhoria da coordenação motora, da flexibilidade e da 

alimentação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Diante dos resultados encontrados em relação às variáveis estudadas por meio do 

questionário sobre motivação das mulheres para prática de musculação, é possível concluir que 

a amostra analisada tem motivações diversificadas com destaque para a saúde e a estética. Os 

motivos relacionados ao condicionamento físico, disposição, autoestima, bem-estar, 

socialização, entre outros, representam aspectos de considerável importância para a adesão e 

permanência das mulheres na prática de musculação. 

 De acordo com estudos, o que se pode também concluir a partir dos resultados é que a 

saúde não aparece como variável de maior citação para as mulheres pesquisadas com faixa 

etária dos 20 aos 35 anos, consideradas jovens ainda, sendo que as mesmas estão buscando na 

musculação mais disposição no dia a dia, para continuar realizando as atividades diárias e 

beleza, que está associada à estética. Dessa forma, foi verificado que os três fatores mais 

importantes e perceptíveis para continuar motivando as mulheres à prática da musculação nas 

academias de ginástica no município de Nossa Senhora Aparecida /SE foram à estética, a saúde 

e a disposição. Enfatizando que a melhoria da saúde está ligada a doenças, a disposição está 

atrelada aos aspectos anatômicos e fisiológicos, e a estética a questão do belo, da filosofia. 
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 Os profissionais de Educação Física precisam valorizar, reconhecer e compreender estes 

resultados, para desenvolver práticas corporais sistematizadas capazes de atenderem às 

expectativas motivacionais das mulheres, com base no conhecimento científico e na 

sensibilidade, que juntamente com outros cuidados podem contribuir para uma melhor 

qualidade de vida dessa população. 

 Sugere-se que sejam realizados novos estudos utilizando-se um maior número de 

mulheres, obtendo assim, mais informações acerca da motivação da mulher para prática de 

musculação, além de estar fornecendo subsídios para pesquisas futuras sobre um tema muito 

pouco explorado, e enriquecendo ainda mais essa área de conhecimento. 
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RESUMO  

A Educação Física (EF) obteve evolução ao longo dos anos, especialmente do século XX para os dias atuais, sendo 

inserida na Educação Especial. O estudo bibliográfico atualizado, com delineamento exploratório. Buscou 

conhecer e pesquisar sobre a Educação Especial e a EF Adaptada. Utilizando no estudo uma de forma refletir sobre 

os pressupostos teóricos dos autores, para então encontrar respostas às perguntas que motivaram o presente estudo. 

EF deixou de trabalhar apenas com os indivíduos ditos "normais" passando a desenvolver atividades com todos, 

respeitando as diferenças e dificuldades apresentadas por cada um, rompendo assim a visão deste profissional que 

visava apenas trabalhar com aqueles que apresentavam condições para as práticas de atividades físicas, buscando 

a partir de então estratégias, conhecimentos e preparação profissional para assumir um papel transformador, 

traçando um novo objetivo no sentido de envolver em sua prática pedagógica aqueles considerados especiais. 

Portanto, conclui-se que a EF evoluiu na Educação Especial através da história em relação às leis determinadas e 

sancionadas, a inclusão da disciplina nos cursos de graduação, consequentemente a capacitação profissional, 

cursos de extensão e de pós-graduação, a luta profissional em prol do tema, a conscientização da importância da 

EF Adaptada no desenvolvimento geral dos praticantes, bem como sua inclusão na sociedade.  

Palavras-chave: Esporte adaptado. Pessoas. Necessidade Especial. 

ABSTRACT 

Physical Education (PE) has evolved over the years, especially from the 20th century to the present day, being 

inserted in Special Education. The updated bibliographic study, with an exploratory design. It sought to know and 

research about Special Education and Adapted EF. Using one in the study to reflect on the theoretical assumptions 

of the authors, and then find answers to the questions that motivated the present study. EF stopped working only 

with the so-called "normal" individuals, starting to develop activities with everyone, respecting the differences and 

difficulties presented by each one, thus breaking the view of this professional who aimed only to work with those 

who were able to practice physical activities , seeking from then on strategies, knowledge and professional 

preparation to assume a transforming role, outlining a new objective in the sense of involving those considered 

special in their pedagogical practice. Therefore, it is concluded that PE evolved in Special Education through 

history in relation to determined and sanctioned laws, the inclusion of the discipline in undergraduate courses, 

consequently professional training, extension and postgraduate courses, the professional struggle in for the theme, 

awareness of the importance of Adapted EF in the general development of practitioners, as well as its inclusion in 

society. 

Keywords:  Adapted sport. People. Special needs. 
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La Educación Física (EF) ha evolucionado a lo largo de los años, especialmente desde el siglo XX hasta la 

actualidad, insertándose en la Educación Especial. El estudio bibliográfico actualizado, con un diseño exploratorio. 

Se buscó conocer e investigar sobre Educación Especial y FE Adaptada. Utilizando uno en el estudio para 

reflexionar sobre los supuestos teóricos de los autores, para luego encontrar respuestas a las preguntas que 

motivaron el presente estudio. EF dejó de trabajar solo con los llamados "normales", pasando a desarrollar 

actividades con todos, respetando las diferencias y dificultades que presentaba cada uno, rompiendo así la visión 

de este profesional que pretendía trabajar solo con aquellos que podían practicar actividades físicas, buscando 

desde entonces estrategias, conocimientos y preparación profesional para asumir un rol transformador, delineando 

un nuevo objetivo en el sentido de involucrar a los considerados especiales en su práctica pedagógica. Por lo tanto, 

se concluye que la EF evolucionó en la Educación Especial a lo largo de la historia en relación con las leyes 

determinadas y sancionadas, la inclusión de la disciplina en los cursos de pregrado, consecuentemente la formación 

profesional, la extensión y los cursos de posgrado, la lucha profesional en el tema, la conciencia de la importancia 

de la FE Adaptada en el desarrollo general de los practicantes, así como su inclusión en la sociedad. 

Palabras clave: Deporte adaptado. Gente. Necesidad especial. 

INTRODUÇÃO 

    As pessoas com deficiência correspondem a uma parcela significativa da população 

brasileira. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, 23,9% 

da população brasileira apresentava algum tipo de deficiência física ou mental, sendo que 

8,3% dos brasileiros apresentavam pelo menos um tipo de deficiência severa, e 2,4% possuíam 

entre 0 e 14 anos de idade (BRASIL, 2012). 

  Historicamente, as pessoas com deficiência tiveram os seus direitos negados pela 

sociedade. Por séculos, até meados da Idade Média, prevaleceu a lógica de eliminação sobre 

esse grupo. Com a ascensão da Igreja Católica, inicia-se o paradigma assistencialista, baseado 

na caridade cristã e no sentimento de pena destas pessoas. Dessa forma, a pessoa com 

deficiência deixa a condição de objeto ou de animal, típicos da fase de eliminação, e assume 

a condição humana de dependente, ou seja, de segunda categoria (CRUZ, 2009). 

  O paradigma da inclusão social surge apenas a partir da segunda metade do século XX, 

influenciado pelo grande número de pessoas feridas e tornadas deficientes nas guerras e 

conflitos armados desse período. A universalização dos Direitos Humanos após a Segunda 

Guerra Mundial também foi importante no reconhecimento dos direitos das pessoas com 

deficiência (CRUZ, 2009), e a Organização das Nações Unidas (ONU) foi fundamental nesse 

processo, tendo aprovado as seguintes declarações: Declaração Universal dos Direitos do 

Deficiente Mental (1971), Declaração dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência 

(1975) e Declaração dos Direitos dos Deficientes (1982). 

  Mais recentemente, destaca-se a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, realizada na 61ª Assembleia Geral da ONU, em dezembro de 2006, cujas 

disposições abrangem os direitos sociais, econômicos, culturais, civis e políticos, assinalando 

peculiaridades em seu exercício por pessoas com deficiência, incluindo explicitamente 

questões educacionais (Organização das Nações Unidas, 2013). 

  No contexto do Brasil, em 25 de agosto de 2009, a Convenção foi promulgada pelo 

Decreto n. 6.949, que entende as pessoas com deficiência como: “aquelas que têm 

impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em 

interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 

em igualdade de condições com as demais pessoas” (BRASIL, 2009, art. 1º). 
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  Outro avanço importante na construção de políticas públicas de inclusão social das 

pessoas com deficiência foi a promulgação da Lei nº 13.146, Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), de 6 de julho de 2015 

(BRASIL, 2015). 

  Apesar dos avanços legais, as pessoas com deficiência ainda sofrem exclusão social 

(MARTINS; MENDES; CARDOSO, 2011), são percebidas como dependentes de cuidados e 

incapazes de estudar e trabalhar, devendo ser curadas, tratadas e/ou habilitadas (BRAGA; 

SCHUMACHER, 2013). Assim, são excluídas das oportunidades de acesso aos programas, 

empregos e convívio social (NOCE; SIMIM; MELLO, 2009), inclusive de atividades 

desportivas (ARAÚJO, 1998). 

 O esporte é um fenômeno sociocultural com formas de manifestação heterogêneas 

(STIGGER 2005). O esporte adaptado se coloca como uma destas possibilidades, sendo um 

objeto complexo com raízes na reabilitação de soldados no momento pós II Guerra (ARAÚJO 

2011), atualmente é um fenômeno global que desperta a atenção devido a inúmeras 

características particulares: possibilidade de ascensão social, oportunidade de prática em 

condições de igualdade, melhorias da aptidão física, e condições de saúde entre outras. 

  Dentro desse contexto, questiona-se: como a EF foi inserida na Educação Especial e 

como foi sua evolução? Nesse sentido, o presente artigo tem como objetivos verificar como a 

EF evoluiu na Educação Especial, conhecer, pesquisar e relatar sobre a Educação Especial; 

conhecer, pesquisar e relatar sobre a EF Adaptada. 

 Justifica-se a pesquisa na medida em que o registro de experiências pode contribuir para 

a sistematização e principalmente para a discussão e reflexão de avanços sobre problemas 

alicerçados em uma cultura excludente e ademais pode servir de referência a outros projetos 

que trilharam caminhos semelhantes na construção de possibilidades educativas no âmbito da 

Educação Física. 

 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  Para a realização deste estudo utilizou-se a pesquisa de cunho bibliográfico e 

exploratório, pelo fato de ter como principal finalidade desenvolver, esclarecer e tentar 

relacionar conceitos e ideias, para a formulação de abordagens mais condizentes com o 

desenvolvimento de estudos posteriores. Por esta razão, a pesquisa exploratória constitui a 

primeira etapa do processo, pois visa tornar familiar tanto o assunto quanto o tema a ser 

investigado.  

  O estudo exploratório tem o objetivo de "familiarizar-se com o fenômeno e obter uma 

nova percepção a seu respeito, descobrindo assim novas ideias em relação ao objeto de estudo". 

(MATTOS, 2004, p. 15).  

A pesquisa bibliográfica, que, na perspectiva dos estudos de Silva e Schappo (2002), 

possibilita a composição de um diagnóstico da situação investigada, além de ampliar as 

informações referentes ao tema estudado. 

 O tema investigado partiu do interesse e da necessidade de conhecer a inserção e a 

evolução da Educação Física (EF) na Educação Especial, para conhecer como esta vem sendo 

abordada na atualidade. Portanto, os dados e informações coletados foram analisados 

qualitativamente sob a forma descritiva-interpretativa, onde procurou-se analisar todos os 

pontos de vista para a compreensão do fenômeno estudado, na sua complexidade, 
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fundamentado pela reflexão resultante do referencial bibliográfico apresentado nos capítulos 

posteriores que foi o elemento dinamizador e articulador do discurso. 

REVISÃO DE LITERATURA: O CONCEITO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 Para conhecer todo o impacto e amplitude do novo conceito de pessoa com deficiência 

trazido pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é preciso 

trazer à tona o histórico do tratamento concedido pela sociedade a estas pessoas. 

 O conceito de pessoa com deficiência teve diversos tratamentos ao longo da história da 

humanidade. Aliás, não se trata a priori do conceito abstrato, mas de como a pessoa com 

deficiência é encarada e incluída dentro da realidade social. A deficiência está relacionada ao 

impedimento, físico, sensorial, mental e intelectual, que resulte em limitações substanciais para 

a pessoa realizar uma ou mais atividades importantes de sua vida (UNITED NATIONS 2006, 

MYERS KA 2014). A definição de deficiência ainda é desafiadora, pois congrega elementos 

complexos, dinâmicos, multidimensionais e questionáveis, sendo histórica e socialmente 

determinada. Não se pode falar o termo de forma abstrata e generalista, mas sim, em pessoas 

com deficiência, que são das mais diversas sociedades, classes sociais e culturais. Portanto, 

deve-se tratar de cada pessoa com deficiência de forma individual, sabendo que esta possui uma 

história de vida única e (coletivamente compartilhada); e que, a sociedade em que vive, 

determinará, com maior ou menor intensidade, as possibilidades dela enfrentar essa condição e 

as limitações às quais estará submetida, a partir de uma ideia historicamente determinada sobre 

o que é ser deficiente e quais pessoas são consideradas assim 6. A deficiência física é parte das 

deficiências. As acepções mais atualizadas sobre os domínios das deficiências elencam quatro 

elementos como essenciais, padronizando a linguagem, para possibilitar a comparação dos 

diversos países (UN 2008); são eles: mobilidade, visão, audição e cognição (UN  2008). Logo, 

a deficiência física relaciona-se à mobilidade.  

De acordo com o último Censo Demográfico realizado no Brasil, em 2010, cerca de 

45.623.910 pessoas, 23,9% da população brasileira, refere algum tipo de deficiência. Segundo 

este censo, mais de 13 milhões de pessoas apresentam deficiência motora, o que corresponde a 

6,95% da população do país. A deficiência física é mais significativa no sexo feminino, 

afetando 9,75%, das mulheres, o que representa 8 milhões desta população. No sexo masculino 

a prevalência descrita fica em 5,33%, o que totaliza 5 milhões de homens (IBGE 2010).  

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA E SUA HISTÓRIA 

            Historicamente, a origem da participação de pessoas deficientes que apresentam 

diferentes e peculiares condições para a prática das atividades físicas ocorreu em programas 

denominados de ginástica médica, na China, há cerca de 3 mil anos a.C. (GORGATTI; COSTA, 

2005). Mas, foi a Primeira Guerra Mundial que exerceu fator essencial no uso de exercícios 

terapêuticos e atividades recreativas que auxiliavam na restauração da função. (ADAMS, 1985). 

Já no final do século XIX até a década de 1930, de acordo com Mazzotta (2003), os programas 

de atividade física começaram a passar de treinamento físico com orientação médica para 

Educação Física (EF) voltada ao esporte, e surgiu a preocupação com a criança como um todo. 

Após a Segunda Guerra Mundial, aumentou o uso de exercícios terapêuticos em hospitais para 

a força e função muscular. Centros de convalescença (recuperação que se segue a doença, 

operação, traumatismo, etc) e reabilitação foram criados. Jogos e esportes adaptados para 



 
Florianópolis, Ed.14, n.01, Agosto/2022 - ISSN/2675-5203 36 

amputados, paraplégicos e outros com deficiências maiores tornaram-se populares. (ADAMS, 

1985). Portanto, as atividades físicas para deficientes iniciaram com o intuito de reabilitar 

jovens lesionados nas batalhas e foram introduzidas pelo médico (neurologista e 

neurocirurgião) Ludwig Guttmann, que acreditava ser parte essencial do tratamento médico 

para recuperação das incapacidades e integração social. A partir de então, vem se difundindo 

pelo mundo todo e hoje exerce papel fundamental na vida dos praticantes. (ADAMS, 1985; 

ROSADAS, 1989; WINNICK, 2004). 

 Segundo Sherrill (apud Winnick, 2004), os programas de EF entre as décadas de 1930 

e de 1950 consistiam de aulas regulares ou corretivas para alunos que hoje seriam considerados 

"normais". 

 A EF obrigatória nas escolas públicas aumentou drasticamente, e o treinamento de 

professores de EF (em lugar de médicos) teve como resultado a promoção dessa disciplina. 

(MAZZOTTA, 2003). 

  Na década de 1950, afirma Winnick (2004), cada vez mais alunos inscritos como 

deficientes utilizavam as escolas públicas e a visão em relação a eles ia se tornando cada vez 

mais humanística.  

  Em 1952, segundo o autor, a American Association for Health, Physical Education and 

Recreation (Associação Americana de Saúde, EF e Recreação) constituiu um comitê para 

definir a subdisciplina e ditar orientações e diretrizes para os profissionais. 

    A ginástica médica à primeira concepção mais clara e consistente de EF Adaptada, 

adotada na década de 1950, muitos programas foram desenvolvidos com os mais diversos 

nomes, como EF Corretiva ou Ginástica Corretiva, E Preventiva, EF Ortopédica, EF 

Reabilitativa e EF Terapêutica. (GORGATTI; COSTA, 2005). 

    A diferença básica entre EF Especial e EF Adaptada, para Seaman e De Pauw (apud 

Gorgatti e Costa, 2005), está relacionada à constituição dos grupos, em virtude das limitações, 

onde os estudantes com deficiência não poderiam se engajar de modo irrestrito, de forma segura 

e com sucesso, em atividades vigorosas de um programa de EF. Exigia-se, portanto, que 

houvesse mudanças ou ajustes de metas, objetivos ou instruções. 

A EDUCAÇÃO ESPECIAL NA ATUALIDADE 

   A Educação Especial na atualidade tem sido presidida por princípios teóricos e 

filosóficos emanados da evolução conceitual e da definição de políticas próprias, enquanto área 

de conhecimento e campo de atuação profissional, buscando contribuir, de maneira intencional 

e planejada, para a superação de uma Educação Especial equivocada: o que responsabiliza o 

deficiente ou o seu meio próximo pelas dificuldades de aprendizagem e de adaptação; exerce 

uma função segregadora e excludente, e atua contra os ideais de inclusão e integração social de 

pessoas com deficiência e a garantia de sua plena cidadania. (OLIVEIRA, 2006). A literatura 

especializada aponta grandes avanços recentes, mas, ao mesmo tempo, revela imensas lacunas 

no conhecimento relativo a problemas que envolvem os indivíduos especiais, suas famílias, a 

escola e a comunidade; problemas cuja solução depende de investigação científica e de 

intervenção que seja cientificamente embasada e avaliada. (MENDES, 2006). 

   Em relação a inclusão, debater a educação inclusiva é hoje um fenômeno que requer 

posicionamento ideológico, em especial por, se tratar de uma ideologia importada de países 

desenvolvidos, que representa um alinhamento ao modismo, pois não se tem lastro histórico na 
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realidade brasileira que a sustente; não se pode negar que na perspectiva filosófica a inclusão é 

uma questão de valor, ou seja, é um imperativo moral, e nem questioná-la dentro da ética 

vigente nas sociedades ditas democráticas, onde não se pode descartar que a adoção de diretrizes 

baseadas na educação inclusiva pode ser a única estratégia política com potencial para garantir 

o avanço necessário na Educação Especial brasileira. (OLIVEIRA, 2006). Em outros países, 

por exemplo, o movimento se assenta em contextos onde já existia um razoável acesso à 

educação, uma rede diversificada e melhor qualificada de serviços, nos quais a perspectiva de 

educação inclusiva representou apenas um passo natural em direção à mudança. (MENDES, 

2006). No Brasil a educação inclusiva é ainda uma história a ser construída, e as universidades 

podem contribuir para esse processo. Portanto, a ciência torna-se essencial para que a sociedade 

brasileira busque contribuir, de maneira intencional e planejada, para a superação de uma 

Educação Especial equivocada que atua contra os ideais de inclusão social e plena cidadania. 

Por outro lado, é necessário também que o processo de tomada de decisão política privilegie 

mais as bases empíricas fornecidas pela pesquisa científica sobre inclusão escolar. (MENDES, 

2006). No Brasil há procedimentos que geram dados que permitem subsidiar o 

acompanhamento de políticas públicas educacionais, que adotam a perspectiva da inclusão, 

sobre formação de professores (do ensino regular e especial) e estratégias pedagógicas 

inclusivas que podem ser adaptadas para a realidade brasileira. (ZANELLA, 2006). 

   A Universidade enquanto agência de formação, além de produzir conhecimento tem 

ainda a responsabilidade de qualificar os recursos humanos envolvidos, tanto em cursos de 

formação inicial quanto continuada, o que é um desafio considerável para o sistema brasileiro 

de ensino superior. (MENDES, 2006). Assim sendo, o futuro da educação inclusiva em nosso 

país dependerá de um esforço coletivo, que obrigará a uma revisão na postura de pesquisadores, 

políticos, prestadores de serviços, familiares e indivíduos com deficiência, para trabalhar numa 

meta comum que seria a de garantir uma educação de melhor qualidade para todos. (MENDES, 

2006). 

EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA: CONCEITOS E OBJETIVOS 

  A Educação Física (EF) tem um papel importante no desenvolvimento global dos 

alunos, principalmente daqueles com deficiência, tanto no desenvolvimento motor quanto nos 

desenvolvimentos intelectual, social e afetivo. Quando se trata da EF Adaptada, pensamos em 

uma área de conhecimento que discute os problemas biopsicossociais da população considerada 

de baixo rendimento motor: portadores de deficiência física, deficiências sensoriais (visual e 

auditiva), deficiência mental e deficiências múltiplas. Ela procura tratar do aluno sem que haja 

desigualdades, tornando a autoestima e a autoconfiança mais elevada através da possibilidade 

de execução das atividades, consequentemente da inclusão. As atividades proporcionadas pela 

EF Adaptada devem oferecer atendimento especializado aos alunos com necessidades 

especiais, respeitando as diferenças individuais, visando proporcionar o desenvolvimento 

global dessas pessoas, tornando possível não só o reconhecimento de suas potencialidades, 

como também, sua integração na sociedade. (DUARTE; LIMA 2003). Em relação a conceito, 

a EF Adaptada (EFA), de acordo com Rosadas (1994, p. 05), "é a Educação Física aplicada em 

condições especiais, visando uma população especial que necessita de estímulos especiais de 

desenvolvimento motor e funcional". 
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 A EF Adaptada tem sido valorizada e enfatizada como uma das condições para o 

desenvolvimento motor, intelectual, social e afetivo das pessoas, sendo considerada, de uma 

maneira geral, como: atividades adaptadas às capacidades de cada um, respeitando suas 

diferenças e limitações, proporcionando às pessoas com deficiência a melhora do 

desenvolvimento global, consequentemente, da qualidade de vida. Na EF para deficientes o 

conteúdo não é diferente, mas sim adaptado para cada tipo de deficiência. Conforme Bueno e 

Resa (1995 apud GORGATTI; COSTA, 2005), a EF Adaptada para pessoas com deficiência 

não se diferencia da EF em seus conteúdos, mas compreende técnicas, métodos e formas de 

organização que podem ser aplicados ao indivíduo deficiente. A EF Adaptada é uma parte de 

EF, cujos objetivos são o estudo e a intervenção profissional no universo das pessoas que 

apresentam diferentes e peculiares condições para a prática das atividades físicas. Seu foco é o 

desenvolvimento da cultura corporal de movimento. Atividades como ginástica, dança, jogos e 

esportes, conteúdos de qualquer programa de atividade física, devem ser considerados tendo 

em vista o potencial de desenvolvimento pessoal (e não a deficiência em si). (GORGATTI; 

COSTA, 2005). Gorla (1997), cita que a EF Adaptada tem como objetivo, um programa 

constituído de diversas atividades, que visam atingir determinados objetivos de acordo com a 

idade cronológica e o grau de desenvolvimento dos indivíduos, visando uma melhoria no 

rendimento motor, crescimento e saúde. Bueno e Resa (1995, apud GORGATTI; COSTA, 

2005), enfatizam que a EF Adaptada possibilita ao educando a compreensão de suas limitações 

e capacidades, auxiliando-o na busca de uma melhor adaptação ao meio.  

  A EF Adaptada deve ensinar os alunos a fazer mudanças dentro de si, para conseguir 

isso, deve-se respeitar a individualidade de cada um, respeitar suas diferenças e limitações, 

trabalhar suas potencialidades, nunca subestimá-los, vibrar com suas conquistas, motivá-los a 

dar novos passos e oferecer oportunidade para que eles possam desfrutar da alegria 

proporcionada pela prática recreativa e esportiva. (ROSADAS, 1989). A prática da EF é "um 

direito de todos, e seus programas devem dar prioridade aos grupos menos favorecidos da 

sociedade". (ROSADAS, 1994, p. 06). 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E O (PARA)DESPORTO 

  O desporto atualmente praticado pelas pessoas com deficiência teve sua origem após a 

Segunda Guerra Mundial, com a finalidade de minimizar as sequelas nos soldados acometidos 

por traumatismos. O esporte mostrou-se como valioso instrumento terapêutico no processo de 

reabilitação física, e também na oportunidade de interação social entre as pessoas lesadas, 

possibilitando a reformulação de projetos de vida (ARAÚJO, 1998).  

  A partir de então começaram a ser organizadas competições na Inglaterra e nos Estados 

Unidos. Na Inglaterra foram criados os Jogos de Stoke Mandeville, que em 1952 recebeu 130 

atletas de diversos países. A partir de 1956, este campeonato passou a ser reconhecido 

oficialmente pelo Comitê Olímpico Internacional (ARAÚJO, 1998). Em 1960 o IX Jogos de 

Stoke Mandeville foram realizados em Roma, imediatamente após o encerramento dos Jogos 

Olímpicos de Roma, passando a se chamar “Paralympics”. Em 1964 foi criada a Organização 

Internacional de Desporto para Deficientes (International Sports Organization for the Disabled 

– ISOD), e em 1982 foi fundado o Comitê Coordenador Internacional de Organizações 

Esportivas para Deficientes em nível mundial (ICC). O ICC foi posteriormente substituído pelo 



 
Florianópolis, Ed.14, n.01, Agosto/2022 - ISSN/2675-5203 39 

Comitê Paralímpico Internacional (IPC), oficializado em 1989, com vistas à equiparação com 

o movimento olímpico internacional (ARAÚJO, 1998). 

   Em 1988 os Jogos Paraolímpicos ocorreram no mesmo local das Olimpíadas, em Seul, 

o que tinha acontecido somente em 1960 em Roma, e em 1964 em Tóquio, quando ainda 

denominava-se “Jogos Internacionais de Stoke Manddeville”. A partir de então o movimento 

denominado “Jogos Paraolímpicos” adotou o nome Paraolimpíada, sendo realizado 

paralelamente às olimpíadas e no mesmo local (ARAÚJO, 1998).  

     No Brasil, as primeiras iniciativas relacionadas à promoção de práticas desportivas 

para pessoas com deficiência ocorreram na década de 1950, de forma semelhante à experiência 

internacional, ou seja, a mobilização ocorreu pelas próprias pessoas com deficiência, com a 

principal finalidade de reabilitação. A partir de então foram criados clubes no Rio de Janeiro e 

em São Paulo, com a realização de campeonatos nacionais e participação de paratletas 

brasileiros em competições internacionais (ARAÚJO, 1998).  

    A partir de 1981, Ano Internacional das Pessoas Deficientes, o para desporto 

fortaleceu-se no país em decorrência da ampliação dos cuidados voltados às pessoas com 

necessidades especiais. Nos anos 1982, 1984 e 1986 aconteceram três edições dos Congressos 

Brasileiros de Esporte para Todos, ampliando a visibilidade do para desporto no meio científico 

(RIBEIRO; ARAÚJO, 2004). A partir da década de 1990, houve avanços em direção à 

institucionalização do desporto adaptado no Brasil. Foram criadas diversas associações de apoio 

às pessoas com deficiência, e também associações responsáveis pelo desenvolvimento do 

esporte para deficientes. Em 1995 foi fundado o Comitê Paralímpico Brasileiro, representante 

máximo do para desporto nacional (RIBEIRO; ARAÚJO, 2004).  

   Em termos técnicos, a realização de esportes para pessoas com deficiência exige 

adaptação de regras, fundamentos e estrutura de acordo com as necessidades individuais. No 

Brasil, o termo “Desporto Adaptado” (ARAÚJO, 1998) refere-se à adaptação de um esporte já 

conhecido pela população às necessidades especiais de pessoas com deficiência, sendo 

realizadas mudanças relacionadas às regras e à prática desportiva. O atletismo para pessoas com 

deficiência visual é um exemplo. Já o “Desporto para Deficiente” é aquele elaborado para 

atender exclusivamente a esta população. Visa, de acordo com as potencialidades 

remanescentes de cada indivíduo, possibilitar o rendimento seguro e desejado dentro de suas 

reais condições, como no caso do goalball, criado especificamente para deficientes visuais 

(ARAÚJO, 1998). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Através desta pesquisa, constatou-se a evolução ocorrida através dos tempos em relação 

às pessoas com deficiência. Assim, neste momento têm-se uma nova Educação Física (EF) 

fundamentada nos princípios da Educação Especial que muito transformou-se a partir do século 

XX, sendo capaz de transformar os valores vigentes estagnados, que atenda a diversidade dos 

homens, que solidifique o partilhar e cooperar nas relações sociais, sem ostentar a caridade, 

mas o respeito às particularidades; possibilitar a sociedade a convivência respeitando os limites, 

desenvolvendo um cidadão mais sociável numa sociedade tão exclusiva, com a certeza de que 

se está trabalhando para minimizar a discriminação em busca dos direitos humanos, onde a 

responsabilidade é de todos, sendo de vital importância para a inclusão dos especiais no 

mercado de trabalho, desempenhando seu papel para o verdadeiro exercício de cidadania. 



 
Florianópolis, Ed.14, n.01, Agosto/2022 - ISSN/2675-5203 40 

Enfim, diante do exposto no trabalho, percebe-se como a EF foi inserida na Educação Especial 

e pode-se concluir que a Educação Física teve uma evolução na Educação Especial através da 

história em relação às leis determinadas e sancionadas; a inclusão da disciplina nos cursos de 

graduação, consequentemente a capacitação profissional; cursos de extensão e de pós 

graduação; a luta profissional em prol do tema; a conscientização da importância da Educação 

Física Adaptada no desenvolvimento geral dos praticantes, bem como sua inclusão na 

sociedade. 
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RESUMO  

Essa pesquisa tem como objetivo analisar o perfil epidemiológico da obesidade infantojuvenil na comunidade 

Quilombola de Mussuca no município de Laranjeiras, Sergipe. Trata-se de um estudo seccional com abordagem 

quantitativa, baseado em coleta de dados, e de caráter exploratório de campo. Para a realização deste trabalho se 

fez necessário a mensuração da altura e do peso de cada criança, e com base nesses dados calculou-se o IMC e os 

dados obtidos analisados através do gráfico da curva do crescimento para o sexo feminino e masculino. A 

obesidade é um distúrbio metabólico energético que na infância pode se tornar uma enfermidade crônica. Essa 

pesquisa avaliou 301 escolares com idade de 5 a 14 anos, 152 (50,5%) do sexo feminino e 149 (49,5%) do 

masculino. Conclui-se que a prevalência de crianças e adolescentes com sobrepeso é de 22,6%, e que a obesidade 

representa 13,3% (40%). Assim, para uma confiança de 5% e um tamanho de 301 crianças e adolescentes, o erro 

cometido foi de 3,81%. A tecnologia, como televisão, vídeo games, internet, alimentação inadequada e o 

sedentarismo influenciam bastante no ganho excessivo de peso.  

Palavras Chaves: Antropometria. Obesidade Infantil. Saúde. Sedentarismo. 

ABSTRACT 

This research aims to analyze the epidemiological profile of Children and Youth obesity in the Quilombola 

community of Music in the city of Laranjeiras, Sergipe. This is a cross-sectional study with a quantitative approach, 

based on data collection, and exploratory field. For this work it was necessary to measure the height and weight of 

each child, and based on these data we calculated the BMI and the data analyzed by the growth curve for the female 

and male chart. Obesity is an energy metabolism disorder in childhood that can become a chronic disease. This 

study evaluated 301 schoolchildren aged 5-14 years old, 152 (50.5%) women and 149 (49.5%) were male. We 

conclude that the prevalence of children and adolescents in weight is 22.6%, and obesity is 13.3% (40). So for a 

confidence of 5% and a size of 301 children and adolescents, the mistake was 3.81%. Technology such as 

television, video games, internet, unhealthy diet and physical inactivity influence excessive weight gain. 

Keywords: Anthropometry. Child obesity. Health. Sedentary lifestyle. 

RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo analizar el perfil epidemiológico de la obesidad infantil en la comunidad 

quilombola de Música en la ciudad de Laranjeiras, Sergipe. Se trata de un estudio transversal con enfoque 

cuantitativo, basado en la recolección de datos, y de carácter exploratorio de campo. Para llevar a cabo este trabajo 

fue necesario medir la altura y el peso de cada niño, y en base a estos datos se calculó el IMC y los datos obtenidos 

se analizaron a través de la gráfica de la curva de crecimiento para el sexo femenino y masculino. La obesidad es 

un trastorno metabólico energético que en la infancia puede convertirse en una enfermedad crónica. Esta 

investigación evaluó a 301 escolares con edades entre 5 y 14 años, 152 (50,5%) del sexo femenino y 149 (49,5%) 
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del sexo masculino. Se concluyó que la prevalencia de sobrepeso en niños y adolescentes es de 22,6% y que la 

obesidad representa 13,3% (40). Así, para una confianza del 5% y un tamaño de 301 niños y adolescentes, el error 

cometido fue del 3,81%. La tecnología, como la televisión, los videojuegos, internet, la alimentación inadecuada 

y el sedentarismo influyen mucho en el aumento excesivo de peso. 

Palabras claves: Antropometría. Obesidad infantil. Salud. Estilo de vida sedentario. 

 

INTRODUÇÃO 

As comunidades quilombolas são grupos populacionais remanescentes de antigos 

quilombos, constituindo uma representação da resistência dos negros brasileiros. Estão 

localizados em várias regiões do país, especialmente nas áreas rurais, apresentam um relativo 

grau de isolamento geográfico e vivem desigualdades sociais e de saúde marcantes (Monego 

2010). 

Estas comunidades carregam uma grande complexidade histórica por serem o resultado 

da resistência ao processo de escravidão imposto por séculos aos negros e que mesmo após a 

Lei Áurea permanecem marginalizados pela sociedade (Salles 2005). 

Muitos quilombos, após a abolição da escravatura, deram origem às atuais comunidades 

quilombolas. Os integrantes dessas comunidades possuem fortes laços culturais, mantendo suas 

tradições, práticas religiosas, relação com o trabalho na terra e sistema de organização social 

(Carvalho 1995). 

  Do ponto de vista legal, as comunidades quilombolas foram reconhecidas oficialmente 

pelo Estado Brasileiro em 1988, Artigo nº 68, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (Brasil 2002). 

As comunidades tradicionais indígenas e remanescentes de quilombos, atualmente são 

consideradas grupos de alta vulnerabilidade social, por questões históricas sofridas por seus 

antepassados. Nesses grupos, a pobreza, a falta de renda suficiente, a escassez de recursos 

naturais, a fome e a insegurança alimentar, são altamente prevalentes e com grandes 

consequências para o estado de saúde e de vida. Porém, essa situação tende a melhorar a partir 

da criação de políticas propriamente ditas direcionadas a essas comunidades tradicionais, da 

instituição de programas como o Programa Nacional de Alimentação Escolar direcionadas a 

essas comunidades tradicionais e da instituição de programas como o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (Carvalho 2010). 

Especificamente do ponto de vista da saúde, percebe-se o processo de transição 

nutricional e epidemiológica moldando um novo cenário no país, em que a incidência de 

doenças crônicas não transmissíveis vem crescendo, inclusive nos segmentos mais jovens, 

passando a constituir um problema em ascensão dentro dos quilombos (Guerrero 2010). 

A obesidade infantil é um problema atual com várias implicações na vida do ser 

humano. Uma criança obesa tem maior probabilidade de vir a desenvolver patologias na sua 

vida futura, o que lhe dificulta tanto a vida pessoal como social. Segundo Spencer Lee, (2003) 

durante as duas últimas décadas, alterações ocorridas na estrutura social e econômica da 

sociedade como os processos de modernização, urbanização e todas as inovações tecnológicas, 

provocaram mudanças nos hábitos cotidianos. 

A obesidade é uma doença, que pelo excesso de gordura corporal acumulada pode 

atingir proporções capazes de afetar a saúde (APN 2011; WHO 2014). O excesso de gordura 

resulta de sucessivos balanços energéticos positivos, ou seja, a quantidade de energia ingerida 

pelo consumo alimentar é superior à quantidade de energia despendida (DGS, 2013). A ingestão 
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excessiva de alimentos calóricos, bem como a reduzida atividade física contribuem 

significativamente para esse balanço energético positivo e consequentemente para o 

desenvolvimento desta doença, principalmente quando atuam conjuntamente (Ribeiro 2008). 

Assim, presentemente obesidade é sinônimo de sedentarismo e de uma alimentação 

hipercalórica, no entanto, associados a este conjunto de fatores predisponentes ao seu 

desenvolvimento, podem estar incluídos os fatores genéticos, apesar destes apresentarem uma 

pequena percentagem de responsabilidade (Sousa 2011; CDC, 2013). 

A infância sempre foi conhecida como uma fase de grande energia, em que as crianças 

brincam, correm, saltam, caem, no entanto, em pleno século XXI assiste-se a um novo grupo 

de crianças: crianças sedentárias, crianças menos saudáveis, crianças mais propensas ao 

desenvolvimento de doenças, nomeadamente ao desenvolvimento da obesidade (Toews et al. 

2004;). 

As crianças se tornam obesas devido a vários fatores, dentre os quais se destaca o 

consumo de alimentos inadequados, a falta da prática de atividade física, ansiedade, depressão, 

fatores hormonais e genéticos, a mudança de comportamento da sociedade moderna com a 

utilização excessiva de computadores e videogames tornando-os sedentários, além do baixo 

consumo de alimentos considerados saudáveis (Moura et al. 2012). 

As prevalências têm aumentado de forma preocupante e abrangem todo o mundo. Em 

2013, estimou-se que existiam cerca de 43 milhões de crianças obesas com menos de 5 anos, 

sendo que cerca de 35 milhões viviam em países desenvolvidos e os restantes 8 milhões em 

países em desenvolvimento (ONIS et al, 2010; WHO, 2014). O cenário na Europa não é muito 

animador, pois acredita-se que existam cerca de 14 milhões de crianças com peso excessivo, 

sendo que 3 milhões são obesas (EASO, 2013; Duarte, 2011; DGS, 2012). Vinte por cento das 

crianças em idade escolar da Europa são estimuladas a ter excesso de peso com um risco 

aumentado de desenvolver doenças crônicas como eles se tornam adultos. Destas crianças com 

excesso de peso, um em cada cinco é obeso, com uma probabilidade significativa de que eles 

já estão sofrendo os primeiros sinais de doença cardiovascular, diabetes e doença hepática 

(EASO, 2013). 

Nos Estados Unidos existem grandes disparidades em matéria de obesidade entre grupos 

sócio demográficos, (Wang 2011). A obesidade infantil vem se tornando uma crise nacional de 

saúde pública, porque em 2011-2012, a prevalência de obesidade nos Estados Unidos foi de 

16,9% dos jovens e 34,9% em adultos, embora a prevalência se manteve estável entre 2003-

2004 e 2009-2010, (OGDEN, 2012). Em 2011-2012, 31,8% (IC 95%, 29,1% -34,7%) dos 

jovens foram com sobrepeso ou obesos, e 16,9% (IC 95%, 14,9% -19,2%) dos jovens eram 

obesos. Em 2011-2012, não houve diferença na prevalência de obesidade entre meninos e 

meninas, (OGDEN, 2012). 

Segundo (Nagle 2013), dados coletados na Bolívia, Brasil, Colômbia, México, Paraguai 

e Peru colocam os índices de sobrepeso para crianças de 12,2% para 23,9% e as estimativas de 

obesidade infantil 1,8-4,7%. Países latino-americanos têm algumas das maiores taxas de 

crianças pré-escolares com excesso de peso e, como um todo, a América Latina teve a maior 

proporção de pré-escolares com excesso de peso, em comparação com os países em 

desenvolvimento da África e Ásia. Os resultados dos inquéritos nacionais de saúde de 71 países 

sugerem que a proporção de pré-escolares com sobrepeso e obesidade na América Latina está 

se aproximando proporções encontrada  nos EUA com mais de 20% de crianças com sobrepeso 
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em alguns países latino-americanos taxas de obesidade para crianças de 5 a 17 anos no Brasil 

são 21,1% para meninas e 23,1% para meninos, 29% para meninas e 28,1% para meninos no 

México, e 27,1% das meninas e 28,6% para os meninos no Chile. Na Colômbia, as taxas 

aumentaram de 10,3% para 17,5%, entre 2005 e 2010. 

De acordo com o estudo de Eisenberg (2013), os países em desenvolvimento, como o 

México, estão se tornando um dos mais obesos no mundo. As taxas de obesidade no México 

são agora o segundo maior em todo o mundo, seguindo os Estados Unidos (EUA). De acordo 

com a Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 (ENSANUT; mexicana Nacional de Saúde 

e Pesquisa de Nutrição), a prevalência de sobrepeso e obesidade no México para crianças de 5-

11 é de cerca de 26,0%, o que é um aumento de 39,7% em relação a 1999. 

No Brasil, segundo (Gilmar et al. 2010), nos últimos anos, ao mesmo tempo em que 

houve uma queda na ocorrência da desnutrição em determinados subgrupos e Regiões do País, 

a ascendência do sobrepeso e da obesidade na população vem se destacando como importantes 

problemas de saúde pública. Estabelece-se, dessa forma, uma coexistência de tendências 

temporais entre desnutrição e obesidade, definindo, assim, uma das características marcantes 

do processo de transição nutricional do país. 

Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar a prevalência da Obesidade 

Infantojuvenil em grupos de crianças de cinco a catorze anos da rede pública da Comunidade 

Quilombola de Mussuca no município de Laranjeiras no Estado de Sergipe, e identificar as suas 

principais causas. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal com abordagem quantitativa desenvolvido durante o 

segundo semestre de 2016 em uma comunidade quilombola no município de Laranjeiras – SE 

a Mussuca.  A população do estudo foi composta por 301 alunos com idades entre 5 e 14 anos 

residentes na própria comunidade. Na comunidade habitam em média 600 famílias e a principal 

fonte de renda é a pesca e indústrias em cidades vizinhas.  

Participaram do estudo as crianças e adolescentes que aceitaram participar da pesquisa 

mediante a assinatura do Termo de Assentimento, além do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido assinado pelos pais ou responsáveis. Como critério de exclusão, os sujeitos que 

portassem alguma enfermidade que o impedisse de participar do estudo.  

A coleta dos dados antropométricos foi realizada na própria escola onde eles estudam, 

e os questionários os participantes levaram para casa para os responsáveis responderem. O 

contato à comunidade foi realizado via Diretor da escola municipal. 

O questionário utilizado foi o de Miranda 2006), para avaliar a situação 

sociodemográfica e alimentar dos pesquisados, realizou-se aferição do peso e estatura para o 

posterior cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC).  

Os dados foram descritos por meio de frequências simples e percentuais. Foi testada 

associação utilizando o teste quadrado de Pearson. O nível de significância adotado foi de 5% 

e o software utilizado foi o R Core Team 2016. Esse estudo respeitou os preceitos éticos, sendo 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Universidade Tiradentes, sob o número 1.722.083, 

obedecendo a todos os preceitos da Resolução 466/2012(14) do Conselho Nacional de Saúde 

em todas as fases de sua execução. 
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RESULTADO 

 

Figura 1 – Frequência de escolares por sexo na faixa etária de 5 a 14 anos. (N 301), Mussuca – SE 2016

 

                                  

Válido Frequência 

Porcentagem 

válida 

Masculino 149 49,5 

Feminino 152 50,5 

Total 301 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa

A figura 1 mostra-se o número de voluntários, meninas e meninos separadamente, que 

participaram do estudo. De um total de 301, 149(49,5%) são do sexo masculino e 152(50,5%) 

do sexo feminino.

Figura 2 – Frequência de escolares com peso normal, excesso de peso e obesidade, na faixa etária de 5 a 14 anos. 

(N 301) Mussuca – SE 2016. 

 Idade 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

X² (p-

valor) 

Masculino            

IMC             

Eutrófico  (63) 

3 

(50) 

5 

(42) 

12 

(60) 

9 

(75) 

9 

(69) 

15 

(71) 

12 

(55) 

13 

(62) 

8 

(73) 

17 

(0,520) 

Sobrepeso  

2 

(25) 0 (0) 

4 

(33) 

6 

(30) 

1 

(8) 

2 

(15) 

2 

(10) 7 (32) 2 (10) 

2 

(18)  

Obesidade  

1 

(13) 

3 

(50) 

3 

(25) 

2 

(10) 

2 

(17) 

2 

(15) 

4 

(19) 3 (14) 6 (29) 1 (9)  

Feminino            

IMC             

Eutrófico  

3 

(60) 

3 

(50) 

6 

(75) 

6 

(46) 

13 

(68) 

8 

(62) 

14 

(70) 

12 

(43) 

22 

(85) 

10 

(83) 

26 

(0,102) 

Sobrepeso  

2 

(40) 

3 

(50) 

2 

(25) 

6 

(46) 

5 

(26) 

5 

(38) 

3 

(15) 

10 

(36) 2 (8) 

2 

(17)  
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Obesidade  0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (8) 

1 

(5) 0 (0) 

3 

(15) 6 (21) 2 (8) 0 (0)  

Teste Qui-Quadrado

A figura 2 mostra o número de voluntários, meninas e meninos avaliando o seu estado 

nutricional, eutrófico, sobrepeso e obesidade, na faixa etária de 5 a 14 anos. Observando a 

tabela acima pode-se verificar que 62,5% dos voluntários estão no peso considerado normal e 

35,9% já com alterações em suas medidas antropométricas. Desses, 108 (34,6%) estão com 

excesso de peso, sendo 40 (12,8%) já com obesidade, como mostra a tabela

Figura 3 – Correlação entre IMC e hábitos diários das crianças e adolescentes.  (N 301) Mussuca – SE 2016. 

  IMC  

  eutrófico sobrepeso obesidade 

X² (p-

valor) 

Quantas vezes por semana seu(a) filho toma 

refrigerante?     

uma vez 

64 (34) 8 (11,8) 5 (12,5) 

71,2 

(<0,001) 

2 vezes 41 

(21,8) 6 (8,8) 2 (5)  

três vezes 73 

(38,8) 36 (52,9) 13 (32,5)  

Outros 10 (5,3) 18 (26,5) 20 (50)  

Quantas vezes por semana seu filho(a) come 

fora ( Fast Food 's)?     

uma vez 113 

(60,1) 38 (55,9) 14 (35) 

10,8 

(0,093) 

duas vezes 34 

(18,1) 9 (13,2) 10 (25)  

três vezes 26 

(13,8) 13 (19,1) 9 (22,5)  

Outros 15 (8) 8 (11,8) 7 (17,5)  

Quanto tempo, por dia, ele(a) assistir 

televisão, jogar vídeo game      
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ou fica no computador? 

De 1 à 2 horas 46 

(24,5) 15 (22,1) 3 (7,5) 

37,4 

(<0,001) 

De 3 à 4 horas 103 

(54,8) 21 (30,9) 13 (32,5)  

De 5 à 6 horas 26 

(13,8) 24 (35,3) 14 (35)  

Mais de 7 horas 13 (6,9) 8 (11,8) 10 (25)  

Seu(a) filho(a) faz alguma atividade física, 

acompanhada, extra escolar?     

Sim 84 

(44,7) 7 (10,3) 5 (12,5) 

35,3 

(<0,001) 

Não 104 

(55,3) 61 (89,7) 35 (87,5)  

Se sim, qual?     

Natação 4 (4,8) 0 (0) 2 (40) 14 (0,175) 

Ginástica Olímpica 2 (2,4) 0 (0) 0 (0)  

Dança 11 

(13,1) 1 (14,3) 1 (20)  

Outras 24 

(28,6) 2 (28,6) 0 (0)  

Futebol 35 

(41,7) 4 (57,1) 1 (20)  

Handebol 8 (9,5) 0 (0) 1 (20)  

teste qui-quadrado de Pearson 

A figura 3 mostra a correlação entre alguns hábitos das crianças e adolescentes, dentre 

eles média de refrigerantes consumidos semanalmente, ingestão de lanches tipo (fast food 's), 

média de tempo em que os participantes ficam assistindo televisão ou jogando vídeo game. 

Observa-se que os participantes com sobrepeso (79,4%) tomam refrigerantes entre três vezes 

ou mais por semana, enquanto que os participantes obesos que tomam refrigerantes entre três 

vezes ou mais por semana representam 80,5%. Esses valores altos na ingestão de alimentos não 

saudáveis ficam evidentes também quando analisamos o item consumo de lanches (fast food’s) 
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onde (30,9%) das crianças e adolescentes com sobrepeso consomem esse tipo de alimento entre 

três ou mais vezes por semana, enquanto que entre os obesos esse número é ainda maior 

(39,5%) ingerem esses tipo de alimento. 

 Ainda na figura 3 podemos observar a relação entre o sobrepeso e obesidade e o tempo 

em que os participantes ficam em frente à televisão, videogame ou computador. Entre os 

participantes com sobrepeso (47,1%) ficam mais de cinco horas diárias com esse tipo de 

entretenimento, enquanto que essa relação com os obesos é muito maior (60%) dos pesquisados 

ficam mais de cinco horas diárias em frente a esses instrumentos. Isso pode explicar porque 

essas crianças e adolescentes não praticam atividades físicas fora da escola. Entre os 

participantes, os com IMC eutróficos (44,7%) responderam que faz algum tipo de atividade 

física regular fora da escola, enquanto que os IMC com sobrepeso, apenas (10,3%) falaram que 

faziam alguma atividade, e os IMC obesos (12,5%) afirmaram que participam de alguma 

atividade física. 

DISCUSSÃO 

Nessa pesquisa foi analisada a escola como um todo, não fazendo distinção entre 

período matutino e diurno para análise da obesidade.  

O presente estudo, com 301 voluntários, permite concluir que, 108 (35,9%) dos 

estudantes, encontram-se acima do peso, e desses 40 (13,3%) já com obesidade.  

Constatou-se que a obesidade prevalece no sexo masculino e com relação à idade, a 

prevalência foi aos 12 anos para ambos o sexo. Nesta idade, 22 (15,1%) voluntários do sexo 

masculino participaram da pesquisa, onde 7 (25%) estavam acima do peso e 3 (11,1%) já se 

encontravam acima de 95 no gráfico da curva do crescimento, portanto já em grau de obesidade. 

O índice de sobrepeso e obesidade em conjunto chega a 35,9% dos participantes, 

deixando claro que a obesidade vem aumentando a cada dia. 

 Em seu trabalho (Ferreira 2011) avaliou 973 crianças (50,4% 

meninos). A maioria das famílias (60,8%) pertencia à classe E (a mais 

pobre) e era assistida pelo Programa Bolsa Família (76,0%). Os chefes 

de família apresentavam escolaridade ≤ 4 anos de estudo (75,9%) e 

57,1% dos domicílios tinham mais do que 5 moradores. As 

prevalências de déficits de PI, PE, EI (déficit de estatura) e 

sobrepeso foram, respectivamente, 3,4, 2,0, 11,5 e 7,1%. A anemia foi 

identificada em 52,7% das crianças, não diferindo entre aquelas 

portadoras de déficit de estatura ou sobrepeso (P = 0,43). 

Antigamente a gordura era associada à saúde, mas o número de crianças desnutridas era 

maior que as obesas, comparando com os dias de hoje. Devemos lembrar que o medo da 

violência não era tão grande e a alimentação era muito mais saudável. Os produtos 

industrializados quase não existiam e as crianças criavam suas próprias brincadeiras, que na 

sua maioria eram realizadas na rua. O uso de games e internet não era ainda um vício entre as 

crianças e adolescentes (Souza et al.).  

Em seu trabalho em uma comunidade quilombola em Santarém – PA, Uchôa (2014), 

concluiu que nos indivíduos pesquisados, através do índice de massa corporal (IMC), foi 

verificado que apenas 23,74% dos indivíduos estão com peso ideal, enquanto 19% 
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apresentaram sobrepeso. Caracterizou-se a obesidade em quase 60% dos quilombolas, a 

maioria (28,6%) classe um, 23,9% são obesos de classe dois e 4,76% obesos classe três.  

Lima et al (2004), concluíram em sua pesquisa com crianças e adolescentes que se 

encontravam com excesso de peso e obesidade, uma alimentação inadequada, com 

desequilíbrio de nutrientes.  

Mello et al, (2004), salientaram que quando a criança é obrigada a comer tudo que lhe 

é oferecido, pode alterar o desenvolvimento do seu ponto de saciedade, aumentando assim o 

risco para obesidade.  

Esse estudo revelou, conforme a tabela 3, que 31,6 % ficam mais de 5 horas diárias 

assistindo televisão ou praticando jogos eletrônicos, confirmando assim o número de crianças 

e adolescentes que não fazem nenhuma atividade física fora da escola, 66,8 % ainda conforme 

a tabela 3. 

Considerando a participação em atividade física, pode-se dizer que somente 66,8% dos 

participantes levam uma vida sedentária, sendo a sua única atividade assistir televisão e jogar 

vídeo game. Aqueles que praticam atividade física, na sua maioria, fazem   futebol. 

Mello et al (2004), em sua pesquisa relatam que crianças obesas tendem a ficar 

sedentárias, e que a atividade realizada em academia, dificilmente é tolerada por longo período.  

Para gastar energia não são necessários grandes investimentos, basta realizar exercícios 

físicos. Hábitos como subir e descer escadas, pular corda, caminhar até a escola, brincar de 

amarelinha, são um grande auxílio no combate da obesidade, assim como uma alimentação 

balanceada. Lembrando que a dieta e a atividade física devem ser realizadas simultaneamente 

para prevenção e tratamento da obesidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo, com 301 voluntários, permite concluir que, 108 (35,9%) dos 

estudantes, encontram-se acima do peso, e desses 40 (13,3%) já com obesidade.  

Constatou-se que a obesidade prevalece no sexo masculino e com relação á idade, a prevalência 

foi aos 12 anos para ambos o sexo. Nesta idade, 22 (15,1%) voluntários do sexo masculino 

participaram da pesquisa, onde 7 (25%) estavam acima do peso e 3 (11,1%) já se encontravam 

acima de 95 no gráfico da curva do crescimento, portanto já em grau de obesidade. 

No sexo feminino 28 (18,7%) alunas com 12 anos participaram da pesquisa e 10 (25%) 

alunas se encontram acima do peso e 6 (46,2%) obesas. 

 Sendo assim, conclui-se que a faixa etária mais agravante para ambos o sexo é, aos 12 

anos, onde ocorre o excesso de peso e a obesidade 
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TERMINALIDAD Y SERVICIOS DE SALUD: DESAFÍOS Y POTENCIALIDADES 

PARA UNA INTERVENCIÓN CONTEMPORÁNEA 
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RESUMO 
Os serviços de saúde são essenciais ao tratamento e acompanhamento das enfermidades de modo geral, porém 

quando o quadro clínico atinge um nível crônico e a doença avança, tornando-se ameaçadora à vida, o suporte 

profissional prestado pela rede de atendimento em saúde alcança graus superiores de complexidade, o que 

demandará intervenções voltadas para o cuidado e o bem-estar do paciente. O presente artigo pretende apresentar, 

por meio de pesquisa bibliográfica e sob perspectiva humanizada, a estruturação e funcionalidade dos serviços de 

saúde para o tratamento e acompanhamento de pacientes em situação de terminalidade, bem como aqueles em fim 

de vida. Para tal fim, a pesquisa baseou-se no processo de criação e estruturação do Sistema Único de Saúde (SUS) 

no Brasil, os desafios da formação profissional para o atendimento em Cuidados Paliativos e os limites e 

possibilidades relacionados aos serviços de saúde frente à terminalidade. 
Palavras-chave: SUS. Serviços de saúde. Terminalidade. Cuidados Paliativos. Formação Profissional. 
 

ABSTRACT 

Health services are essential for the treatment and monitoring of diseases in general, but when the clinical picture 

reaches a chronic level and the disease progresses, becoming life-threatening, the professional support provided 

by the health care network reaches higher levels of complexity, which will demand interventions aimed at the care 

and well-being of the patient. This article aims to present, through bibliographic research and from a humanized 

perspective, the structuring and functionality of health services for the treatment and monitoring of terminally ill 

patients, as well as those at the end of their lives. To this end, the research was based on the process of creating 

and structuring the (SUS) in Brazil, the challenges of professional training for care in Palliative Care, and the 

limits and possibilities associated with health services in the face of terminality. 
Keywords: SUS. Health Services. Terminality. Palliative Care. Professional Qualification. 

 

RESUMEN 

Los servicios de salud son fundamentales para el tratamiento y seguimiento de las enfermedades en general, pero 

cuando el cuadro clínico alcanza un nivel crónico y la enfermedad avanza, tornándose potencialmente mortal, el 

apoyo profesional brindado por la red asistencial alcanza mayores grados de complejidad, lo que requerirá 

intervenciones dirigidas al cuidado y bienestar del paciente. Este artículo tiene como objetivo presentar, a través 

de la investigación bibliográfica y desde una perspectiva humanizada, la estructuración y funcionalidad de los 

servicios de salud para el tratamiento y seguimiento de los pacientes terminales, así como aquellos al final de su 

vida. Para ello, la investigación se basó en el proceso de creación y estructuración del Sistema Único de Salud 

(SUS) en Brasil, los desafíos de la formación profesional para el cuidado en Cuidados Paliativos y los límites y 

posibilidades relacionados con los servicios de salud frente a la terminalidad . 

Palabras Clave: SUS. Servicios de salud. Terminalidad. Cuidados paliativos. Formación profesional. 

 
INTRODUÇÃO 

 O alto índice de envelhecimento da população mundial, ao longo dos anos, associado 

ao aparecimento cada vez mais frequente de doenças crônicas e que ameaçam a vida evidenciou 

em larga escala a necessidade das medidas de cuidados focados no bem-estar dos pacientes em 

detrimento da cura a qualquer custo. Em consonância com essa realidade, ainda no ano de 2010 

o New York Times, um dos jornais de maior credibilidade em todo o mundo, publicava a 

matéria da jornalista Jane E. Brody que abordava a importância de auxiliar os pacientes fora de 

possibilidades terapêuticas e suas famílias a optarem por condutas não somente curativas, mas 
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também de cuidados e qualidade de vida durante o tempo que ainda lhes restasse. No mesmo 

período, o domínio legislativo conferiu valor médico, humanitário e econômico em relação à 

assistência prestada aos doentes terminais, bem como a possibilidade de definirem com suas 

famílias por intervenções não invasivas ao se aproximarem da própria finalidade. Em agosto 

do ano passado, o então governador do estado de Nova York, David A. Paterson, assinou uma 

lei que garantia aos pacientes com doenças terminais o oferecimento de informações sobre o 

prognóstico e opções de cuidados, por parte das equipes profissionais, incluindo o controle da 

dor agressiva e as alternativas para o tratamento de suporte à vida.  

Contrapondo-se às questões meramente legislativas, na esfera relacionada às ações em saúde, 

houve o alerta de profissionais sobre a insuficiência da lei pura e seca para a aquisição de 

conhecimentos necessários à abordagem dos pacientes em situação de terminalidade e passíveis 

de receberem tratamento paliativo. De acordo com a Dra. Diane E. Meier, diretora do Instituto 

de Cuidados Paliativos e professora de geriatria e ética médica na faculdade de medicina do 

Hospital Mount Sinai em Nova York, é preciso que os cursos voltados a formação de 

profissionais que atuarão na área da saúde oferecem formação não só nas grades curriculares, 

mas também de caráter contínuo e que potencializam a competência das equipes de Cuidados 

Paliativos. A referida profissional considera imprescindível, sobretudo para o médico, 

conseguir identificar quando os pacientes estão em declínio com a finalidade de que a 

aproximação ao enfermo e seus familiares seja feita de maneira adequada, o que facilitará a 

discussão sobre a evolução da doença, o que esperar do futuro, as vantagens e danos de outras 

opções de cuidados, significando que para qualquer doença considerada terminal, ainda que 

haja longa sobrevida aos portadores, é fundamental que exista a comunicação clara e assertiva 

com a equipe profissional que os permita decidirem ou não pela intervenção paliativa. 

 Ao longo dos anos, múltiplos estudos têm evidenciado que investigações pertinentes 

para a discussão acerca dos cuidados a serem oferecidos podem reduzir tratamentos caros, 

invasivos e fúteis, o que favorece a melhoria da qualidade de vida do enfermo e do seu núcleo 

familiar, oportunizando mortes mais dignas. Uma análise publicada no Journal of American 

Medical Association (JAMA), já no ano de 2008, mostrou que os pacientes terminais que 

mantinham diálogos com seus médicos manifestavam maior propensão a aceitarem seu quadro 

de saúde e priorizavam tratamentos direcionados ao alívio da dor e desconforto, escolhendo 

também a não reanimação. Por via de regra as investigações indicam que os doentes terminais, 

em maioria, preferem cuidados voltados à qualidade de vida se estiverem cientes das chances 

reais de sobrevivência e dos prós e contras da terapia convencional. Ao avesso do que é 

disseminado pelo senso comum, as pesquisas indicam que os desfechos negativos e que 

comprometem o bem-estar do paciente resultam justamente de ações e condutas agressivas nos 

últimos dias que antecedem a morte.  

Quanto aos cuidados e suporte prestados aos portadores de doença progressiva e 

incurável que incluam também suas famílias, os levantamentos e pesquisas seguem o mesmo 

eixo, demonstrando a necessidade crescente dessas ações. Desde 1990 a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) reconhece os Cuidados Paliativos e busca manter esforços para colocar o tema 

na agenda mundial, fomentando ainda a evolução conceitual da referida práxis. Ponderando-se 

que Cuidados Paliativos requerem intervenção precoce para avaliação e tratamento da dor e 

outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual esse pode ser um importante 

desafio para a educação em saúde, uma vez que a formação profissional não apresenta de 
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maneira equilibrada a oferta entre as disciplinas relativas à intervenção curativa e as que se 

referem aos cuidados de suporte e de fim de vida. Em termos de serviços oferecidos, um 

levantamento realizado no Brasil em 2018 pela Academia Nacional de Cuidados Paliativos 

(ANCP) revelou a existência de 150 equipes especializadas e em 2019 o cenário encontrado foi 

de 121 serviços identificados, em torno de 80% coordenados por médicos. Esse panorama pode 

contribuir para o estímulo de expectativas positivas, desde que as ações de cuidados estejam 

apoiadas em um sistema de saúde que considere a doença e a morte como partes integrantes do 

ciclo vital.  

A partir do exposto, o presente trabalho pretende apresentar, por meio de pesquisa 

bibliográfica e sob perspectiva humanizada, a estruturação e funcionalidade dos serviços de 

saúde para o tratamento e acompanhamento dos pacientes em situação de terminalidade, bem 

como aqueles em fim de vida. De tal maneira, a pesquisa baseou-se no processo de criação e 

estruturação do SUS no Brasil, os desafios da formação profissional para o atendimento em 

Cuidados Paliativos e as possíveis melhorias relacionadas aos serviços de saúde frente à 

terminalidade. 

 

PROCESSO SÓCIO-HISTÓRICO DE FORMAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SUS 

Muitos séculos antes da presença dos europeus em solo brasileiro, os povos indígenas 

já o habitavam e apresentavam enfermidades que lhes eram características, entretanto, a 

chegada dos colonizadores agravou a condição de saúde no território, pois estes trouxeram 

doenças desconhecidas da população local e para as quais os indígenas não haviam 

desenvolvido imunidade, o que levou milhares deles à morte (ALMEIDA; NÖTZOLD, 2008). 

No decorrer dos 389 anos de Colônia e Império praticamente nada foi feito com relação à saúde, 

prevalecendo a inexistência de políticas públicas estruturadas (DERNTL; PALAZZO; 

TREVIZAN, 2014). Com a vinda da Família Real ao país em 1808 e a mudança da capital de 

Salvador para o Rio de Janeiro surgem as primeiras ideias de controle sanitário, contudo de 

maneira segregacionista, já que a realeza não tinha interesse em compartilhar espaços comuns 

com os populares, o que foi decisivo para a transferência de pessoas das ruas às periferias 

(SANTOS, 2020). Destarte, a evolução das ações na área de Saúde Pública remete a 

Constituição de 1824, ocasião em que o Brasil passa a assumir os cuidados com a saúde dos 

escolares e pessoas com problemas mentais, porém os gastos nessa área não ultrapassaram 1% 

de todo o orçamento (CAMPOS, et al, 1987). De maneira simplificada a Constituição trazia 

uma declaração de direitos individuais e garantias que, em seus fundamentos, persistiram nas 

constituições posteriores (SILVA, 2010.) 

A assistência à saúde apresentou-se restrita e primária por longos anos, assinalando a 

predominância de modelos excludentes e da carência de políticas dessa ordem no cenário 

nacional. Somente a partir da Constituição de 1988 surgiram mudanças significativas, visto que 

mesmo após a queda do Império e a proclamação da República o acesso aos serviços de saúde 

manteve-se limitado, pois o sistema continuava informal e baseado em consultas particulares 

(BAPTISTA, 2003). A imigração dos trabalhadores europeus no início do século XX favoreceu 

o fortalecimento da pressão popular pela criação de um conjunto de ações melhor integrado 

entre saúde e trabalho, o que culminou com o surgimento do Projeto de Lei do deputado Eloy 

Chaves, o qual propunha a instituição das Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAPs) (SOUSA, 

2002). A proposta foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo Presidente Arthur Bernardes, 



 
Florianópolis, Ed.14, n.01, Agosto/2022 - ISSN/2675-5203 56 

transformando-se no Decreto nº 4.682, de 24 de janeiro de 1923. As CAPs eram mantidas e 

geridas pelas empresas e ofereciam serviços médicos aos funcionários e suas famílias, além de 

descontos em medicamentos, aposentadoria e pensão para herdeiros, porém não houve 

transformações no meio rural, assim como para os desempregados, pesando ainda o fato de que 

nem toda entidade empregatícia oferecia esse benefício que era comum nas organizações de 

maior porte (LIMA, 2005). O papel do Estado em relação às CAPs limitou-se à legalização de 

sua prática, que já ocorria informalmente desde 1910, e ao controle a distância do seu 

funcionamento, intercedendo em conflitos de interesses (LIMA, 2005).  

Em 1945, com a eleição de Eurico Gaspar Dutra, o país inicia um período de 19 anos 

de experiência democrática e a saúde pública assume um modelo mais centralizado com 

programas e serviços verticalizados, cujo objetivo era o de implementar campanhas e ações 

sanitárias, o que ampliou o debate acerca das ações em saúde e assistência médica.     Mesmo 

durante essa fase, o direito à saúde integral e irrestrito não era garantido a todo cidadão 

brasileiro e apenas uma parcela mínima de trabalhadores contavam com o acesso aos serviços 

de saúde, uma vez que estes eram mantidos pela condição de segurado (NETO et al, 2010). 

Nessa conjuntura, aos que não trabalhavam com carteira assinada ou não dispunham de 

dinheiro para arcar com os atendimentos particulares restavam as Santas Casas de Misericórdia, 

que por serem de ordem religiosa prestavam atendimentos filantrópicos. Essas instituições 

atuaram por décadas como única alternativa de acolhimento e assistência àqueles que não 

tinham acesso aos serviços de saúde em virtude do modelo efetivo. Os relatos de atuação das 

entidades mencionadas nesse campo são extensos, datando desde a colonização, o que foi 

determinante para que as Santas Casas se perpetuarão ao longo da história do país (BERCHO, 

2013; CMB, 2016). 

A era Getúlio Vargas – 1951 a 1954 – promoveu, no ano de 1953, a criação do 

Ministério da Saúde (MS) e trouxe com essa inovação a primeira experiência de dedicação 

exclusiva à criação de políticas nesse campo, porém focava-se no atendimento às áreas rurais, 

uma vez que nos centros urbanos já era privilégio aos que dispunham de carteira assinada 

(NETO et al, 2010). A criação do referido órgão simultaneamente à reforma dos serviços 

nacionais, cujas ações voltavam-se à implementação de medidas isoladas para cada doença, e 

sua integração ao Departamento Nacional de Endemias Rurais (DNERu) sustentava a política 

já existente, pois seguia com o foco central nas doenças coletivas, especialmente as endemias 

rurais que inibiam o desenvolvimento da nação. Portanto, mesmo contendo ações antes 

fragmentadas em diferentes instituições, mantinha o modelo vertical e coordenado pelo 

governo federal (LIMA, 2005). Neste aspecto, a realização das Conferências Nacionais de 

Saúde foram essenciais para o fortalecimento da compreensão quanto à relevância da saúde 

pública no Brasil. A 3ª Conferência Nacional de Saúde, ocorrida no final de 1963 apresentou 

estudos diversificados acerca da criação de um sistema prioritariamente universal e 

descentralizado, tendo em vista o protagonismo dos estados e municípios, porém a instauração 

da ditadura militar, no ano seguinte, calou a proposta alguns meses depois (PALAZZO; 

TREVISAN, 2014). 

Nos anos que se seguiram entre 1964 a 1985 houve diversos cortes de verbas 

destinadas à saúde pública, o que gerou a intensificação de doenças e provocou o aumento de 

epidemias e da mortalidade infantil, forçando o governo a adotar novas medidas (TEIXEIRA 
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& OLIVEIRA, 1985). Em 1966, a unificação de todos os institutos que atendiam os 

trabalhadores da área privada favoreceu a criação do Instituto Nacional de Previdência Social 

(INPS). Em 1977 surge o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social 

(INAMPS), autarquia federal gerada pela Lei nº 6.439, que instituiu o Sistema Nacional de 

Previdência e Assistência Social (SINPAS). A principal mudança estabelecida foi a 

transferência de funções exercidas pelo INPS para dois órgãos distintos. A assistência médica 

aos segurados ficou a cargo do INAMPS e a gestão financeira foi atribuída ao Instituto de 

Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (IAPAS). Ao INPS coube apenas 

a concessão de benefícios assistenciais (SANTOS, 2020). Ressalta-se que as reformas 

realizadas durante o período militar constituíram apenas manobras para evitar críticas, já que 

ao mesmo tempo em que o governo ampliava os espaços de manifestação política recorria 

também a estratégias como concessões econômicas restritas e políticas sociais repressivas e 

paternalistas (TEIXEIRA & OLIVEIRA, 1985). 

A década de 1970 exigiu a definição de novas táticas para a manutenção do regime 

que se via ameaçado frente à iminência de uma crise política e social. Dentre as ações 

implementadas pode ser citada a política de abertura governamental e em decorrência dela a 

criação do Conselho de Desenvolvimento Social (CDS), todavia, conquanto não dispunha de 

pessoal para preencher os campos de atuação abertos foi necessário agir em favor da criação de 

espaços institucionais às pessoas cuja a ideologia era contrária, senão antagônica, ao que 

predominava em seus respectivos setores, e assim lideranças da reforma sanitária transpuseram 

o interior da alta burocracia estatal, pelos campos da saúde e da previdência (ESCOREL, 

1998).O movimento sanitarista, por sua vez, era composto de profissionais da saúde, 

intelectuais, partidos políticos, movimentos sociais diversos e se tornou fundamental para o 

entendimento do conceito de saúde pública como direito no Brasil. Embora as pressões por 

reformas na política de saúde configurarem fatores para transformações concretas, as mudanças 

se efetivaram ainda de forma incipiente, resguardando os interesses do Estado autoritário e 

somente no fim da década de 1970, o movimento, favorecido por uma série de estudos 

acadêmicos e práticos empreendidos, sobretudo, nas faculdades de Medicina, começou 

apresentar maturidade, Um claro sinal desse amadurecimento foram as primeiras greves 

ocorridas após 1968 e a renovação dos sindicatos médicos que ressignificam a realidade da 

categoria na sociedade e no mercado de trabalho (ESCOREL,1999). 

Apesar do clima de redemocratização, a década de 1980 iniciou-se em meio à crise 

política, social e institucional. A realização da 7ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) em 

1980 buscou a reformulação da referida política e teceu o Programa Nacional de Serviços 

Básicos de Saúde (PREV-SAÚDE), cujo objetivo era estender o Programa de Interiorização 

das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS), dotando o território nacional de uma rede de 

serviços que oferecesse, em quantidade e qualidade, os cuidados primários de proteção, 

promoção e recuperação da saúde, tendo como meta a cobertura para toda a população até o 

ano 2000 (MS,1980). Suas pressuposições indeclináveis baseavam-se na hierarquização do 

atendimento por níveis de complexidade, a integralização dos serviços existentes em cada um 

dos níveis de complexidade e a regionalização do atendimento por áreas de populações 

definidas (CORDEIRO,1991). Entretanto, as sementes plantadas pela 7ª CNS germinaram 

apenas a partir de 1985 com a queda do regime militar e a eleição indireta da chapa de oposição 

em que foi eleito Tancredo Neves, o qual veio a falecer e não chegou a tomar posse, assumindo 
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o governo da chamada Nova República o vice-presidente José Sarney. No referido contexto, 

líderes do movimento sanitário agora passam a ocupar posições de destaque no âmbito político-

institucional do país, coordenando as políticas e negociações nos setores de saúde e previdência 

(PALAZZO; TREVISAN, 2014).  

A realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, a Comissão da Reforma 

Sanitária em 1987 e a Assembleia Constituinte em 1988 são considerados marcos históricos no 

processo de formação do SUS (SANTOS, 2018). A 8ª CNS foi consagrada pela participação 

inédita da comunidade e dos técnicos na discussão de uma política setorial, pela aprovação 

unânime da diretriz de universalização da saúde, do controle social efetivo de acordo com as 

práticas já estabelecidas e pela garantia do direito à saúde integral (SANTOS, 2018). Na ocasião 

discutiu-se ainda a junção do INAMPS ao Ministério da Saúde, delegando-se a Previdência 

Social as ações próprias do seguro social, o que resultou na aquiescência para a criação de um 

sistema único de saúde com separação total em relação à previdência. Contudo, as propostas 

da 8ª CNS não foram realizadas imediatamente, pois ainda havia a discussão acerca do 

financiamento e operacionalização do novo sistema apresentado, o que conflui para a formação 

do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), em julho de 1987, que foi proposto 

pelo INAMPS/MPAS e constituiu a base para a construção do SUS. Nesse período houve o 

avanço significativo da política de descentralização da saúde e do orçamento que concedeu 

maior autonomia aos estados na programação das atividades do setor, além de permitir o 

desenvolvimento das estratégias de hierarquização e universalização da rede de saúde, retirando 

do INAMPS o poder que este centralizava (PAIM, 2008). 

Em 1987/88, a discussão de uma Assembleia Nacional Constituinte que se desenrolava 

ao mesmo tempo da implementação do SUS, apoiava-se no relatório da 8ª CNS para discutir a 

reforma sanitária e finalmente a aprovação do novo sistema (MS,1987). Em 5 de outubro de 

1988 a promulgação da 8ª Constituição Federal legitima a redefinição de prioridades das 

políticas de saúde pública, oficializa o SUS, referência a saúde como direito de todos e dever 

do Estado e permite a descentralização das ações para os estados e municípios, legalizando o 

elo entre esses serviços e os direitos humanos, o direito ao trabalho, à moradia, à educação, à 

alimentação e ao lazer (MS, 2002). Em virtude da conjuntura então estabelecida e considerando 

que a efetivação do direito à saúde depende do provimento de outras políticas que o assegurem, 

é aprovada em 19 de setembro de 1990 a lei 8.080, chamada Lei Orgânica da Saúde (LOS), 

elaborada pela Comissão Nacional de Reforma Sanitária (CNRS) que delega e especifica as 

atribuições do SUS (FAVARET, 2001). Ainda em 28 de dezembro de 1990 o controle social, 

por meio da participação popular na gestão do SUS, é assegurado pela Lei 8.142, manifestando 

a conquista dos cidadãos que se enveredaram nos espaços estratégicos partindo de dentro dos 

aparelhos do Estado (MS, 2002; BRASIL, 1990). Em 1993 o INAMPS foi extinto, pela Lei nº 

8.689, e suas competências transferidas às instâncias federal, estadual e municipal, 

consolidando-se de modo prático a operacionalização do SUS (SANTOS, 2020). 

 

ENTRAVES DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM CUIDADOS PALIATIVOS 

A expansão dos Cuidados Paliativos ao redor do mundo tem se mostrado expressiva, 

sobretudo nos últimos anos, fazendo-se presente inclusive no Brasil. Essa propagação tanto é 

inalterável quanto urgente, não só do ponto de vista técnico, como moral e ético frente às 

circunstâncias de descaso em que se encontra uma soma expressiva de pacientes, os quais 
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carecem de intervenções consistentes ao exame necessário para o alívio das angústias e 

sofrimentos que se apresentam diante da condição de terminalidade (COSTA, MAGALHÃES, 

ROCHA, 2019). A partir do aparecimento gradativo dessas situações, a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) se pronunciou em relação aos países desenvolvidos e em desenvolvimento, 

onde há pessoas vivendo e morrendo solitárias, amedrontadas, carregadas de dores e sintomas 

físicos, dispondo de pendências biopsicossocioespiritual não socorridas. Por manter-se alerta a 

esse panorama, a referida Organização dispõe detalhadamente sobre a intervenção paliativa, 

evidenciando sua especificidade e suas vertentes elementares, cuja finalidade é o alívio dos 

quadros de dor e dos demais sintomas passíveis de ocasionar sofrimento (OMS, 2021), atributos 

que conferem ao olhar humanizado o mesmo valor que já é dado ao conhecimento técnico, pois 

é dessa cooperação que surgirá a devida percepção para aceitar o limite da vida (AZEREDO; 

ROCHA; CARVALHO 2011; FIGUEIREDO; STANO, 2013).     

 A intervenção paliativa, se entrevista de maneira fugaz, não será compreendida em sua 

real dimensão, dado se tratar de uma prática que engloba conhecimento científico, averiguação 

bioética e empatia perante a adversidade humana, trazendo para o foco de suas ações não só o 

paciente, como seus familiares/cuidadores que também fazem jus a informação e suporte a fim 

de manterem os cuidados e a assistência que será demandada em níveis cada vez maiores para 

a realização das atividades e rotinas diárias essenciais ao bem-estar de todos, o que, por sua 

vez, exigirá o melhor trato e comunicação possíveis entre as equipes profissionais e os usuários 

dos serviços. É válido destacar que, apesar de o avanço científico ter possibilitado o 

desenvolvimento da alta biotecnologia, o caráter progressista pertinente às ações desenvolvidas 

para o atendimento aos portadores de doenças terminais ainda gera inquietação em algumas 

realidades, posto que há uma quebra de paradigma onde profissionais ensinados em toda sua 

formação a se empenharem ao máximo para a recuperação da saúde e manutenção da vida, são 

confrontados por pacientes já em fase avançada de seus diagnósticos e que não respondem mais 

às terapias curativas, demandando por ações diversas daquela que prima pela cura a todo custo 

e se encaminham a prestar o conforto apropriado para que o enfermo viva com toda a plenitude 

até a sua morte (KOVÁCS, 2005; MARENGO, 2009). Essas conjunturas também costumam 

evidenciar o temor pelas penalidades legais diante do compromisso de decidir sobre o fim de 

vida dos pacientes, uma vez que a formação oferecida está calcada na tradição das escolas 

médicas contemporâneas e da deontologia (DANTAS; SOUSA, 2008).  

A consolidação de realidades que apresentem a oferta dos Cuidados Paliativos de 

qualidade está primeiramente contida no processo educativo, pois é dele que emana a 

possibilidade de formar profissionais especialistas nesse campo, assim como equipes e agentes 

que, frente aos pacientes portadores de doenças progressivas e incuráveis saibam acolher e 

prestar cuidados que ofereçam alento e serenidade ao enfermo e seus familiares, naturalizando 

a assistência humanizada perante as formas de morrer (SOUZA et al, 2015). Dentre as 

estratégias propostas para o desenvolvimento do tema pode ser mencionada a inserção dos 

Cuidados Paliativos tanto nas disciplinas específicas, em que o ensino centra-se no 

aprofundamento dos aspectos técnicos e humanos, como no ensino transversal, incorporando o 

debate do assunto durante toda a formação profissional, em qualquer disciplina, integrando 

continuamente conceitos e princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), Atenção Primária à 

Saúde (APS), Códigos de Ética, Legislações para Segurança do Paciente, Política Nacional de 

Humanização (PNH) compreendendo-se ainda o treinamento profissional em diferentes níveis 
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de atenção, o conhecimento para a população em geral e a realização de pesquisas 

(FIGUEIREDO, 2006). Perante tais alternativas, a inserção dos referidos conteúdos nos 

currículos de graduação e na formação dos técnicos e demais profissionais integrantes das 

equipes de cuidados mostra-se essencial, entretanto, uma reformulação desse porte requer o 

avanço das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação (LOPES et al, 2014). 

Os desafios referentes a reestruturação dos currículos para os cursos de formação em 

saúde perpassam também pela escassez de políticas públicas que incluam práticas inovadoras 

de assistência e que efetivamente acompanhem as mudanças, fomentando o ensino a partir do 

embasamento científico, biotecnológico e humanitário para atendimentos de alta pertinência e 

eficácia que sejam condizentes com as novas realidades clínicas e as crescentes discussões 

acerca do cuidado humanizado (HERMES; LAMARCA, 2013). No tocante ao preparo e 

conhecimento para a abordagem à família, deve-se mencionar que a complexidade dos quadros 

presenciados pelas equipes de atendimento resultam em desafios éticos, sobretudo no que se 

refere à comunicação assertiva entre ambos (SOUZA et al, 2020), por isso a importância de 

dispositivos educacionais que permitam a inclusão adequada dos familiares no decorrer de todo 

o acompanhamento realizado para que a referida atuação possa se efetivar conforme os 

princípios de dignidade e humanidade, seja no ambiente hospitalar ou no atendimento em 

domicílio, já que a intervenção paliativa não se dá puramente em detrimento do espaço físico, 

mas por sua filosofia de cuidados que se consolidam aonde quer que o doente esteja. (PESSINI, 

2006). Por tratar-se de medida que permitirá o aumento de profissionais esclarecidos, 

preparados e que apresentaram melhores condições de perceber o quanto ainda pode ser feito 

aos pacientes em situação de terminalidade e seus familiares, fornecendo-lhes o justo 

atendimento diante da finitude é que deve ser incentivada vigorosamente a inclusão das 

disciplinas de Cuidados Paliativos nas grades curriculares dos cursos técnicos e de graduação 

para que as dificuldades identificadas nesses serviços sejam superadas, uma vez que tais 

limitações têm como ponto de partida a deficiência do formato brasileiro de ensino 

(FIGUEIREDO, 2006). 

 

CUIDADOS PALIATIVOS E SERVIÇOS DE SAÚDE: LIMITES E POSSIBILIDADES 

A promulgação da Constituição Federal de 1988 e a respectiva instituição do Sistema 

Único de Saúde (SUS) representam marcos históricos significativos para as políticas de saúde 

no Brasil, visto que o acesso a esses serviços se deslocou da esfera privada para a pública, sendo 

assegurado legalmente como direito fundamental que deve ser provido a todos que estejam em 

solo brasileiro (FARIA, 1997). A Carta Magna de 1988 foi o primeiro documento a colocar a 

saúde definitivamente no ordenamento jurídico, reconhecendo-a como direito do cidadão e 

dever do Estado ao retirar dos indivíduos a total responsabilidade sobre a própria saúde 

(FARIA, 1997). Desde a sua origem o SUS preconiza enquanto diretrizes fundamentais a 

descentralização, o financiamento, o controle social, a gestão do trabalho e a sua criação é 

considerada a maior política de inclusão social do país contida sob o novo regime democrático, 

sendo gradativamente ampliada, por meio das legislações que fundamentam o bem-estar da 

população de forma ampla e sem distinção (FAVARETTO, 2001). Nesta perspectiva evidencia-

se também a importância da intervenção paliativa amparada pelo SUS, bem como a garantia de 

acesso a esses cuidados por meio da reorganização dos serviços públicos de saúde (VEGA et 

al, 2001). 

https://dalmass.com/mba-gestao-em-organizacoes-de-saude-hospitais-clinicas/


 
Florianópolis, Ed.14, n.01, Agosto/2022 - ISSN/2675-5203 61 

Até o ano de 2016 existiam por volta de 7.000 serviços de Cuidados Paliativos em 

cerca de mais de 90 países. O Brasil contava com apenas 40 centros especializados nesse 

formato de assistência. (NICKEL; OLIARI; VESCO, 2016). Em 2018 já se dispunha de 177 

serviços de Cuidados Paliativos e em 2019 um total de mais de 190 unidades. Embora o 

aumento gradativo desses serviços no decorrer dos anos seja de grande relevância, é ainda 

insuficiente para se considerar o país, segundo os parâmetros mundiais, entre aqueles com 

melhor referência de provisão em Cuidados Paliativos, os quais, em território nacional, são 

predominantemente ofertados pela rede pública (JUNQUEIRA; FERREIRA; GUIRRO, 2020). 

Apesar dos Cuidados Paliativos serem, em sua origem, fortemente associados a criação de 

Hospícios, esse movimento tem pouca força no Brasil, onde se atua no sentido de trazer para 

os serviços públicos disponíveis a filosofia Hospice, o que contribui para o restrito número de 

instituições físicas desse porte, embora estas sejam muito bem-sucedidas em diversos países 

(COSTA; MAGALHÃES; ROCHA, 2019). Portanto, no contexto geral, a paliação é uma 

prática real e importante na relação equipe/paciente, mas ainda há muito o que se avançar 

nacionalmente em termos de políticas públicas para que esse cuidado seja desenvolvido e 

apresentado de maneira adequada nos serviços de saúde, sobretudo no tocante a sua concessão 

que, no Brasil, frequentemente ocorre quando a doença encontra-se evoluída e não há resposta 

à intervenção curativa, o que torna necessária a sua oferta desde o início do tratamento, 

conforme as recomendações contemporâneas (JUNQUEIRA; FERREIRA; GUIRRO, 2020) 

Os Cuidados Paliativos encontram-se em um campo extremo e repleto de desafios, 

visto que além de conviverem rotineiramente com o limiar entre a vida e a morte, a sua 

crescente demanda tem exigido um quantitativo cada vez maior de profissionais especializados 

nessa área, dado que a intervenção paliativa não se limita a concepções puramente técnicas, 

mas envolve questões éticas, como decidir sobre o local em que o paciente irá falecer, a maneira 

como a equipe vivenciará a morte e o luto, identificar e administrar as condições do paciente e 

do seu núcleo familiar para receber os cuidados em domicílio, entre outros (SILVA, 2016). Em 

tais condições faz-se imperativo aos profissionais que compõem as respectivas equipes 

propensão para lidar com as demandas apresentadas não só pelo paciente, como também pelos 

familiares que o acompanham em sua trajetória de adoecimento até o fim de vida e se dedicam 

a impedir inquietações e contrariedades das quais ele pode ser poupado (CARVALHO; 

PARSONS, 2012). Perante esses quadros costumam pesar a inabilidade profissional no trato às 

questões de ordem biopsicossociais e a indisponibilidade de aparato tecnológico para o devido 

acompanhamento dentro dos serviços de saúde. Para tanto é essencial que haja promoção e 

investimento contínuos neste vasto campo, a fim de que os profissionais sintam-se incentivados 

e comprometidos com os Cuidados Paliativos e em fim de vida, agregando-os enquanto práticas 

usuais e ampliando os saberes a serem aplicados diante de situações que os confrontam com a 

finitude (QUEIROZ et al, 2013).  

A possibilidade da concretização de contextos turbulentos que venham a causar 

distúrbios de qualquer natureza torna pertinente e indispensável rotinas de atendimento bem 

estruturadas que incorporem no decorrer do acompanhamento reuniões periódicas entre a 

equipe multidisciplinar qualificada e todos os que implicam no processo de adoecimento e 

terminalidade para o melhor reconhecimento dos múltiplos modelos familiares e das 

concepções e valores construídos a partir do seu processo sócio-histórico, facilitando uma 

abordagem de cunho biopsicossocioespiritual que compreenda os diversos sistemas 
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constituintes desses sujeitos (SILVA, 2016). Deste modo, a formação continuada e a 

capacitação das equipes de cuidados devem abranger o reforço de habilidades e de 

competências que priorizem, entre outros, a comunicação empática e terapêutica, o traquejo 

para articulação da rede de saúde, os princípios da humanização e integralidade e o preparo 

emocional dos envolvidos em face ao comunicado da intervenção paliativa. É a partir do fator 

educativo que a atuação profissional se nutrirá de subsídios para reverberar junto aos pacientes 

e suas famílias, favorecendo o vínculo e a obtenção de respostas mais adequadas aos desafios 

éticos e psicossociais experimentados no decorrer do acompanhamento àqueles cuja 

continuidade da vida encontra-se ameaçada (SOUZA et al., 2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa bibliográfica utilizada para a elaboração do presente artigo permitiu o 

resgate do processo sócio-histórico de formação do SUS, o qual retirou a saúde da esfera 

meramente caritativa, ressignificando-a enquanto direito adquirido a todos os cidadãos 

brasileiros estendendo-se também aos não cidadãos que estiverem em solo nacional. A criação 

do SUS possibilitou o acesso universal aos serviços de saúde, os quais foram amplificados e 

assegurados legalmente, ao longo do tempo, até alcançarem as ações voltadas aos Cuidados 

Paliativos que são majoritariamente oferecidos pela rede pública. A conquista da criação e 

concretização de uma política de saúde pactuada enquanto direito universal e a garantia do 

controle social desse direito remonta a luta e ao empenho de representantes da sociedade que 

empregaram tempo, dedicação e recursos materiais para a efetivação de um sistema de saúde 

único, integral, descentralizado, integralizado e equânime no Brasil. 

O presente trabalho possibilitou também a reflexão quanto à importância da inclusão 

de disciplinas referentes aos Cuidados Paliativos nas grades curriculares dos cursos de saúde 

para que o profissional já em sua formação acadêmica tenha conhecimento desse campo tão 

necessário e cuja demanda tem se mostrado crescente. Foi ainda oportunizado o fortalecimento 

da ideia de que os familiares/cuidadores devem ser incluídos, de fato, no acompanhamento 

prestado pelas equipes multiprofissionais para que recebam o auxílio necessário em todas as 

esferas do cuidar, particularmente no que diz respeito ao esgotamento advindo do papel que 

desempenham, com a finalidade de que a prática profissional esteja pautada em uma 

compreensão holística em relação à família do paciente, atingindo em seu cotidiano o nível do 

cuidar que ofereça conforto e tranquilidade a todos os envolvidos a partir de condutas 

empáticas, colaborativas e humanas ante as diferentes percepções frente a morte. 

Por fim, a pesquisa realizada permitiu uma breve explanação quanto ao significado do processo 

de formação e consolidação do SUS e o desenvolvimento dos serviços de saúde ao longo do 

tempo para o alcance das ações realizadas com foco nos Cuidados Paliativos, os quais são 

ofertados em maior escala pela rede pública. Abordou-se também a atuação dos Hospitais que 

são pouco difundidos no Brasil, apresentando pequeno quantitativo de unidades físicas se 

comparado a proporção populacional e territorial do país. No tocante à intervenção paliativa 

exercida nos serviços públicos de saúde foi reforçada a importância do fator educativo para a 

continuidade da formação profissional com base em atualizações periódicas, focadas na 

melhoria e inovação do conhecimento, sobretudo em virtude da necessidade crescente de 

profissionais aptos a lidarem com pacientes terminais ou em fim de vida e seus respectivos 

núcleos familiares, dado que a presença desses quadros naturalmente ocasiona cargas de 
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sofrimento aos envolvidos, o que requer abordagem profissional capaz de assimilar os diversos 

formatos de família, bem como suas complexidades, incluindo, portanto, o estabelecimento de 

comunicação clara e assertiva, articulação, cuidado humanizado, entre outros, para que sejam 

criadas condições eficazes de enfrentamento, pautados no alívio e no bem-estar daqueles que 

estão em confronto com o processo de terminalidade e fim de vida. 
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RESUMO 

A família desempenha função primordial no apoio aos seus membros, especialmente quando estes apresentam 

necessidade de cuidados intensificados em virtude de doença avançada, progressiva e incurável. Os cuidados 
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paliativos surgem como alternativa a um acompanhamento integral e que se propõem a oferecer qualidade de vida 

ao paciente, entretanto esta é uma fase carregada de sofrimento, que atinge a todos que convivem com o doente e 

que mantêm com ele laços de natureza afetiva. Os desafios e limitações, próprios deste período, requerem resposta 

adequada de toda a equipe que atende o paciente e seus familiares. Neste processo é fundamental que o 

acompanhamento se estenda para além das demandas clínicas e que os profissionais procurem orientar de forma 

estruturada à família. O presente artigo pretende apresentar, por meio de pesquisa bibliográfica e sob perspectiva 

prática e humanizada, a terapia familiar como instrumento terapêutico complementar ao apoio profissional, bem 

como os benefícios da sua utilização com as famílias de pacientes em cuidados paliativos.  

Palavras-chave: Terapia Familiar. Família. Cuidados Paliativos. 

 

ABSTRACT 

The family plays a primordial role in supporting its members, especially when They present the need for intensified 

care due to advanced, progressive, and incurable diseases. Palliative care emerges as an alternative to an integral 

accompaniment that proposes to offer a quality of life to the patient, however, this is a phase fraught with suffering 

that affects all those who live with the patient and maintain effective ties. The challenges and limitations that are 

typical of this period require an adequate response from the entire team that cares for the patient and your family. 

In this process, it is fundamental that the follow-up extends beyond the clinical demands and that the professionals 

try to guide in a structured way the support to the family. The present article intends to present, through 

bibliographical research and under a practical and humanized perspective, family therapy as a therapeutic 

instrument complementary to professional support, as well as the benefits of its use with the families of patients 

in palliative care. 

Keywords: Family Therapy. Family. Palliative Care. 

 

RESUMEN 

La familia juega un papel clave en el apoyo a sus miembros, especialmente cuando necesitan cuidados intensivos 

debido a una enfermedad avanzada, progresiva e incurable. Los cuidados paliativos surgen como una alternativa 

de seguimiento integral y tienen como objetivo ofrecer calidad de vida al paciente, sin embargo esta es una etapa 

llena de sufrimiento, que afecta a todos los que conviven con el paciente y mantienen vínculos de carácter afectivo 

con él. Los desafíos y limitaciones de este período requieren una adecuada respuesta de todo el equipo que atiende 

al paciente y sus familiares. En ese proceso, es fundamental que el seguimiento se extienda más allá de las 

exigencias clínicas y que los profesionales busquen orientar a la familia de forma estructurada. Este artículo tiene 

como objetivo presentar, a través de la investigación bibliográfica y desde una perspectiva práctica y humanizada, 

la terapia familiar como una herramienta terapéutica que complementa el apoyo profesional, así como los 

beneficios de su uso con las familias de los pacientes en cuidados paliativos. 

Palabras clave: Terapia familiar. Família. Cuidados paliativos. 

 

INTRODUÇÃO 

A palavra família apresenta um significado diverso daquele que entendemos na 

atualidade, ela vem do latim famulus e significa grupo de escravos ou servos pertencentes ao 

mesmo patrão. Embora, sem dúvida, seja o agrupamento humano mais antigo de que se tenha 

conhecimento, posto que todo o ser humano tem origem em razão da família, seu conceito, suas 

características e formação é extremamente volátil, pois sofre transformações ao longo do tempo 

de acordo com a evolução dos ideais sociais, das descobertas científicas e dos costumes, o que 

inviabiliza o estabelecimento de uma definição sólida e imutável do que venha a ser família, 

bem como seus respectivos aspectos e configurações, que embora sejam inerentes ao conceito 

também sofrem variações no decorrer do processo histórico.  

Os avanços ocorridos na sociedade e no modo de vida ao longo do tempo tiveram 

papel fundamental na mudança do modelo familiar que foi paulatinamente sofrendo influências 

dos ideais de liberdade, de igualdade e dignidade dos seres humanos. A família tornou-se mais 

democrática, o modelo patriarcal deu lugar a outras configurações, o que possibilitou o 

surgimento de um modelo igualitário em que todos os membros têm voz, bem como suas 

necessidades atendidas e a busca pela felicidade é compreendida como um fator essencial no 

ambiente familiar. Em linhas gerais, o ideal relacionado à família como instituição deu lugar à 
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sua formação enquanto instrumento do desenvolvimento pessoal de cada indivíduo. Essa 

mudança filosófica e institucional ainda não ocupa todos os contextos sociais contemporâneos, 

porém encontra-se em crescente consolidação. 

Obstante à volatilidade do conceito do que é família e de todas as mudanças e avanços 

ocorridos ao longo da história, no tocante ao adoecimento e cuidados para com o enfermo, 

desde sempre o grupo familiar constitui ponto de apoio principal aos seus doentes e, assim 

como estes, experimenta frente às situações de crise que normalmente se estabelecem diante da 

enfermidade, uma fase de incertezas, de dúvidas e de adaptação à nova conjuntura que a 

realidade contida no adoecimento enseja. O aporte demandado pelo paciente, sobretudo em fase 

final de vida, acarreta sobrecarga física, estrutural e de grande impacto emocional para os 

familiares. O apoio profissional oferecido é primordial para o êxito do acompanhamento e a 

satisfação do enfermo e todos aqueles que para ele apresentem algum significado afetivo, 

especialmente quando a doença avança. Deste modo, a participação e o envolvimento da família 

são de fundamental importância seja prestando suporte na internação ou no domicílio. 

A busca constante e permanente pela humanização do atendimento e dos serviços deve 

pautar a atuação profissional, especialmente daqueles que integram as equipes de cuidados 

paliativos, pois para além da questão clínica e de controle sintomático é no aspecto 

comunicacional que estão contidas as demandas de maior relevância dos pacientes e suas 

famílias, sendo por estes considerados de suma importância para a qualidade dos serviços 

oferecidos e prestados. A realização do trabalho multidisciplinar vinculado à terapia familiar 

como recurso de apoio profissional compõe alternativa viável ao tratamento por dispor de um 

olhar abrangente e diversificado que adéqua a oferta de cuidados nas fases avançadas da doença 

e possibilita a intervenção com a família no sentido de traçar estratégias para o melhor desfecho 

das múltiplas e diversas dificuldades próprias da realidade do adoecimento e sobretudo da 

terminalidade. 

O presente trabalho pretende apresentar, por meio de pesquisa bibliográfica e sob 

perspectiva prática e humanizada, a terapia familiar como instrumento terapêutico 

complementar ao apoio profissional, bem como os benefícios da sua utilização com as famílias 

de pacientes em cuidados paliativos, surgindo como agente potencializador para o êxito do 

acompanhamento durante o percurso de avanço da doença até o fim de vida. A proposta é 

clarificar, sob uma perspectiva humanizada, a eficácia da terapia familiar como instrumento de 

apoio no acompanhamento de famílias cujo algum membro esteja em processo de doença 

avançada, progressiva e incurável. Por tratar-se de tema pouco explorado nas instituições e 

equipes envolvidas, porém em crescente expansão na área da saúde, muito ainda se deve 

investir a esse respeito não havendo a pretensão de esgotar aqui as discussões e estudos acerca 

da terapia familiar como instrumento terapêutico de apoio profissional, bem como os benefícios 

de sua utilização com famílias de pacientes em cuidados paliativos. 

 

O ADOECIMENTO DE UM FAMILIAR E A IMPOSSIBILIDADE DE CURA 

A família é o espaço indispensável para a garantia da sobrevivência, do 

desenvolvimento e da proteção integral dos filhos e demais membros, independentemente do 

arranjo ou da forma como se estrutura. É ela que propicia os aportes afetivos e sobretudo 

materiais necessários ao desenvolvimento e bem-estar de seus componentes (FERRARI; 

KALOUSTIAN, 1998). É no meio familiar que geralmente são constituídos os vínculos que 
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perduram ao longo da vida. Entretanto, alguns períodos dessa convivência são potencialmente 

estressantes, pois exigem mudanças e negociação de novas regras. Isto ocorre, por exemplo, 

com o nascimento dos filhos, na transição da infância para a adolescência, em crises financeiras, 

divórcio, adoecimento, entre outros (NUNES, 2010). 

Os momentos conflituosos são oportunos para o fortalecimento emocional de todos os 

membros e, caso não haja adequação às exigências nesses períodos, provavelmente esse núcleo 

vai se tornar disfuncional (MINUCHIN,1982). A   enfermidade, tanto quanto os demais 

desafios que surgem na trajetória familiar, configura evento que produz angústia e alterações 

psicossociais para todos os envolvidos. As mudanças na estrutura e nos papéis desempenhados 

pela família são esperadas em momentos de crise, o que se aplica perante o diagnóstico de 

doenças graves ou com a proximidade da finitude de um de seus membros (FONSECA; 

REBELO, 2011). A maneira como cada família irá se comportar frente a possibilidade da morte 

de um ente sofre influência do seu sistema de crenças que, por sua vez, é estabelecido pelas 

experiências de perda e luto já vivenciadas. Quando a doença alcança uma fase onde não 

existem possibilidades terapêuticas, dúvidas e receios se instalam sobre o paciente e seus 

familiares (NUNES, 2010). 

No decorrer do processo de adoecimento e progressão da enfermidade o núcleo 

familiar enfrenta etapas semelhantes às atravessadas pelo paciente: diagnóstico, tratamento e 

cura ou morte (PEREZ; SILVA; COUTO, 2009). A depressão e a negação constituem fases 

principais deste percurso e a família, até então percebida como um sistema organizado, 

geralmente adoece em conjunto com o enfermo e se culpa pelo acontecido. O paciente e seus 

cuidadores temem a morte; o primeiro teme a própria extinção e os segundos temem a solidão, 

a falta do falecido e a finitude em si. Esses temores podem gerar tristeza, separação e ações 

ambivalentes, tendo em vista o desejo de aproximar-se no fim da vida e a tendência de afastar-

se emocionalmente do doente. Torna-se mais claro, portanto, o quanto a possibilidade da perda 

é ameaçadora e tende a dificultar o equilíbrio familiar nessa fase (CARTER; MCGOLDRICK, 

2008). É comum que a família apresente diferentes maneiras de enfrentar a situação vivenciada: 

tranquilidade, esperança, medo, insegurança, confusão, apatia, desespero, desestruturação, 

superproteção e inclusive, o luto antecipatório (SCHMIDT; GABARRA; GONÇALVES, 

2011). 

O aparecimento de doença ameaçadora à continuidade da vida exige adaptações e 

mudanças de papéis contínuas que acarretam situações de estresse e tensão nos familiares 

(LINDERHOLM, 2010). Os recursos emocionais e sociais do cuidador são determinantes para 

sua percepção em relação ao suporte prestado que pode revelar aspectos positivos ou negativos, 

interferindo na qualidade com que o cuidar será executado (FRATEZI; GUTIERREZ, 2011). 

A vivência do cuidado como fardo, a restrição de atividades, o medo, a insegurança, a solidão, 

o enfrentamento da morte e o apoio inadequado são fatores que aumentam a vulnerabilidade 

daqueles que cuidam e comprometem a qualidade do aporte oferecido aos doentes, aumentando 

o desgaste emocional de todos, tornando-se um potencial gerador de conflitos (CARTER; 

MCGOLDRICK, 2008). 

De acordo com a perspectiva sistêmica é possível compreender a morte como processo 

transacional da vida, cuja dinâmica envolve o morto e os sobreviventes em eixo comum, onde 

se reconhece a finitude e também se afirma a continuidade da vida (WALSH; MCGOLDRICK, 

1998). A condição de terminalidade acarretada por doença progressiva e incurável pode ser 
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vivenciada como experiência positiva por quem o enfrenta, uma vez que favorece a resolução 

de problemas e pendências emocionais, legais, financeiras e sociais, causando mudanças de 

atitude nas pessoas – mediante aproximação e fortalecimento de vínculos entre a família na fase 

final de vida dos seus entes queridos. Mesmo diante dos desafios, é possibilitado que os 

familiares acompanhem o paciente em situação de terminalidade de forma positiva e 

reconheçam esse período como único, gratificante, de amadurecimento e crescimento pessoal 

e espiritual (FONSECA; REBELO, 2011). 

A família reagirá ao adoecimento e à perda latente de um de seus membros de acordo 

com o nível de integração emocional do núcleo e à relevância do papel previamente ocupado 

pelo morto. Ademais, a morte provoca ruptura do equilíbrio familiar, cuja intensidade 

relaciona-se ao contexto étnico e social, às reações a perdas anteriores, ao momento e à natureza 

da morte, à função no sistema familiar e à abertura deste para outros sistemas (CARTER; 

MCGOLDRICK, 2008). Ao se deparar com situações de doença e morte, a família enfrenta um 

rearranjo e por meio desta reorganização será construída uma nova identidade na tentativa de 

manter-se em equilíbrio ou homeostase (SCHMIDT; GABARRA; GONÇALVES, 2011). 

Nesse contexto, o suporte psicológico e humano adequado é fundamental para que todos os 

envolvidos atravessem de forma digna e tranquila esse momento de incertezas, medos e dúvidas 

(FRATEZI; GUTIERREZ, 2011). 

 

CUIDADOS PALIATIVOS: QUANDO E POR QUÊ? 

A morte é um tema delicado e desconfortável para a maioria das pessoas, uma vez que 

se tornou assunto cercado de mistérios e foi transformado em tabu ao longo da história. Ao 

contrário do que acontecia na antiguidade, onde o indivíduo morria rodeado de amigos e 

familiares ele agora mora só, no ambiente hospitalar, via de regra, em unidades de terapia 

intensiva, cercado por máquinas e aparelhos (MENEZES, 2004). Como afirma Menezes (2004) 

“trata-se do modelo de morte moderna que vem acompanhado de um profundo processo de 

despersonificação dos pacientes, do crescente poder médico e a desumanização do doente”. A 

morte deixou de ser compreendida como um processo natural; ela é agora um evento traumático 

e que deve ser impedido a qualquer custo, embora seja inevitável para todos os seres vivos 

(SILVA; ISSI; MOTA, 2011). Do ponto de vista biológico, a morte é o momento do termo, o 

fim da vida e o homem é o único animal que possui consciência de sua finitude, o que interfere 

diretamente em sua maneira de agir frente a esse evento (JÚNIOR; ROLIM; MORRONE, 

2005). 

Ao longo dos anos, o adoecer e o morrer enfrentou diversas abordagens, entre elas a 

de prolongamento da vida o tanto quanto possível e curar tornou-se o objetivo principal 

(SILVA; ISSI; MOTTA, 2011). Essa compreensão da cura como única resposta à doença foi 

amplamente favorecida pelo modelo da morte moderna, em que tanto para o médico quanto 

para o hospital a morte representa um fracasso (MENEZES, 2004). O modelo contemporâneo, 

da boa morte, surge em contraposição ao modelo moderno, o que favorece às equipes 

ressignificarem as condutas diante da terminalidade e finitude da vida. Para Floriani e Schramm 

(2008), o conceito de boa morte tem sido empregado em cenários que requerem certas 

características, como a morte sem dor, de acordo com os desejos do paciente, no ambiente 

familiar, sem sofrimentos e em harmonia com os familiares. É na contramão da tentativa de 
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cura a todo custo que os cuidados paliativos surgem com a intenção de oferecer dignidade e 

humanidade no tratamento aos pacientes em fase avançada da doença.  

Em 1990, a Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu pela primeira vez o 

conceito e os princípios dos cuidados paliativos, reconhecendo-os e recomendando-os. O 

avanço do entendimento sobre o cuidar dentro dos parâmetros de saúde permitiu que a definição 

de cuidados paliativos sofresse alterações ao longo dos anos. O conceito atual da OMS amplia 

o horizonte dessas ações, podendo ser adaptado às realidades locais, aos recursos disponíveis e 

ao perfil epidemiológico dos grupos a serem atendidos: 

 

Cuidados Paliativos são uma abordagem para melhoria da qualidade de vida de 

pacientes e familiares que enfrentam uma doença ameaçadora da vida, através da 

prevenção e do alívio do sofrimento, através da identificação precoce e impecável 

avaliação e tratamento da dor e outros problemas, físicos, psicossociais e espirituais 

(OMS, 2007, p.3). 

 

A OMS recomenda que os cuidados paliativos sejam iniciados o mais precocemente 

possível, simultaneamente ao tratamento clínico, utilizando-se todos os esforços necessários 

para melhor compreensão e controle dos sintomas, uma vez que essas ações geram conforto e 

qualidade de vida ao paciente (OMS, 2007). De modo geral, as ações voltadas aos cuidados 

paliativos são realizadas quando o tratamento curativo deixa de ser eficaz e o cuidar assume 

papel prioritário em detrimento do curar. Os cuidados paliativos, enquanto ação da equipe de 

saúde para os casos fora de possibilidade terapêutica, remete à compreensão de que a unidade 

receptora de cuidados é tanto o doente quanto a família e, portanto, é fundamental que esta seja 

incluída em todo o circuito da assistência. O olhar profissional deve ser voltado para o conforto 

dos envolvidos, por meio de atenção pautada em adequado enfrentamento da morte, aceitação 

da finitude e minimização do sofrimento físico, psicológico e espiritual, reconhecendo o papel 

dos familiares enquanto indivíduos que experimentam medos, dúvidas e incertezas semelhantes 

às da pessoa enferma (FRATEZI; GUTIERREZ, 2011). 

Seki e Galheigo (2010) ressaltam “a importância de respeitar a visão do paciente e de 

seus familiares, que estas são pautadas na cultura, na espiritualidade, nos costumes, nos valores 

e credos de cada indivíduo diante da morte”, sendo assim a decisão pela abordagem paliativa 

deve ser uma atitude conjunta entre o paciente, os familiares e o médico. As ações voltadas aos 

cuidados paliativos têm por finalidade propiciar recursos emocionais para lidar com possíveis 

crises decorrentes da doença e da finitude e, por fim, para enfrentar o período de luto. Nesta 

perspectiva, a tarefa das equipes é o de desenvolver vínculos ajustados aos pacientes e às 

famílias, por meio da comunicação honesta, afetiva e efetiva (FONSECA; REBELO, 2011) 

 

A TERAPIA FAMILIAR E A PERDA IMINENTE DE UM MEMBRO DA FAMÍLIA 

Houve nos últimos anos um crescente número de pesquisas relacionadas ao impacto 

ocasionado à família quando um de seus membros apresenta quadro de saúde associado à 

doença progressiva e incurável (BARRETO, 2010). Os estudos apontam que é necessário o 

cuidado ao núcleo familiar tanto em suas necessidades emocionais gerais como a de cada 

membro em particular, visto que este compõe um elemento primordial em toda a trajetória do 

adoecimento (SILVA, 2014). De acordo com Neto (2003) existem alguns problemas 

experimentados pela família que esta não ultrapassa com os seus recursos próprios e, por isso, 
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carecem de intervenção profissional a fim de serem resolvidos com sucesso. Habitualmente, 

esses problemas decorrem da falta de informação acerca da evolução da doença, das 

dificuldades na comunicação intrafamiliar, da dificuldade em tomar algumas decisões e da falta 

de recursos que possam ser importantes. 

O diagnóstico de uma doença grave exige que se avalie a eficácia do tratamento 

proposto no intuito de que seja ocasionada a melhora do quadro clínico ou avaliado se o 

paciente está fora de possibilidade terapêutica. Perante a inviabilidade de reverter o quadro de 

saúde, a comunicação, entre outros recursos, compõe elemento central para o tratamento 

(LUCKETT; PHILLIPS; AGAR; VERDUN; GREEN; DAVIDSON, 2015). A habilidade de 

comunicação auxiliará o doente e a família durante esse processo, sendo primordial para que 

se estabeleça um ambiente seguro e que expresse confiança diante de situações delicadas que 

tendem a se acentuar quando é preciso tratar pacientes e familiares que estão vivenciando a 

experiência da terminalidade (ARAÚJO; SILVA, 2012). 

Na circunstância de cuidados paliativos, a abordagem terapêutica à família configura 

recurso importante para orientações, esclarecimentos, mudanças e melhorias gerais no tocante 

à interação do núcleo familiar. Trata-se de prática que corresponde a uma intervenção 

estruturada com os familiares e que deve respeitar determinados objetivos como o de promover 

a adaptação emocional dos indivíduos e do grupo à situação de terminalidade e a de preparar 

para a perda e a prevenção do luto patológico (NETO, 2003). É um recurso que permite à 

família não só compartilhar informações e sentimentos, mas que auxilia a modificar padrões 

pouco resolutivos e assertivos. A terapia familiar possibilita, entre outros fatores, trabalhar as 

reações diante dos sintomas e das informações clínicas, apoiar decisões conflituosas relativas 

às medidas terapêuticas adotadas para com o paciente, identificar as expectativas e esperanças, 

detectar necessidades não satisfeitas tanto no doente como nos familiares, discutir assuntos de 

interesse específico da família, reconhecer as dificuldades na comunicação, facilitar a expressão 

das preocupações, medos e sentimentos ambivalentes, auxiliar na resolução dos problemas de 

acordo com cada fase, conforme os recursos familiares existentes (NETO, 2003). 

Embora nem todas as famílias necessariamente careçam de terapia familiar, para 

aquelas que a demandarem, ela certamente será um instrumento apropriado, visto que a 

oportunidade de reunir os familiares viabiliza a melhoria da comunicação, facilita a adesão do 

paciente ao tratamento e eleva o controle dos sintomas, diminuindo o sofrimento e as angústias 

que tanto o enfermo quanto a família experimentam nestes períodos (LLOYD; BOR, 1996). A 

terapia familiar é um investimento de tempo e de recursos que a longo e médio prazo mostra-

se vantajoso, visto que auxilia o doente e a família a agirem e reagirem frente à nova realidade 

vivenciada consequentemente poupando esforços desnecessários, por vezes, dispendiosos e 

desgastantes para todos os envolvidos no decorrer do processo de adoecimento até o fim de 

vida. Os cenários que remetem ao uso da terapia familiar como recurso variam, podendo ser 

citados a deterioração do quadro clínico, a aproximação da morte e acometimento da agonia, a 

resistência da família em aceitar a perda do familiar, demandas em demasia por parte dos 

familiares, histórico de doenças e perdas pregressas ou necessidades especiais da família como 

lutos repetidos e crianças em convívio com o enfermo; predominância de conflitos 

intrafamiliares, entre outras situações que indicam a necessidade de aporte terapêutico à família 

(KAYE, 1999). 
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A utilização da terapia familiar, como instrumento de apoio profissional, favorece o 

fortalecimento das famílias de pacientes em cuidados paliativos por tratar-se de recurso eficaz 

para a compreensão de que a morte, embora temida e indesejada, não é a única perda 

experimentada ao longo da vida. Mesmo as mudanças almejadas como casamento, divórcio ou 

nascimento dos filhos acarretam anulações e lutos (WALSH, MCGOLDRICK, 1998). No 

tocante às circunstâncias relacionadas ao adoecimento, avanço da doença e impossibilidade de 

cura, as perdas estão mais diretamente ligadas aos aspectos físicos, financeiros, sociais, 

estruturais e são passíveis de gerar o luto antecipado. De maneira geral, as famílias que estão 

travando confronto com a experiência da terminalidade tendem a interpretar essa condição não 

só como ameaça, mas também como um desafio que as levam ao questionamento constante 

sobre sua capacidade de atravessá-lo e superá-lo. Diante dessa realidade que, para alguns, 

representa um período de intenso sofrimento, a intervenção e apoio de profissionais habilitados 

e sensíveis, que seguramente inclui o terapeuta familiar, possibilita que as vivências intrínsecas 

a esses períodos, embora dolorosas, sejam transformadas em experiências gratificantes que 

contribuam para o fortalecimento, crescimento e amadurecimento da família (NETO, 2003) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa bibliográfica utilizada para a elaboração do presente artigo permitiu 

verificar que desde tempos remotos a família constitui o ponto de apoio principal aos seus 

doentes e vivência com eles etapas semelhantes no decorrer do processo de adoecimento, 

especialmente nos casos em que a doença avança e são esgotadas as possibilidades terapêuticas. 

Nesse contexto, o núcleo familiar sofre mudanças e readaptações, pois necessita se reorganizar 

e redefinir papéis e atribuições. Conforme o padrão familiar estabelecido e os recursos 

disponíveis haverá maior desgaste emocional, físico e financeiro da família, o que aumentará 

sua vulnerabilidade e compromete a qualidade do suporte prestado ao doente, tornando-se um 

potencial causador de conflitos. Por outro lado, a experiência da terminalidade favorece a 

aproximação e fortalecimento de laços, a superação das contendas emocionais e problemas 

financeiros, sociais e estruturais que estejam pendentes, possibilitando que a família vivencie 

as fases do adoecimento até o final de vida de maneira positiva e gratificante, sobretudo quando 

recebe o suporte profissional adequado. 

A pesquisa realizada possibilitou averiguar também que os cuidados paliativos surgem a partir 

do modelo de morte contemporâneo, o qual se contrapõe ao modelo de morte moderna, em que 

a morte é interpretada como um fracasso. O modelo contemporâneo permite que os 

profissionais ressignifiquem as condutas adotadas diante das situações de finitude da vida. 

               A Organização Mundial de Saúde, por sua vez, estabelece o conceito de cuidados 

paliativos em consonância com as práticas realizadas pelas equipes de saúde e recomenda que 

sejam iniciados o mais precocemente possível, simultaneamente ao tratamento clínico. Os 

cuidados paliativos devem ser empregados quando o tratamento curativo deixa de ser eficaz e 

o cuidar assume papel prioritário em detrimento do curar, primando-se pelo conforto do 

paciente. A inclusão e o envolvimento da família são fundamentais para que esta vivencie a 

condição de terminalidade com dignidade e respeito. Nesse aspecto, a finalidade dos cuidados 

paliativos é propiciar recursos emocionais para que o núcleo familiar possa lidar com as crises 

decorrentes da doença e da finitude, bem como enfrentar o período de luto. 
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Por fim, a pesquisa bibliográfica clarificou a eficácia e os benefícios da terapia familiar 

enquanto instrumento de apoio às famílias de pacientes que se encontram em cuidados 

paliativos e que demandam pela referida abordagem. A realização de estudos apontou a 

necessidade do cuidado a essas famílias em seus diversos aspectos, destacando a importância 

da comunicação efetiva para o estabelecimento de um ambiente seguro e de confiança no trato 

destinado às situações dessa natureza. A terapia familiar, a longo e médio prazo, resulta em 

investimento de tempo e recursos por permitir que os familiares se reúnam e compartilhem 

informações e sentimentos, o que facilita a superação de padrões interacionais pouco 

resolutivos, clarifica a comunicação e diminui a ocorrência de conflitos para o favorecimento 

de decisões assertivas que serão compartilhadas por todos e evitará desgastes e custos 

desnecessários. Em suma, o recurso da terapia familiar como instrumento de apoio profissional 

viabiliza o adequado enfrentamento dos períodos que envolvem o adoecimento e a morte, bem 

como a prevenção do luto patológico e contribui valiosamente para que a experiência relativa 

aos cuidados dispensados ao paciente fora de possibilidade terapêutica seja gratificante, vindo 

a proporcionar o amadurecimento e crescimento de todo o núcleo familiar. 
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RESUMO 

Os Cuidados em Fim de Vida constituem etapa fundamental entre as medidas adotadas nos Cuidados Paliativos e 

são decisivos para o paciente e o núcleo familiar frente ao avanço da doença e a proximidade da morte. A família 

cumpre função primordial em relação ao aporte demandado por seus membros, principalmente quando estes 

apresentam necessidade de cuidados intensificados em virtude de doença progressiva e incurável. Circunstâncias 

desta natureza geram no paciente, na família e no familiar cuidador angústia e sofrimento ao serem confrontados 

por situações que afetam aspectos físicos, emocionais, sociais e financeiros, os quais impactam a todos os 

envolvidos. O presente trabalho pretende apresentar, por meio de pesquisa bibliográfica e sob perspectiva 

humanizada, os benefícios dos Cuidados em Fim de Vida enquanto momento indispensável dos Cuidados 

Paliativos aos pacientes e familiares frente à inevitabilidade da morte. Neste processo é preciso a retomada da 

reflexão sobre o adoecimento, os limites e o final da vida e as implicações bioéticas presentes em todas as decisões 

que concernem os familiares e o paciente em situação de terminalidade. 

Palavras-chave: Cuidados ao Fim da Vida. Cuidados Paliativos. Família. Paciente. Bioética. 

 

ABSTRACT 

End-of-Life Care represents a fundamental stage between the measures adopted in Palliative Care and are decisive 

for the patient and the family nucleus in the face of the disease’s progress and the proximity of death. The family 

fulfills a primary function about the contribution demanded by its members, especially when they indicate an 

intensified need for care due to progressive and incurable disease. Circumstances of this nature generate in the 

patient, family, and family caregiver anguish and suffering when confronted by situations that affect physical, 

emotional, social, and financial aspects, which impact all involved. The present work intends to present, through 

bibliographic research and from a humanized perspective, the benefits of End-of-Life Care as an indispensable 

moment of Palliative Care to patients and families facing the inevitability of death. In this process, it is necessary 

to resume the reflection on the illness, the limits and the end of life, and the bioethical implications extant in all 

decisions that concern the family and the patient in the situation of terminology. 

Keywords: End-of-Life Care. Palliative care. Family. Patient. Bioethics. 

 

RESUMEN 

Los Cuidados al Final de la Vida constituyen un paso fundamental entre las medidas adoptadas en Cuidados 

Paliativos y es determinante para el paciente y el núcleo familiar ante el avance de la enfermedad y la proximidad 

de la muerte. La familia cumple un papel fundamental en relación al apoyo que demandan sus miembros, 

especialmente cuando necesitan cuidados intensificados por una enfermedad progresiva e incurable. 

Circunstancias de esta naturaleza generan en el paciente, la familia y el cuidador familiar angustia y sufrimiento 

cuando se enfrentan a situaciones que afectan aspectos físicos, emocionales, sociales y económicos, que impactan 

a todos los involucrados. El presente trabajo pretende presentar, a través de la investigación bibliográfica y desde 

una perspectiva humanizada, los beneficios de los Cuidados al Final de la Vida como momento indispensable de 

los Cuidados Paliativos para pacientes y familiares ante la inevitabilidad de la muerte. En ese proceso, es necesario 

retomar la reflexión sobre la enfermedad, los límites y el final de la vida y las implicaciones bioéticas presentes 

en todas las decisiones que conciernen a los familiares y al enfermo terminal. 

Palabras Clave: Atención al final de la vida. Cuidados paliativos. Família. Paciente. Bioética. 

 

INTRODUÇÃO 

Os Cuidados em Fim de Vida constituem um importante momento dos Cuidados 

Paliativos e é uma etapa decisiva para o paciente e a família no tocante à tomada de decisões 

frente ao avanço da doença e a aproximação da morte. Os Cuidados Paliativos remetem aos 

primórdios da medicina e desde Hipócrates apresenta a noção de que o médico deve “curar 
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quando possível, aliviar quando a cura não for possível e consolar quando não houver mais 

nada a fazer”. A base etimológica do adjetivo avaliativo é pálio onde se destacam dois blocos 

que se tangenciam e se complementam: um diz respeito àquilo que protege, agasalha, defende 

e outro se refere à distinção, singularização, individualização e poder em que este último, 

contrariamente ao sentido de dominação é compreendido como encargo ou missão. Deste 

modo, os Cuidados Paliativos não se restringem somente ao paciente, mas se estendem também 

aos familiares, estabelecendo um processo de intersubjetividade e estreita relação pessoal.  

Ressalta-se que na história da medicina houve períodos em que os Cuidados Paliativos 

compreendiam uma intervenção a ser aplicada diante da morte iminente, entretanto, nos dias 

atuais as equipes de saúde oferecem este acompanhamento no estágio inicial do curso de uma 

doença incurável. Outro avanço alcançado na prática de Cuidados Paliativos ao longo do tempo 

é a ênfase à pessoa doente, às suas necessidades especiais e às de sua família e não mais à 

doença, dotando-os assim de seu sentido original que está pautado em uma ética fundamentada 

na compaixão e no cuidado do paciente e da família como unidade, numa busca ativa de 

medidas que acalentam os sintomas angustiantes e proporcionem alívio ao sofrimento, para que 

a morte possa ser confrontada como parte do processo ao qual todos os indivíduos serão 

submetidos e não como um fato antinatural. 

Sob a ótica das duas intervenções – Cuidados Paliativos e Cuidados em Fim de Vida – é 

fundamental compreender a família como o primeiro núcleo de interação e socialização 

humana; o local onde geralmente são estabelecidos vínculos sólidos, que perduram durante toda 

a vida, tornando a enfermidade de um de seus membros um evento que produz sofrimento e 

alterações de ordem psicossocial em todo o núcleo. A possibilidade da morte, especialmente 

quando próxima, engendra sentimentos ambíguos e que são decorrentes das muitas alterações 

do conceito de terminalidade. O estágio final da doença geralmente sensibiliza os familiares e 

os remete a situação de vulnerabilidade já que estes são depositários de grande 

responsabilidade, cabendo a eles decidir o rumo da conduta a ser seguida principalmente nos 

Cuidados em Fim de Vida.  

 Existe distinção entre as duas práticas mencionadas, pois ao passo que os Cuidados 

Paliativos devem ser aplicados ao paciente de maneira contínua e em convergência com outros 

tratamentos pertinentes a cada caso perante a existência de doença progressiva e incurável, os 

Cuidados em Fim de vida compõem uma fase importante dos Cuidados Paliativos, referindo-

se à assistência que o paciente deve receber durante a última etapa de sua vida, desde o 

momento em que se torna inquestionável a aproximação do falecimento. É de suma importância 

o entendimento de que os Cuidados Paliativos não são medidas destinadas apenas no que diz 

respeito ao morrer, mas sobre como se deseja viver até a morte. Nesta perspectiva, o aumento 

notório do contingente de pessoas diagnosticadas com doenças ameaçadoras à continuidade da 

vida amplia a demanda por cuidados que estenda sua abrangência ao controle dos sintomas, à 

assistência psicossocial e espiritual e à atenção devida aos seus familiares no decorrer de todo 

o processo que envolve o adoecimento e a morte. 

A proposta dos Cuidados Paliativos em todas as suas fases é essencialmente ética. São 

medidas que percorrem o tratamento convencional, entretanto retiram o foco da doença e da 

cura a todo custo para oferecer assistência biopsicossocial às pessoas que apresentam 

enfermidades passíveis de conduzi-las ao fim de sua existência humana. É importante salientar 

que os Cuidados Paliativos não caminham na contramão dos avanços da bioética e da 
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biotecnologia, até mesmo por tratar-se de modalidade fortemente intervencionista e que se vale 

de influências avançadas das descobertas farmacológicas para maior efetividade no controle de 

sintomas, especialmente da dor, buscando respeitar os limites orgânicos e biológicos para 

oferecer ao paciente em situação de terminalidade, bem como aqueles que necessitam dos 

cuidados ao fim da vida a condição de maior dignidade possível diante da própria finitude. 

O presente trabalho pretende apresentar, por meio de pesquisa bibliográfica e sob 

perspectiva humanizada, os benefícios dos Cuidados em Fim de Vida enquanto etapa 

fundamental dos Cuidados Paliativos aos pacientes e familiares frente à inevitabilidade da 

morte. Para tanto é preciso a retomada da reflexão sobre o adoecimento, os limites e o findar 

da vida e as implicações bioéticas presentes nas decisões a serem tomadas, conforme cada etapa 

da doença que envolve não só o paciente, mas também seus familiares ao se depararem com o 

inevitável. 

 

O ADOECIMENTO E OS LIMITES DA VIDA 

Adoecer, de modo geral, configura experiência particular e subjetiva que afeta cada 

indivíduo de forma única, impactando as diversas dimensões estruturadas ao longo de sua 

trajetória. A vivência do adoecimento enseja considerável ruptura com variados aspectos da 

vida e estabelece desafios para a conciliação do senso de segurança defronte à própria existência 

(SILVA, 2016). As doenças graves, para as quais não existe possibilidade terapêutica, 

ocasionam necessidades de todas as ordens, incidindo não só sobre os aspectos físicos, mas 

também emocionais, familiares, financeiros e espirituais dos envolvidos (CARTER, 

MCGOLDRICK 2001). A perspectiva da morte impulsiona as emoções humanas mais agudas 

que são afloradas pelo receio da irrevogável separação e, não raro, essa temática provoca no 

paciente, na família e na equipe de cuidados a impressão de impotência, já que se sentem 

frustrados diante do morrer, o que evidencia a importância de se legitimar espaços onde sejam 

discutidas as necessidades do paciente em situação de terminalidade. Um passo primordial 

nestas circunstâncias é a admissão de que a vida de todos os indivíduos, em um dado momento, 

finda (SILVA, 2016).  

A conjuntura pactuada pelo quadro de terminalidade torna plausível o 

redirecionamento das intervenções até então adotadas para o avanço de ações que abram espaço 

ao cuidar em detrimento do curar a qualquer custo, contemplando todas as demandas e 

necessidades que emergem no percurso compreendido entre o adoecimento e o final da vida, já 

que diante do diagnóstico de uma doença avançada e progressiva as decisões a serem tomadas 

quanto ao plano de assistência mais adequado à etapa da doença e a vida do enfermo podem 

gerar não só desafios, como também causar um impasse (SADALA; SILVA, 2009).         É 

comum ao profissional de saúde, quando contraposto a estas situações, o questionamento de 

qual será a medida mais adequada para cada caso, o que é tecnicamente indicado, qual o limite 

da atuação profissional para a cura, entre outros. Emergem também os desejos e valores do 

paciente e seus familiares face à ameaça da vida e de como prestar a justa assistência ante a 

finitude (KOVACS, 2005). Nestes contextos os Cuidados Paliativos auxiliam no enfrentamento 

de conflitos e lança luz sobre o projeto terapêutico indicado para cada caso, visto que a 

intervenção neste campo exige técnica, normas bioéticas, ampla apreciação da história de vida 

do paciente e seu círculo familiar, bem como seus valores; além do controle de sintomas, 

acolhimento e comunicação adequada (KOVACS, 2004).  
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A dinâmica conferida aos Cuidados Paliativos e suas respectivas etapas possibilitou a 

criação de um modelo de assistência em saúde que dispõe de planejamentos terapêuticos 

sistematizados em protocolos e tecnologias para o cuidado. Especialmente quando a doença 

avança, tornando-se progressiva, os referidos planejamentos são revisados e atualizados 

(SILVA, 2016). O Conselho Federal de Medicina (CFM) em convergência com o pacto de 

cuidados estabelece resoluções específicas destinadas ao desempenho satisfatório dos Cuidados 

Paliativos. Pode-se mencionar entre elas a Resolução nº 1.805/2006, que permite ao médico 

limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente (CFM, 

2006). Concomitante a essa recomendação foi também publicada a resolução de nº 2.156, de 

28/10/2016, que estabelece os critérios de admissão e alta em Unidade de Terapia Intensiva, 

prevendo que nos casos de doença incurável o médico deve oferecer os cuidados paliativos 

disponíveis e evitar empreender ações diagnósticas e terapêuticas fúteis e obstinadas (CFM, 

2016). Em relação às vontades do enfermo, a Resolução nº 1995, de agosto de 2012, define 

Diretivas Antecipadas de Vontade que remetem ao conjunto de desejos, prévia e expressamente 

manifestados pelo doente, em relação aos cuidados e tratamentos escolhidos ou rejeitados por 

ele, os quais deverão ser respeitados na etapa da doença em que estiver inapto a expressar, livre 

e soberanamente sua escolha (CFM, 2012; DADALTO, 2017). O objetivo dessas resoluções é 

dificultar que sejam acatadas decisões passíveis de gerar prejuízos superiores e acarretar perdas 

desmedidas ao enfermo e ao seu núcleo familiar por caracterizarem-se desapropriadas e ineptas 

a interromper ou reverter o avanço da doença (SÁ, 2014).  

As deliberações jurídico-legais além de fomentar as diretrizes para as ações em 

Cuidados Paliativos atuam como recurso legal para o entendimento de que tais práticas são 

tanto dever dos profissionais de saúde como também direito do paciente quando houver esta 

necessidade (CFM, 2018). São medidas que, por fim, confluem para o auxílio em variados 

aspectos do acompanhamento, uma vez que as equipes envolvidas nas ações direcionadas aos 

Cuidados Paliativos enfrentam diversos desafios, em especial na última etapa do 

acompanhamento, que diz respeito aos Cuidados ao Fim da Vida onde é natural e previsto que 

ocorra a intensificação dos sintomas (SILVA, 2016). Do ponto de vista psicológico, poderão 

surgir distintas reações emocionais de ajustamento em decorrência das transformações 

impelidas pela enfermidade e que são um reflexo passível de apresentar variações conforme o 

enfermo venha a lidar com o significado pessoal e subjetivo da doença física, que, por sua vez, 

é atinente às características de personalidade, às circunstâncias pessoais, à natureza da doença 

e à repercussão do tratamento (SILVA; MELLO-SANTOS, 2008). Dada a complexidade desses 

quadros é fundamental que as diversas especialidades envolvidas estejam disponíveis para a 

aproximação com a família, uma vez que a assistência atribuída aos cuidados para com o núcleo 

familiar configura instrumento essencial para o acolhimento e o suporte a serem oferecidos 

(CARALHO; PARSONS, 2012).  

A resistência em entender e aceitar os limites entre o curável e o tratável é resultante 

da inquietação proporcionada pela natureza irremediável da morte (CARVALHO; PARSONS, 

2012) O instinto de sobrevivência evidencia a percepção da finitude como algo negativo, a ser 

considerado inimigo, ainda que seja uma certeza inexorável. Trata-se de uma possibilidade que 

ocasiona desconforto, tristeza, sensação de abandono e quando constatada a existência de uma 

doença incurável aflora-se a condição natural da mortalidade cujo homem, em suas atividades 

cotidianas, tenta calar (CORRÊA, 2008). Em detrimento dessa realidade, facilitar a 
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compreensão quanto à condição de seres finitos contribuirá de maneira decisiva para o processo 

de mudança relativo aos cuidados prestados aos pacientes em fase terminal e seus familiares, 

acima de tudo para aqueles que carecem dos Cuidados em Fim de Vida (NICKEL, OLIARI; 

VESCO, PADILHA, 2016). Ressalta-se que a família, diante da permanência do paciente na 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI), apresenta vontades diferenciadas como, por exemplo, 

manter-se próxima ao paciente, perceber que possui utilidade, participar das alterações 

referentes ao quadro clínico e das decisões adotadas, estar convicta da definição de limitação 

do tratamento curativo, ser acolhida e ter a possibilidade de externar seus anseios e percepções 

na busca de um significado para a morte (SOARES, 2007). Essa é uma etapa que provoca 

maiores inseguranças e incertezas nos familiares, particularmente em virtude do sentido social 

de morte atribuído ao meio hospitalar, pesando ainda o fato de que quando é confirmado o óbito 

a família passa por intenso sofrimento e dor (SOARES, 2007).  

Apesar dos avanços conquistados ao longo do seu processo sócio-histórico o ser 

humano ainda encontra resistência em lidar com a tônica da morte, mesmo tendo alcançado um 

progresso que transpõe desde o conhecimento tecnológico em comunicação e redes até 

descobertas farmacológicas, as quais favorecem intervenções revolucionárias no contexto da 

saúde (SILVA, 2016). Talvez esta dificuldade seja acarretada pelo fato de que independente 

dos avanços, em um dado momento o nosso sistema perde a funcionalidade, interrompe 

permanentemente suas atividades e o fim da vida nos alcança (SILVA, 2016). Em confluência 

com essa constatação, a condição de terminalidade é decretada quando se esgotam as 

possibilidades terapêuticas viáveis e convencionais para o restabelecimento da saúde e a 

possibilidade de morte iminente se torna inevitável e esperada. Portanto, perceber e cuidar das 

necessidades não só do paciente em estágio terminal, mas também de seus familiares é uma 

maneira de humanizar o tratamento, visto que, prestando suporte ao núcleo garante-se a 

qualidade de vida de seus membros (SALES; DARTIBALE, 2011). Assim sendo, os Cuidados 

Paliativos, em todas as suas fases, constituem hoje uma questão de saúde pública e compõem 

resposta assertiva no tratamento de pacientes que apresentam diagnósticos de doenças 

avançadas, progressivas e incuráveis (SILVA, 2016). 

A FAMÍLIA E O PACIENTE: REFLETINDO SOBRE A MORTE 

A família compõe a primeira unidade internacional de cada indivíduo e é por meio 

dela que são aprendidos os processos de socialização e convivência em grupo. Cada núcleo 

familiar, dentro de suas particularidades detém um conglomerado de valores e crenças, os quais 

conduzem a vida de seus membros em sua singularidade. Trata-se de uma unidade composta 

por pessoas que desenvolvem suas percepções sobre o outro por meio dos laços afetivos, sejam 

esses de interesse ou consanguinidade a partir de um processo histórico de vida em que nem 

sempre compartilham o mesmo ambiente (NUNES, 2010). Ressalta-se que a família não está 

limitada somente aos que possuem laços consanguíneos, mas a todos que compactuam e se 

beneficiam daquele círculo afetivo. Esse aspecto corrobora para que a descoberta de uma 

doença que ameaça a vida cause impacto em seus componentes. Embora cada membro seja 

afetado de forma única, a família não se descaracteriza enquanto núcleo biopsicossocial, 

tornando-se imprescindível o acolhimento e a assistência integral, uma vez que os familiares 

possuem necessidades específicas devido às frequências elevadas de estresse, distúrbios de 

humor e ansiedade (SEKI; GALHEGO, 2010).  
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O cenário ocasionado pelo aparecimento de doença progressiva e incurável nutre as 

relações familiares de influências diretas e divergentes no que se refere ao envolvimento 

emocional de cada familiar, pois independente da qualidade destas relações é o núcleo familiar 

que acompanhará a trajetória da enfermidade até o fim de vida do paciente (PAPERO, 1998). 

O adoecimento não se trata de uma ocorrência individual apenas, mas é também um processo 

carregado de incertezas, angústias e medos experimentados pela família frente a possibilidade 

de morte, o que provoca desequilíbrios, os quais ultrapassam o aspecto corporal do doente, 

exigindo reorganização em diferentes dimensões da vida dos familiares (SOUZA; GOMES, 

2012) que experimentam as mesmas etapas que o enfermo, percorrendo os estágios da negação, 

raiva, barganha, depressão e aceitação (KUBLER-ROSS, 1998). Esse fator sinaliza a inter-

relação do sofrimento psíquico familiar com o sofrimento do doente em que a família e o 

paciente estabelecem uma interação simbiótica (REZENDE et al. 2005). A constatação de um 

quadro de saúde para o qual não há possibilidade terapêutica exige uma reorganização que não 

exclui alterações emocionais e afetivas nas relações interpessoais despontadas nestas 

circunstâncias, dado que é possível o surgimento de questões não solucionadas durante a vida 

e a revelação de segredos que só serão externados no momento derradeiro (SCHMIDT; 

GABARRA; GONÇALVES, 2011). 

Para além das demandas emocionais e relacionais existe ainda a necessidade dos 

rearranjos referentes às situações práticas do dia a dia, podendo ser citadas entre elas a mudança 

no quadro socioeconômico e na dinâmica familiar. Não é incomum que diante de doenças 

ameaçadoras à vida a família aja e reaja com o objetivo não só de interagir internamente, mas 

também com o cenário social que a cerca no intuito de auxiliar e prestar apoio ao familiar 

enfermo (NUNES, 2010). A experiência da doença terminal inicialmente causa a ruptura da 

rotina e, concomitantemente, amplia o olhar para si mesmo e para a possibilidade real da morte 

que está à espreita (MENOSSI; ZORZO; LIMA, 2012). Frente ao novo contexto que se 

apresenta é necessário um familiar cuidador que assuma o papel de responsável pelo paciente 

e que geralmente acaba por sofrer os efeitos derivados do cuidar e presenciar o processo da 

terminalidade. No decorrer das ações voltadas para o cuidado as percepções familiares são 

decisivas e interferem ao longo do acompanhamento efetuado pelo familiar cuidador, pois estão 

calcadas no imaginário social a partir das crenças que são nutridas pela sociedade e que de 

maneira geral tornam-se agentes dificultadores do sistema de aceitação da doença, sobretudo 

quando esta avança e toca concretamente na fragilidade da vida (ENCARNAÇÃO; 

FARINASSO, 2014). 

O exercício de reflexão do paciente e seu núcleo familiar a respeito da morte incentiva 

que seja abordada a questão da fé na condução das intervenções adotadas e na adesão de 

estratégias que propaguem resiliência ante a finitude (GRASSI; RIBA, 2012). Trata-se de 

aspecto considerado relevante na execução dos Cuidados Paliativos, dada a importância da 

dimensão espiritual e sua influência no processo de enfrentamento da doença e da morte. 

Salienta-se que espiritualidade diferencia-se de religiosidade, pois ao passo que a primeira é 

relativa à procura humana pelo sentido da vida e sua transcendência, a última está pautada em 

um conglomerado de credos e rituais litúrgicos emoldurados por aspectos culturais próprios às 

coletividades que, em suas práticas singulares, desejam atribuir uma definição divina ou 

extrafísica às situações inevitáveis da existência, as quais compreendem o ciclo entre o nascer 

e o morrer (BERTACINI; PESSINI, 2010). O acolhimento e compreensão do aspecto espiritual 
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como parte integrante das prioridades do paciente e de seus familiares constitui ação importante 

a ser realizada pela equipe de cuidados, pois legitima o compartilhamento da compreensão que 

aquele núcleo detém no tocante à acepção conferida à doença e à morte (BERTACINI; 

PESSINI, 2010). De maneira geral refletir sobre o ato de morrer inclui não somente o olhar 

clínico que atesta o cessar da vida como também a atenção referente a outros elementos que 

proporcionarão conforto e dignidade a quem morre e àqueles que devem prosseguir, incluindo 

tanto a família quanto às equipes de cuidados no que concerne à conformidade diante da perda 

(ELIAS, 2001). 

Abordar de maneira clara e direta a imposição da morte próxima nem sempre é fácil 

para o profissional de saúde, especialmente quando em sua formação não são ofertadas 

disciplinas que contribuam ao desenvolvimento de habilidades voltadas para a comunicação 

adequada perante as situações em que haja necessidade de tratar temática tão delicada 

(KOVACS, 2005). Esta é uma lacuna que deve ser considerada e combatida no ambiente 

acadêmico, pois na prática profissional cotidiana a perspectiva de uma comunicação direta e 

acessível favorece o paciente e seus familiares para o enfrentamento funcional da 

terminalidade, tornando-se possível a indagação, o esclarecimento de dúvidas e a redefinição 

de tarefas que os auxiliem a se ajustar às exigências das etapas relativas ao adoecimento e o 

final da vida (PEÇANHA, 2008). A partir das situações reais experimentadas pelas equipes de 

saúde evidencia-se a importância da oferta de Cuidados Paliativos de qualidade, o que inclui, 

em sua última etapa, os Cuidados em Fim de Vida (SILVA, 2016). Notabiliza-se aí a concretude 

de uma práxis em que é fundamental a devida contribuição das especialidades envolvidas nas 

equipes de cuidados para o enriquecimento deste campo munido de sofrimento, mas também 

repleto de suporte e alívio (ENCARNAÇÃO; FARINASSO, 2014). 

 

IMPLICAÇÕES BIOÉTICAS E CUIDADOS AO FIM DA VIDA 

O termo bioética é composto pelos vocábulos bíos e ethiké, de origem grega em que 

bíos, definido conceitualmente desde Aristóteles, diz respeito ao cunho prático e político da 

vida humana, contrapondo-se a zoé que está relacionado à mera vida biológica (SCHRAMM, 

2008). Por outro lado, ethiké é originário de ethos, palavra articulada à ideia de moral ou de 

costume e refere-se tanto às práticas e hábitos socialmente aprovados quanto ao caráter ou 

virtude atribuídos ao cidadão (SCHRAMM, 2008). Na atualidade a bioética é compreendida 

como o conjunto de ideias, fundamentos e preceitos que exaltam e legitimam eticamente as 

ações do homem, cujos efeitos abrangem profunda e irreversivelmente, seja de modo real ou 

potencial, os sistemas animados (KOTTOW, 1995). Trata-se de conceito ampliado que se 

estende além da instância biomédica capaz de demarcar os elementos, os quais se referem ao 

exame moral das condutas e ações humanas (KOTTOW, 1995). A análise bioética deve 

amparar os profissionais de saúde quanto às considerações atinentes à finalidade das atividades 

que desempenham em seu fazer cotidiano (GRACIA, 2010). 

O próprio conceito bioético permite calcular a extensão do contingente de desafios disponíveis 

para esse campo (MOTTA; SIQUEIRA-BATISTA, 2012). Por estar calcado nos princípios da 

autonomia, da beneficência, da não maleficência e da justiça que compõem diretrizes para designar um 

novo pacto entre sociedade, cientistas, profissionais da saúde e governos é que contribui 

inquestionavelmente para o resgate dos direitos civis e da qualidade de vida (BARCHIFONTAINE, 

2010). Entretanto, ainda existem conflitos na esfera bioética e essa realidade é derivada da contraposição 
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entre a tradição judaico-cristã e o desenvolvimento da cultura secular somado aos avanços técnicos 

alcançados, pois ao passo que o primeiro estabelece o Princípio da Sacralidade da Vida (PSV) no 

componente divino enquanto uma dádiva contida em um estatuto sagrado (ESTEVES; GOMES; 

SCHRAMM; SIQUEIRA-BATISTA, 2012) não devendo ser interrompida sequer pela vontade daquele 

que a detém, o segundo diverge desta compreensão e reduz o limiar entre matar e deixar morrer (MORI, 

1994). Assim, amplia-se o conceito de saúde para além do mero elemento biológico, o que permite 

contestar o critério puramente orgânico enquanto base ímpar para a determinação do preceito moral, 

promovendo o Princípio do Respeito à Autonomia (PARA) no debate relativo às questões bioéticas 

(MCCORMICK, 2011).  

O fundamento que compõe a essência da moral e confere a boa vontade daquele que age por 

dever e respeito à determinação moral e não somente para cumprir o puro dever legal é a autonomia 

(KANT, 2004). Esta concepção interfere diretamente nas ações relacionadas aos Cuidados Paliativos, 

especialmente na etapa dos Cuidados em Fim de Vida, uma vez que a evolução tecnológica deteve 

notável influência na definição da morte, com destaque para a década de 1960 (DINIZ; GUILHEM, 

2002). No período anterior, o óbito era decretado a partir da parada cardiorrespiratória e com o advento 

das técnicas de reanimação o critério é modificado (LIMA, 2005; KOVACS, 2003). O processo de 

morrer passa a ser fragmentado em pequenas fases em que não é possível determinar a fidedignidade da 

morte: se afinal ela ocorre com a perda da consciência ou com o cessar da respiração (KOVACS, 2003). 

Não por acaso as transformações da medicina ocidental associam-se aos princípios bioéticos, tornando 

necessário que as equipes de cuidados, assim como pacientes dos sistemas de saúde e seus familiares 

assumam as respectivas responsabilidades ante as questões de valor ligadas à gestão da vida, do corpo, 

da saúde e da doença quando houver necessidade (GRACIA, 2010). No mesmo ritmo em que os avanços 

biotecnológicos em saúde tornam possível prolongar a vida sem que haja, contudo, condições de 

restabelecê-la, são também fortalecidos os debates relativos às questões adjacentes ao processo de 

morrer com dignidade (ENGELHARDT, 2008). 

Diversas são as alternativas a serem abordadas diante de um quadro terminal e 

mórbido, seja em Cuidados Paliativos, eutanásia, ortotanásia, suicídio assistido, limitação 

consentida de tratamento ou diretivas antecipadas da vontade, sendo estas últimas formalizadas 

por testamento em vida. Dentre as possibilidades mencionadas a eutanásia é considerada a mais 

polêmica e são ainda extensos os debates quanto a esta medida por envolver perspectivas éticas, 

morais e religiosas (SIQUEIRA-BATISTA; SCHRAMM, 2005). No Brasil, o artigo 5º da 

Constituição Federal preconiza o direito à vida e criminaliza a prática da eutanásia, embora a 

ortotanásia, que também enfatiza a autonomia do paciente para uma morte natural e sem 

sofrimento esteja avançando bastante no que se refere à assistência multiprofissional (PESSINI; 

BARCHIFONTAINE, 1998). Por isto a bioética caracteriza-se como ferramenta indispensável 

para a qualidade das ações nos serviços de saúde, pautando-se no respeito à autonomia perante 

as decisões assumidas entre pacientes e familiares, permitindo a não coerção de preceitos e 

crenças, o respeito à liberdade, a isenção de constrangimentos, prejulgamentos, juízo de valores 

e a ponderação defronte as discordâncias que venham a surgir no decorrer do tratamento 

(GRACIA, 2010). 

A condição de terminalidade, por sua vez, implica a necessidade de escolhas que em 

geral apresentam-se complexas e circundam não só os pacientes, mas também suas famílias e 

as equipes profissionais, sobretudo quando se trata dos Cuidados em Fim de Vida, pois se torna 

necessária a delimitação precisa dos obstáculos éticos, conforme as ideias e teorias, adequadas 

frente ao ato de morrer. Neste contexto o Princípio do Respeito à Autonomia (PRA) apresenta-

se como recurso autêntico no enfrentamento de divergências morais na biomedicina, já que as 
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decisões serão consideradas autônomas se forem resultado da deliberação e da vontade 

individual, a partir do processo de informação e esclarecimento sobre diagnósticos, 

tratamentos, riscos, benefícios, danos possíveis e prognósticos (BEAUCHAMP; CHILDRESS, 

2002). Daí a importância da comunicação assertiva entre o paciente, seus familiares e as equipes 

de cuidados para que os responsáveis possam deliberar sobre as escolhas e orientações do 

enfermo quando não houver mais possibilidade de decisões autônomas. É com esta finalidade 

que existem os projetos e ações voltados para a comunicação fluida e esclarecedora sobre a 

autonomia do doente e que favoreceram a tomada de decisão, englobando um processo de 

educação permanente em que a equipe de cuidados assume o papel de também orientar o 

paciente e sua família, em benefício da prática clínica humanizada (EICH; VERDI; MARTINS, 

2015).  

Durante todo o processo de cuidados o componente orgânico precisa ser considerado 

para o absoluto desempenho da autonomia, conquanto a condição de autossuficiência seja 

condizente com uma composição psicofísica estruturada e em que os desejos e predileções 

sejam manifestos integralmente, no entanto, o surgimento de contenções como apatia, 

senilidade, confusão mental, entre outros, sinalizam comprometimento da capacidade 

autônoma do paciente (FELIX et al, 2014).Este é mais um dos motivos que inserem os 

princípios bioéticos para o direcionamento da ética médica e o amparo da prática de condutas 

humanizadas para as devidas intervenções em todas as fases dos Cuidados Paliativos e, em 

especial, na etapa dos Cuidados em Fim de Vida, visto que para além do respeito ao princípio 

da autonomia, a bioética busca concomitantemente integrar ciências biológicas e humanas com 

o objetivo de percorrê-las conjuntamente e em harmonia, instigando em seus profissionais o 

amadurecimento pessoal necessário que os possibilitem compreender os desejos e as escolhas 

do enfermo e seus responsáveis como também adquirir profundo conhecimento da doença em 

questão para que saibam mensurar as possibilidades de tratamentos farmacológicos ou não 

(ENGELHARDT, 2008), garantindo um tratamento digno ao paciente e seus familiares frente 

a certeza do inevitável  (WANSSA, 2011). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa bibliográfica utilizada para a elaboração do presente artigo permitiu 

verificar que o adoecimento é um fato vivenciado de maneira singular pelo indivíduo, porém 

não é um acontecimento isolado, visto que envolve familiares, não familiares e as equipes de 

cuidados. Trata-se de tema delicado até mesmo para a abordagem profissional em alguns casos, 

especialmente se não houver uma formação que disponha de subsídios para lidar com situações 

desta ordem, o que remete a importância da ampliação do ensino e da oferta permanente de 

cursos e atualizações aos profissionais responsáveis pelas intervenções em Cuidados Paliativos 

e Cuidados em Fim de Vida. Ressalta-se que atualmente os profissionais podem valer-se do 

amparo legal, já que pela complexidade do trabalho desempenhado tornou-se possível abrir 

caminho para o intercâmbio entre o campo da saúde e o campo jurídico. 

Deve-se assinalar a atenção e o acolhimento aos familiares e a todos os envolvidos no 

processo, pois são de extrema importância e demandam do profissional o estabelecimento de 

uma comunicação fluida e assertiva, além da escuta direcionada e o respeito pelos valores do 

paciente e da família. Perante todo o contexto que engloba o adoecer e o morrer é relevante 

considerar a limitação inerente ao ser humano para enfrentar a finitude, seja a do outro ou a sua 
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própria. Embora o homem tenha alcançado grandes avanços tecnológicos, inclusive na esfera 

da saúde, ainda predomina a dificuldade em lidar com a temática da morte, especialmente 

quando é preciso confrontá-la a partir do diagnóstico de uma doença progressiva e incurável. 

A pesquisa possibilitou esclarecer também que é preciso um exercício de reflexão da 

família e do paciente acerca da morte, por mais desconfortável que seja abordar o assunto. 

Diversos aspectos devem ser considerados, desde o impacto que a perda potencial de um 

membro gera na família até questões de ordem física, financeira, emocional e espiritual. Refletir 

sobre o processo de morrer não só amplia a consciência quanto à finitude como também permite 

que essa verdade seja bem integrada à condição existencial humana que é impermanente, 

podendo ser mais valorizada e tratada com maior cuidado. A atuação das equipes profissionais 

incluídas nestas realidades, assim como o envolvimento da família apresenta-se fundamental. 

Na proporção em que nenhuma medida é eficaz o suficiente para bloquear a materialidade da 

morte, transferir a centralidade do discurso para as necessidades relacionadas a esse 

acontecimento inevitável resultará em uma condição de terminalidade menos solitária, 

angustiante e indiferente para o paciente e seus familiares. Em linhas gerais, a aproximação 

entre a vida e os seus limites possibilita a concretização de ações mais substanciais não só da 

parte do paciente, mas também daqueles que lhe prestam os cuidados conforme suas reais 

necessidades.  

Por fim, a pesquisa bibliográfica clarificou os aspectos bioéticos presentes na prática 

dos Cuidados Paliativos e dos Cuidados em Fim de vida, sobretudo quanto o respeito à 

autonomia, às decisões adotadas ante os avanços tecnológicos no campo da saúde e as 

possibilidades de se optar por uma sucessão de condutas nos limites da existência humana, 

incluindo entre eles os Cuidados Paliativos, a eutanásia (que não é permitida no Brasil), o 

suicídio assistido (que não é permitido no Brasil), a ortotanásia (que vem ganhando espaço nos 

debates multiprofissionais), a limitação consentida de tratamento ou diretivas antecipadas de 

vontade. Essa gama de alternativas torna executável a aplicação de variados métodos para a 

definição das medidas a serem tomadas no fim da vida, as quais devem incluir o doente, seus 

familiares, responsáveis e as equipes profissionais. Os Cuidados Paliativos, em todas as suas 

fases, constituem hoje uma questão de saúde pública e compõem resposta assertiva no 

tratamento de pacientes que apresentam diagnósticos de doenças avançadas, progressivas e 

incuráveis. É em nome da ética e da dignidade humana que se faz necessária a ampliação do 

acesso aos referidos cuidados em todas as suas etapas ao maior número possível de pessoas em 

situação de terminalidade. 
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RESUMO 

A dor pode ser avaliada uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada, ou semelhante àquela 

associada, a uma lesão tecidual real ou potencial. As dores musculoesqueléticas são mais frequentes em adultos 

sendo a mais importante causa de dor do tipo crônica na população. A ozonioterapia é uma técnica minimamente 

invasiva, sendo capaz de proporcionar diversos benefícios ao corpo humano e raramente oferece riscos ao paciente. 

Esse trabalho teve como objetivo verificar se existe benefício no tratamento com ozônio medicinal para as dores 

e desordens musculoesqueléticas. De acordo com os estudos encontrados foi possível perceber que existem 

melhorias significativas da dor quando pacientes são submetidos à ozonioterapia. Por fim conclui-se que o ozônio 

medicinal pode ser considerado eficaz para o tratamento das desordens musculoesqueléticas, porém ainda se faz 

necessário a realização de mais estudos clínicos que padronizam o tratamento. 

Palavras-chave: ozonioterapia; ozônio; desordens musculoesqueléticas 

 
ABSTRACT 

Pain can be assessed as an unpleasant sensory and emotional experience associated with, or similar to that 

associated with, actual or potential tissue damage. Musculoskeletal pain is more frequent in adults and is the most 

important cause of chronic pain in the population. Ozone therapy is a minimally invasive technique, being able to 

provide several benefits to the human body and rarely poses risks to the patient. This study aimed to verify if there 

is a benefit in the treatment with medicinal ozone for pain and musculoskeletal disorders. According to the studies 

found, it was possible to perceive that there are significant improvements in pain when patients are submitted to 

ozone therapy. Finally, it is concluded that medicinal ozone can be considered effective for the treatment of 

musculoskeletal disorders, but it is still necessary to carry out more clinical studies to standardize the treatment. 

Keywords: ozone therapy, ozone, musculoskeletal disorders 

 
RESUMEN 

El dolor puede evaluarse como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con, o similar a la 

asociada con, daño tisular real o potencial. El dolor musculoesquelético es más frecuente en adultos y es la causa 

más importante de dolor crónico en la población. La ozonoterapia es una técnica mínimamente invasiva, pudiendo 

aportar varios beneficios al cuerpo humano y rara vez supone riesgos para el paciente. Este estudio tuvo como 

objetivo verificar si existe un beneficio en el tratamiento con ozono medicinal para el dolor y los trastornos 

musculoesqueléticos. De acuerdo con los estudios encontrados, se pudo percibir que hay mejoras significativas en 

el dolor cuando los pacientes son sometidos a la ozonoterapia. Finalmente, se concluye que el ozono medicinal 

puede considerarse eficaz para el tratamiento de los trastornos musculoesqueléticos, pero aún es necesario realizar 

más estudios clínicos para estandarizar el tratamiento.  

Palabras clave: terapia de ozono; ozono; trastornos musculoesqueléticos 
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INTRODUÇÃO 

 A definição revisada por Raja et al. (2020) por meio da Associação Internacional para 

o Estudo da Dor (IASP) conceitua a dor como “uma experiência sensitiva e emocional 

desagradável associada, ou semelhante àquela associada, a uma lesão tecidual real ou 

potencial”. Quando a dor toma proporções de alta intensidade, torna-se um fator de 

incapacidade funcional do indivíduo, interferindo até em suas atividades mais comuns do 

cotidiano. 

As dores musculoesqueléticas são mais frequentes em adultos sendo a mais importante 

causa de dor do tipo crônica na população, tendo grande impacto na qualidade de vida dos 

indivíduos, reduzindo sua capacidade de praticar esportes, atividades físicas, realizar tarefas do 

cotidiano e interferindo em seu trabalho (RODRIGUES, 2018). 

A dor musculoesquelética tem tido associação com uma série de fatores que trazem 

riscos individuais e biomecânicos que podem ser encontrados no ambiente de trabalho. Essa 

condição tem desenvolvimento gradual e por muitas vezes se torna crônica, tornando-se uma 

doença sem tratamento. A dor é o sintoma mais significativo das disfunções 

musculoesqueléticas que tem relação ocupacional, trazendo até mesmo a perda da função 

(STRAZDINS l BAMMER, 2004). 

A etiologia da dor musculoesquelética na maioria dos casos envolve a mecanização do 

trabalho, a fragmentação de tarefas, maior especialização que causa maior repetição. Os fatores 

psicológicos também contribuem para a geração da dor, como pressão por prazos, baixo suporte 

social e fatores psicológicos individuais. (SOUZA e MEJIA, 2018). 

Os Distúrbios Musculoesqueléticos (DME) podem ser compreendidos como um 

conjunto de desordens inflamatórias e degenerativas, que atingem músculos, articulações, 

tendões, ligamentos, vasos sanguíneos e nervos periféricos, cujo principal sintoma é a DOR 

(PUNNETT & WEGMAN, 2004). Incluem todas as doenças inflamatórias e reumáticas que 

afetam o sistema osteoarticular, como a osteoartrite (OA), também a lombalgia (OGURA et al., 

2016). 

As terapias convencionais para distúrbios musculoesqueléticos, envolvem a utilização 

de suplementos, como glucosamina e condroitina, medicamentos anti-inflamatórios, injeções 

intra-articulares, acupuntura, proteção articular, fisioterapia, exercícios, órteses; entre outras, 

que além de não serem integralmente efetivas, possuem custo elevado, o que pode ser inviável 

para uma parcela considerável da população. (COSTA et al., 2018). Ferreira et al. (2020) 

afirmam que a utilização de ozônio é um dos tratamentos que mais cresce nos últimos anos para 

o alívio das dores musculoesqueléticas. 

 O ozônio é um gás descoberto em meados do século XIX. É uma molécula composta 

por três átomos de oxigênio em uma estrutura dinamicamente instável devido à presença de 

estados mesoméricos (BOCCI, 2011). 

O ozônio possui mecanismos de ação que relacionam dois processos bioquímicos 

importantes que ocorrem no plasma sanguíneo. Um deles se trata de uma reação rápida que 

promove a produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) que depois de aproximadamente 

um minuto é em sua maioria inativada pelo sistema antioxidante. O outro se trata de uma reação 

tardia que tem duração de poucos segundos e consome o que resta da dose de ozônio aplicada, 

promovendo a formação de peróxido de hidrogênio, aldeídos, ozonídeos (moléculas formadas 

a partir de reações com gordura, carboidratos e ácidos graxos) e os lipídios peróxidos que 
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derivam da oxidação dos LOPs (produtos da oxidação lipídica). Tais produtos são capazes de 

induzir uma resposta antioxidante do organismo. (MAURO et al., 2019). 

 O ozônio é uma substância natural, que deve ser administrado com cautela, pois pode 

ocasionar em efeitos não desejados, como por exemplo, se ocorrer a inalação, pois pode ocorrer 

um processo oxidativo intenso, podendo levar o paciente a óbito. Assim, conclui-se que o 

ozônio deve ser sempre administrado por profissionais habilitados e que tenham competência 

técnica, assim como em qualquer atividade médica (MARTINEZ-SANCHES et al., 2018) 

 A ozonioterapia é uma técnica minimamente invasiva, sendo capaz de proporcionar 

diversos benefícios ao corpo humano e raramente oferece riscos ao paciente (OLIVEIRA, 

2012). Além disso, os tratamentos que utilizam o ozônio medicinal são rápidos, eficazes e 

podem ser empregados para o tratamento de diversas doenças agudas e crônicas como 

neuropatias diabética, artrite, osteoartrose, queimaduras, contusões musculares, tendinites e 

bursites (SANTIAGO et al., 2016). 

 Sendo assim, pretende-se com esse trabalho realizar uma revisão integrativa da 

literatura para buscar evidências dos benefícios da ozonioterapia no tratamento das desordens 

musculoesqueléticas. 

 

CARACTERÍSTICAS DA OZONIOTERAPIA E DO GÁS OZÔNIO 

 O gás ozônio é composto por três átomos de oxigênio com uma estrutura cíclica. É 

gerado para uso medicinal a partir de oxigênio puro que passa por um gradiente de alta voltagem 

nos geradores de ozônio, segundo a reação: 

 
O resultado é uma mistura gasosa composta de 95% de oxigênio e 5% de ozônio. O 

ozônio é 1,6 vezes mais denso e 10 vezes mais solúvel em água do que o oxigênio, além de ser 

considerado o oxidante mais poderoso depois do flúor e do persulfato, embora não seja uma 

molécula radical. É um gás instável que não pode ser armazenado e deve ser usado 

imediatamente, pois tem uma meia-vida de 40 min a 20 ◦C. Apesar da heterogeneidade e 

aplicações atuais na área médica, os efeitos bioquímicos do ozônio ainda são difíceis de 

entender, mesmo que suas propriedades e características químicas pareçam sugerir efeitos 

clínicos muito positivos (BOCCI, 2011). 

Segundo Bocci (2011), esta substância pode ser classificada como uma gasosa e pode 

ser encontrada naturalmente na estratosfera terrestre. Ali, o ozônio (O3) age como uma barreira 

protetora que absorve radiação ultravioleta (UV). Para se decompor é preciso uma determinada 

temperatura e pressão, para assim serem formadas moléculas de oxigênio gasoso (O2) e outros 

subprodutos que possuem propriedades oxidativas. 

 O primeiro registro de produção de geradores de ozônio que se tem conhecimento 

aconteceu em 1857. Tal fato ocorreu na Alemanha e seu descobridor foi Werner von Siemens. 

Hoje é possível encontrar vários geradores de ozônio que produzem o gás pelo efeito corona 

(CARVALHO, 2018). 

 Quando o ozônio se encontra com o material orgânico presente no organismo do 

indivíduo, este produz um efeito oxidativo, o que o torna um poderoso biocida, fazendo com 
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que bactérias, vírus e parasitas sejam eliminados. Esse é um dos seus efeitos terapêuticos 

(OLIVEIRA E MENDES, 2009). 

 A ozonioterapia é amplamente utilizada como opção terapêutica adjuvante em diversas 

patologias e condições caracterizadas por processos inflamatórios crônicos e superativação 

imunológica e a maioria dos distúrbios musculoesqueléticos compartilham esses dois processos 

fisiopatológicos. Nesse contexto, diversos estudos na literatura sugerem um papel efetivo do 

ozônio no tratamento de doenças degenerativas comuns da coluna vertebral. Vários estudos 

realizados em pacientes com lombalgia (lombalgia) mostraram boas perspectivas para os 

tratamentos conservadores de hérnia de disco ou protrusão e em caso de síndrome de cirurgia 

nas costas com falha, por exemplo. Nesse cenário, o ozônio poderia ser utilizado de forma 

indireta e minimamente invasiva, visando os músculos paravertebrais correspondentes à hernia 

de disco (MIGLIORINI et al., 2020). 

 Como qualquer outra intervenção terapêutica, o ozônio não é isento de potenciais efeitos 

colaterais. As contraindicações da terapia com ozônio estão relacionadas principalmente às 

características antioxidantes que esta mistura promove. Mais detalhadamente, a deficiência de 

glicose-6-fosfato desidrogenase é a principal contraindicação, dada a quebra de hemácias 

desencadeada pelo estresse oxidativo induzida pelo O3. Outras contraindicações podem incluir 

gravidez (embora esta seja uma contraindicação relativa), hipertireoidismo não controlado, 

doenças cardiovasculares graves e insuficiência cardíaca (BOCCI, 2011). 

 O poder oxidante do ozônio estimula os sistemas enzimáticos que protegem o 

organismo, incrementando a circulação sanguínea e as propriedades reológicas do sangue, 

assim, fazendo com que a de distribuição e absorção de oxigênio seja elevada, trazendo 

benefícios no que diz respeito à oxigenação dos tecidos, à regeneração e cicatrização tecidual 

(WANG et al., 2018). 

 Em 2018 a ozonioterapia está inserida no PNPIC (Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares) que é pertencente ao SUS (Sistema Único de Saúde) pela 

portaria n° 702/2018 do Ministério da Saúde. Apesar de ainda não haver consenso sobre sua 

utilização no Conselho Federal de Medicina, existem profissionais que são habilitados a 

trabalhar com o ozônio medicinal como prática integrativa. Estes profissionais são os dentistas, 

enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, biomédicos e médicos veterinários (ABOZ, 2021). 

 

DESORDENS MUSCULOESQUELÉTICAS 

 Desordens musculoesqueléticos (DMS) são lesões ou distúrbios dos músculos, nervos, 

tendões, articulações, cartilagem e discos da coluna vertebral. Os sintomas mais usuais das 

doenças musculoesqueléticas trazem dor, fraqueza, rigidez, ruídos articulares e redução da 

amplitude de movimento. A inflamação pode causar dor, edema, sensação de queimação, 

sensibilidade, perda de função e, em alguns casos, vermelhidão na pele da região afetada. A 

inflamação pode ser resultado de várias doenças musculoesqueléticas combinadas, como 

doenças autoimunes (por exemplo, artrite reumatoide) e infecções (VILLA-FORTE, 2021). 

A dor que se agrava com a realização de um movimento sugere uma doença 

musculoesquelética. Dor acompanhada de espasmo muscular sugere que a causa é uma doença 

muscular (algumas vezes uma lesão crônica da medula espinhal). O local do edema ou sensível 

ao toque quando é realizado o exame médico, indica a fonte da dor. No entanto, essas 

características da dor usualmente não indicam sua origem ou causa. Portanto, os profissionais 
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geralmente estabelecem um diagnóstico específico com base na presença de outros sintomas, 

encontrados no exame físico e, frequentemente, obtidos de resultados de exames laboratoriais 

e radiografias (VILLA-FORTE, 2021). 

No que diz respeito à bioquímica das dores musculoesqueléticas, pode-se enfatizar que 

existem algumas enzimas que demonstram atividades pontuais para lesão tecidual 

musculoesquelética. As mais comuns e que compõem uma gama de substâncias excretadas pelo 

músculo lesado são a creatina quinase (CK), e lactato desidrogenase e as aminotransferases, 

como a aspartato transaminase (AST) e a alanina transaminase (ALT) (SACHER e 

MCPHERSON, 2002).  

A enzima CK se encontra dentro da célula e está relacionada no processo de ressíntese 

de Adenosina Trifosfato (ATP) por meio da quebra da Creatina Fosfato, processo que 

proporciona energia para a formação de uma nova molécula de ATP. Nos estudos mais recentes, 

a concentração sanguínea dessa enzima tem sido relacionada com exercício físico e lesões 

musculares, pois quando há um rompimento de alguma célula do músculo, o conteúdo do 

citoplasma, inclusive a QUE, se esvai para a corrente sanguínea (SACHER e MCPHERSON, 

2002).  

As aminotransferases caracterizam-se como um grupo de enzimas que demonstram, em 

conjunto com a CK, relações com lesão musculoesquelética, pontualmente com o aumento de 

suas concentrações no soro. A AST é uma enzima de extravasamento e está contida no 

citoplasma das fibras musculares estriadas, da mesma forma como na mitocôndria dos 

hepatócitos. Entretanto, não é uma enzima hepato específica e modifica-se em situações de 

agressão celular grave. A ALT é uma enzima que se envolve em funções metabólicas que 

relacionam a interconversão, síntese e degradação de aminoácidos, tendo característica de 

hepato especificidade. O aumento do valor sérico de CK, em conjunto com o aumento da 

enzima AST e um suave aumento da ALT sugere que há lesão muscular (THRALL, 2007). 

Estudos revelam que o papel principal do estresse oxidativo no desenvolvimento de patologias 

crônico-degenerativas é tido como um fator significativo no envelhecimento. Ademais, existem 

evidências que indicam que o estresse oxidativo está relacionado com doenças degenerativas 

progressivas dos tecidos esqueléticos (FINKEL, 2003). 

O estresse oxidativo pode desencadear a destruição da matriz e a apoptose celular, 

levando à degeneração dos tecidos. No caso do tecido discal por exemplo, acredita-se que a 

degeneração da estrutura de colágeno esteja intimamente associada à degeneração do disco 

relacionada à idade e seja uma consequência da glico oxidação não enzimática de resíduos da 

matriz sob estresse oxidativo cumulativo (RUTGERS et al., 2010). 

Um método de defesa e reparo durante o estresse oxidativo crônico pode ser o próprio 

estresse oxidativo com exposição controlada a EROs, pois a expressão de muitas enzimas de 

reparo do DNA é regulada positivamente durante o estresse oxidativo. Se as EROs participam 

como fatores prejudiciais, protetores ou sinalizadores, depende do equilíbrio entre a produção 
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e a eliminação de EROs no momento apropriado. Por isso, o uso do ozônio no tratamento das 

doenças crônicas do estresse oxidativo se mostra benéfico (BOCCI, 2009). 

 

 

OZONIOTERAPIA E AS DESORDENS MUSCULOESQUELÉTICAS 

 A ozonioterapia assumiu o papel de abordagem terapêutica adjuvante em diversos 

distúrbios patológicos caracterizados por processos inflamatórios crônicos e hiperativação 

imunológica, e a maioria dos distúrbios musculoesqueléticos compartilham esses dois cenários 

(SEYAM et al., 2018). Nesse contexto, vários autores apresentaram uma função prática do 

ozônio no manejo da dor lombar (LBP) com perspectivas promissoras, como um tratamento 

minimamente invasivo para o tratamento de hérnia de disco ou protrusão e em caso de síndrome 

de cirurgia nas costas que não foram bem sucedidas (BONETTI et al., 2020; BARBOSA et al., 

2017). 

Várias outras doenças musculoesqueléticas podem se beneficiar da terapia com ozônio. 

No entanto, apenas alguns trabalhos investigaram os efeitos ozonioterapia em outros distúrbios 

musculoesqueléticos que levam à incapacidade (ou seja, dor cervical, tendinopatias e 

fibromialgia). Além disso, deve ser considerado que a terapia é comumente utilizada na prática 

clínica como anti-inflamatório e analgésica terapêutica para disfunções temporomandibulares 

(DTM) além de doenças musculoesqueléticas reumáticas (SIRE et al., 2022). 

 Em relação às dores nas costas, a ozonioterapia pode reduzir a reação inflamatória 

autoimune e, consequentemente, dor por radiculopatia, após a exposição do núcleo pulposo ao 

sistema imunológico. A terapia intramuscular com Ozônio é um procedimento seguro e 

amplamente utilizado na prática clínica comum, mas esses resultados só poderiam ser 

alcançados a partir de critérios de elegibilidade na seleção de pacientes e profissionais treinados 

e experientes para realizar o procedimento. No entanto, mais pesquisas devem fornecer 

evidências para um equilíbrio correto entre a dosagem de Ozônio e a expressão de mediadores 

inflamatórios (ERÁRIO et al., 2021). 

 No que diz respeito à osteoartrite (OA) a ozonioterapia representa uma opção de 

tratamento promissora por sua capacidade de modular a inflamação, promover o crescimento 

da cartilagem e mecanismos de reparo articular. O Ozônio pode influenciar a modulação da 

inflamação através de diferentes mediadores e vias de sinalização. No líquido sinovial, o ozônio 

diminui a produção de citocinas pró-inflamatórias, principalmente IL-6, IL-1β e TNF-α, que 

são responsáveis pela degradação da cartilagem. Este efeito do ozônio foi observado e 

demonstrado em vários estudos em modelos animais de OA de joelho, artrite reumatóide e em 

modelos de isquemia/reperfusão, por exemplo, na redução da dor neuropática (SCONZA et al., 

2020; HASHEMI et al., 2017; SCONZA et al., 2021). 

 Quanto às doenças reumáticas, a ozonioterapia efetivamente diminuiu a inflamação por 

meio de uma regulação negativa de citocinas pró-inflamatórias e uma regulação positiva da 

citocina anti-inflamatória IL-10. Ramaiah et al. (2011) investigaram a expressão temporal de 

citocinas durante a fase inicial de um modelo experimental de inflamação artrítica e revelaram 

que o interferon-gama (IFN-γ) participa da modulação do processo inflamatório. O Ozônio 

também demonstrou aumentar efetivamente a resposta clínica do metotrexato (MTX) em 

pacientes com artrite reumatóide induzida. A terapia combinada diminui a inflamação através 
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da redução de IL-1B e TNF-α e diminui o estresse oxidativo, reduzindo o hidrogênio e 

prevenindo danos a proteínas e lipídios (YOSHIDA et al., 2005). 

 Em relação às desordens temporomandibulares (DTM), a ozonioterapia pode ser 

considerada um novo tratamento promissor para reduzir a dor da DTM, embora o mecanismo 

de ação ainda deva ser adequadamente investigado. Provavelmente, o ozônio pode efetivamente 

diminuir a inflamação com uma regulação negativa de citocinas pró-inflamatórias e uma 

regulação positiva de IL-10, uma citocina anti-inflamatória (FERRILLO et al., 2022). 

 O ozônio medicinal provou ser eficaz na redução da dor em muitos distúrbios 

musculoesqueléticos com efeitos adversos raros se usado criteriosamente de acordo com 

diretrizes definidas com precisão, usando um gerador de ozônio adequado e coletando um 

volume de gás necessário com uma concentração de ozônio e uma dose ideal para alcançar um 

efeito terapêutico sem qualquer toxicidade. 

 

A ATUAÇÃO DA OZONIOTERAPIA EM DOENÇAS MUSCULOESQUELÉTICAS 

 Tortelli et al. (2019) realizaram um estudo que teve como objetivo comparar a 

efetividade da acupuntura, ozonioterapia e laserterapia no tratamento de pacientes com DTM 

muscular, através de um ensaio clínico randomizado. Segundo os autores o ozônio é usado em 

todo o mundo para tratar diversas doenças, pois é altamente eficaz contra vírus, bactérias e 

fungos, e tem ação anti-inflamatória. Atua para aumentar o abastecimento de oxigênio, 

promovendo a homeostase local e inibindo a proliferação bacteriana em muitas doenças, 

incluindo câncer e artrite reumatoide. Porém, neste trabalho todos os tratamentos estudados 

foram capazes de diminuir a dor e melhorar a capacidade de abertura bucal máxima relacionada 

à DTM muscular. 

No estudo realizado por Biazzo et al. (2018) teve como objetivo verificar os efeitos da 

injeção paravertebral intramuscular de uma mistura de oxigênio e ozônio para o tratamento das 

dores lombares. De acordo com os autores, as injeções paravertebrais de oxigênio-ozônio no 

tratamento da lombalgia são minimamente invasivas, seguras, de baixo custo e eficazes no 

alívio da dor e da incapacidade. Na literatura, apenas uma porcentagem muito pequena de 

pacientes relata efeitos colaterais. Esta técnica é de fácil execução, não necessita de Tomografia 

Computadorizada ou apoio de um anestesiologista.  

Tirelli et al. em 2019 realizaram um ensaio clínico em pacientes portadores de 

fibromialgia, cujo tratamento com ozônio se baseou na auto-hemoterapia e na insuflação retal. 

Para os autores, a ozonioterapia, que é usada para tratar uma ampla 

variedade de doenças e parece ser particularmente útil no tratamento de muitas doenças 

crônicas, atua exercendo um efeito leve de estresse oxidativo controlado que promove uma 

regulação positiva do sistema antioxidante e modulação do sistema imunológico. De acordo 

com esses mecanismos de ação, foi hipotetizado que a terapia com ozônio pode ser útil na 

fibromialgia, doença na qual as terapias tradicionais empregadas são muitas vezes ineficazes. 

 Um estudo publicado por Peretti em 2017 trouxe 10 pacientes portadores de capsulite 

adesiva que foi tratada com injeções intra-articulares e infiltrações subcutâneas da mistura de 

oxigênio e ozônio. De acordo com o autor a utilização do ozônio, graças à sua capacidade de 

reduzir e modular a inflamação, destruir as substâncias algogênicas, modificar os receptores da 

dor, melhorar a microcirculação e produzir uma ação relaxante muscular, permitiu melhorar 
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consideravelmente os sintomas e a funcionalidade dos ombros em tais pacientes, permitindo 

uma recuperação mais rápida e retorno às atividades. 

 Abu Kassem et al. (2013) conduziram um estudo comparativo entre injeções 

paravertebral de ozônio e injeções de corticoides peridural em 60 pacientes portadores de hérnia 

de disco. Constatou-se que o uso do ozônio paravertebral e esteróides epidural têm efeito 

significativo na melhora da dor lombar devido à hérnia de disco no máximo em 1 mês. No 

entanto, os esteróides apresentaram maior melhora do que o ozônio paravertebral ao longo do 

acompanhamento, no máximo em 3 meses de tratamento. 

 Bonetti M, et al. (2005) relataram que o tratamento com oxigênio-ozônio foi altamente 

eficaz no alívio da dor lombar crônica e ciática. O objetivo deste estudo foi comparar o 

resultado do quadro clínico em pacientes tratados com infiltrações pós ganglionares de ozônio 

ou esteróides em acompanhamento de médio e longo prazo. Os pacientes receberam uma 

infiltração intraforaminal guiada por Tomografia Computadorizada de ozônio ou infiltração 

perirradicular de esteróides. A maioria dos pacientes teve remissão completa da dor após uma 

semana de acompanhamento, independentemente do tratamento. No seguimento de 6 meses, 

houve melhora significativa a favor do tratamento com ozônio em pacientes com hérnia de 

disco. 

 Uma pesquisa realizada por Hammouda et al. (2013) trouxe um estudo clínico em 30 

pacientes portadores de Artrocentese da Articulação Temporomandibular que foram tratados 

com solução salina em um grupo e água ozonizada em outro grupo. O estudo revelou que 

embora a escala de dor para todos os pacientes tenham diminuído 

significativamente em ambos os grupos após artrocentese, houve diminuição significativa no 

grupo II (artrocentese com ozônio) mais do que o grupo I. A diminuição da dor para todos os 

pacientes foi referida para a eficácia do procedimento de artrocentese e lavagem das 

articulações que diluiu os mediadores inflamatórios e liberou aderências entre o disco e a fossa 

mandibular enquanto a superioridade do grupo ozônio indicou a ação analgésica do ozônio na 

articulação. 

 De acordo com os estudos aqui apresentados, a ozonioterapia se mostra uma alternativa 

eficaz no alívio das dores causadas pelas desordens musculoesqueléticas, em algumas vezes 

restabelecendo a qualidade de vida, eliminando ou diminuindo o incômodo consideravelmente. 

No entanto, é necessário comentar a dificuldade em acessar materiais e a escassez de estudos 

clínicos que abordam o uso do ozônio de maneira padronizada no tratamento da DME.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com esta pesquisa foi possível perceber que os benefícios do ozônio vão além das suas 

propriedades desinfetantes e que seu poder oxidativo contribui positivamente para o tratamento 

de diversas doenças. Foi possível também perceber que o ozônio atua na melhora das dores 

causadas pelas desordens musculoesqueléticas, o que faz com que a ozonioterapia ganhe espaço 

como terapia adjuvante no tratamento dessa condição.  

Porém, é necessário ressaltar que ainda são necessários mais estudos clínicos que 

comprovem a funcionalidade da ozonioterapia de maneira padronizada trazendo também os 

contras da terapia integrativa. Além disso, vale citar que o tratamento com ozônio deve ser 
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sempre realizado por um profissional habilitado e que os protocolos devem ser seguidos com 

rigor a fim de evitar possíveis problemas para o paciente e para o profissional. 
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RESUMO 

ILIB (Intravascular Laser Irradiation of Blood) é uma técnica terapêutica que foi descoberta e realizada na antiga 

União Soviética na década de 1980. Conhecido como irradiação intravascular do sangue com o laser, emite uma 

energia que proporciona a ativação da regulação e a sincronização neuro-humoral bem como a modulação celular 

com efeitos antioxidantes, metabólicos, imunológicos, antiespasmódicos, sedativos, cicatrizantes, analgésicos, 

antiinflamatórios e aumento da circulação sanguínea. Este artigo propôs por meio de uma revisão integrativa 

verificar as implicações do uso da técnica ILIB em pacientes pediátricos e seus benefícios. Como resultado foram 

encontrados três estudos. Dois deles avaliaram o controle da ansiedade em pacientes infanto-juvenis relacionados 

a atendimentos odontológicos e um deles avaliou a diminuição da inflamação no caso de artrite idiopática juvenil. 

Concluiu-se com esse artigo que nesses casos a técnica ILIB pode ser favorável aos tratamentos propostos. 

Palavras-chave: Fotobiomodulação, ILIB, pediatria 

 
ABSTRACT 

ILIB (Intravascular Laser Irradiation of Blood) is a therapeutic technique that was discovered and performed in 

the former Soviet Union in the 1980s. Known as intravascular laser irradiation of blood, it emits energy that 

provides regulation activation and neuro-synchronization. Humoral as well as cell modulation with antioxidant, 

metabolic, immunological, antispasmodic, sedative, healing, analgesic, anti-inflammatory effects and increased 

blood circulation. This article proposed, through an integrative review, to verify the implications of using the ILIB 

technique in pediatric patients and its benefits. As a result, three studies were found. Two of them evaluated the 

control of anxiety in juvenile patients and one of them evaluated the reduction of inflammation in the case of 

juvenile idiopathic arthritis. It was concluded with this article that in these cases the ILIB technique can be 

favorable to the proposed treatments. 

Keywords: Photobiomodulation, ILIB, pediatrics 

 
ABSTRACTO 

ILIB (Intravascular Laser Irradiation of Blood) es una técnica terapéutica descubierta y practicada en la antigua 

Unión Soviética en la década de 1980. Conocida como radiación intravascular láser de sangre, emite energía que 

proporciona activación de regulación y neuro sincronización tanto humoral como modulación celular con efectos 

antioxidantes, metabólicos, inmunológicos, antiespasmódicos, sedantes, cicatrizantes, analgésicos, 

antiinflamatorios y aumento de la circulación sanguínea. Este artículo se propuso, a través de una revisión 

integradora, verificar las implicaciones del uso de la técnica ILIB en pacientes pediátricos y sus beneficios. Como 

resultado, se encontraron tres estudios. Dos de ellos evaluaron el control de la ansiedad en pacientes juveniles y 

uno de ellos evaluó la reducción de la inflamación en el caso de la artritis idiopática juvenil. Se concluyó con este 

artículo que en estos casos la técnica ILIB puede ser favorable a los tratamientos propuestos. 

Palabras clave: Fotobiomodulación, ILIB, pediatría 

 

INTRODUÇÃO 

ILIB (Intravascular Laser Irradiation of Blood) é uma terapia que foi descoberta e 

primeiramente aplicada na antiga União Soviética por volta da década de 1980. O procedimento 

about:blank
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ILIB tem o poder de modular a sinalização redox na cadeia do sistema respiratório, por meio 

da estimulação de mitocôndrias, induzindo efeitos significativos na expressão de 

imunoglobulinas, interferons e interleucinas. Esta técnica possui ação analgésica, 

espasmolítica, e ação sedativa. Também promove a facilitação da circulação sanguínea, 

gerando êxito no sangue intravenoso que corre pelo resto do corpo (CHIAN et al., 2013; 

HUANG et al., 2012; MOMEN ZADEH et al., 2015; YANG et al., 2017). 

 Conhecido como irradiação intravascular do sangue com o laser em português, o laser 

emite uma energia que promove a ativação da regulação e a sincronização neuro-humoral bem 

como a modulação celular possuindo efeitos antioxidantes, metabólicos, imunológicos, 

antiespasmódicos, sedativos, cicatrizantes, analgésicos, anti-inflamatórios e que favorece a 

circulação do sangue. Possui um efeito central que estimula o sistema límbico e do hipotálamo 

tendo efeito hormonal que proporciona regulação do sono, o humor e normalizar as endorfinas 

e a serotonina, promovendo bem-estar e melhorando significativamente a qualidade de vida dos 

indivíduos (ISABELLA et al., 2019, WU, P. Y. et al., 2018; KAZEMI KHOO; ANSARI, 

2015). 

 Devido às ações acima elencadas, a técnica ILIB é utilizada com frequência em 

tratamentos de pacientes portadores de diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, 

hipercolesterolemia, endometriose e tratamentos estéticos. Neste último, atua no 

antienvelhecimento, pois promove aumento metabólico e da síntese da enzima superóxido 

dismutase (SOD), inibindo a ação das espécies reativas de oxigênio (EROs) e favorecendo a 

proteção das células contra mutações oriundas do envelhecimento. Possui também efeito 

antiedematoso, fazendo reparação tecidual e estimulando o sistema imunológico, além de 

diversos benefícios que trazem melhora do aspecto da derme (ABREU 2019). 

 Visto que a técnica traz inúmeros benefícios à saúde de diversos pacientes, este artigo 

teve como objetivo verificar por meio de uma revisão integrativa as implicações da técnica 

ILIB em pacientes pediátricos e seus benefícios. 

  

A TÉCNICA ILIB 

O laser teve sua primeira aparição na Grécia antiga, local onde já se utilizava a 

helioterapia, ou seja, uma técnica de irradiar o corpo com a luz solar para o restabelecimento 

da saúde. Segundo Moreira (2020), no ano de 903, Niels usou a luz para tratar várias doenças. 

Em 1905, Einstein propôs a hipótese dos quanta, chamados fótons de luz. Em 1913 vieram os 

postulados de Bohr sobre as transições dos elétrons (fundamentais e excitados) e mais tarde, 

em 1917, Einstein elaborou a teoria da emissão estimulada, que explicava como funcionava a 

absorção e emissão da luz. Em 1951, foi proposto o princípio MASER de Purcell e Pound; em 

1958, Schalow e Townes sugeriram a execução do princípio do MASER à luz. Em 1960, 

Maiman foi o primeiro a construir um laser intitulado “laser de rubi" e em 1961, o laser de rubi 

foi utilizado pela primeira vez em oftalmologia para fotocoagulação. Nesse mesmo ano, o 

primeiro laser a gás (He-Ne) também foi desenvolvido por Javan, Benez e Herriez. 

Durante a década de 1970, as pesquisas acerca da laserterapia endovenosa tiveram início 

na Rússia. A pesquisa foi realizada de modo que houve a inserção de um cateter em um dos 

membros superiores, ao qual foi conectada uma fibra óptica, irradiando o sangue com um laser 

de 632,8 nm de comprimento de onda e distribuindo esse sangue irradiado pelo sistema 

circulatório em todo o corpo. Atualmente, a técnica de laserterapia sistêmica foi modificada e 
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passou a ser chamada de ILIB (Intravascular Laser Irradiation of Blood) que não necessita de 

acesso venoso. A radiação vermelha chega às células do sangue usando uma pulseira no nível 

da artéria radial à qual o laser de baixa intensidade fica acoplado. (HUANG et al., 2012; 

KAZEMI KHOO et al., 2016). 

A fotobiomodulação é o ato de usar a luz absorbida por cromóforos endógenos como 

terapia para induzir respostas biológicas não térmicas, não citotóxicas, que levam a alterações 

fisiológicas por meio de eventos fotoquímicos e fotofísicos (MOREIRA, 2020). Na modulação 

da inflamação, há um aumento da microcirculação local, aumento do fluxo linfático diminuindo 

o edema, aumento do número de mastócitos e aumento da degradação dos mastócitos. No 

reparo tecidual, e angiogênese acentuada, crescimento celular acelerado, aumento da síntese de 

matriz extracelular, do colágeno da matriz óssea, melhor organização tecidual (maior qualidade 

e quantidade) e aumento da captação de cálcio e fósforo no tecido ósseo. 

Desse modo, a laserterapia sistêmica é a irradiação de sangue por via intravenosa (ILIB), 

transcutânea (artéria radial e artéria carótida modificada) ou transmucosa (intranasal e 

sublingual) com um laser de baixa intensidade (MOREIRA, 2020; KAZEMI KHOO et al., 

2013). A ILIB tem efeito antioxidante, inibe o processo inflamatório sistêmico e tem efeito 

liquefeito do sangue, podendo ter efeito preventivo ou curativo em diversas patologias, bem 

como um forte efeito anti envelhecimento (REOLON, et al., 2017).  

O laser utilizado na terapia é vermelho (660 nm) na região da artéria radial, de forma 

contínua. A absorção da luz vermelha pelo sangue leva a uma melhora do funcionamento do 

metabolismo e síntese da principal proteína fisiológica que regula o sistema oxidativo do 

organismo (superóxido dismutase). Esta enzima inibe a ação das espécies reativas de oxigênio 

(ERO), leva à proteção das células contra mutações (prevenção do câncer) e envelhecimento, 

combatendo assim os radicais livres nocivos. (LUO, SUN, ZHAN et al., 2013) 

Outro importante efeito terapêutico da ILIB ocorre no sistema circulatório. Sabe-se que 

as doenças circulatórias, sejam elas locais ou sistêmicas, são decorrentes de disfunções 

mecânicas dos vasos sanguíneos, principalmente da microcirculação, causadas por fatores 

como o aumento da viscosidade sanguínea e a diminuição da capacidade de adaptação espacial 

das hemácias. Como o diâmetro das hemácias é 3 vezes maior que o diâmetro dos capilares, há 

uma tendência à obstrução do fluxo capilar, resultando em hipóxia tecidual. Também há a 

formação de placas ateromatosas. A terapia com ILIB atua estimulando a Superóxido 

Dismutase (SOD) na cascata do ácido araquidônico e produz prostaciclina (PGI2), que é 

formada na parede do vaso e é um potente inibidor da agregação plaquetária com efeitos 

vasodilatadores. Outro efeito importante se desdobra nas hemácias, em que o ILIB promove o 

aumento de sua capacidade hemorrágica, facilitando a passagem das hemácias por capilares de 

diâmetro reduzido, melhorando a oxigenação e removendo metabólitos tóxicos. Na presença 

de aumento do radical superóxido, principalmente na presença de cálcio intracelular, que atua 

convertendo a enzima xantina desidrogenase em xantina oxidase, há maior oxidação lipídica, 

que se desenvolve com a formação de placas ateromatosas. (NUNEZ et al., 2004) 

 

MECANISMO DE AÇÃO DA ILIB 

Para doenças respiratórias como a ASMA a ação do laser He-Ne intravascular de baixa 

potência ocorre por meio de reações bioquímicas que fornecem energia à enzima SOD, que 

combate os efeitos dos radicais livres superóxidos e bloqueia a formação de prostaglandinas, 
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principalmente os tipos PG2 e PH2. Por esse mecanismo, há regressão do edema, restauração 

gradual da elasticidade pulmonar, estabilização dos mastócitos (inibição da liberação de 

histamina e normalização dos níveis de IGE) e reversão da constrição brônquica. Tudo isso 

reverte clinicamente na estabilização do quadro clínico pelo prolongamento do intervalo de 

ataque, se houver. Uma série de aplicações estabiliza os sintomas da doença por um período de 

até 9 meses com uma melhora significativa no bem-estar dos indivíduos: maior liberdade e até 

suspensão de medicamentos convencionais (SCHAPOCHNIK et al., 2021). 

Em relação às cardiopatias, estudos trazem a importância da enzima superóxido 

dismutase (SOD), as pesquisas realizadas com o ILIB comprovam a eficiência do método no 

tratamento de patologias isquêmicas através dos seguintes efeitos biológicos: aumento da 

capacidade fibrinolítica e diminuição da adesão plaquetária, levando à diminuição da 

viscosidade sanguínea; neovascularização, que proporciona melhor perfusão tecidual; aumento 

da capacidade hemorreológica das hemácias, o que facilita sua passagem pelos capilares 

sanguíneos de diâmetro reduzido e garante a oxigenação dos tecidos hipóxicos. Pacientes com 

sintomas anginosos tomam nitratos para eliminar o fenômeno doloroso e ao fazê-lo, expõem o 

miocárdio a uma substância citotóxica, o ácido peroxinitrito, portanto, eles experimentam dois 

ataques citotóxicos (isquemia e efeito citotóxico do nitrato) durante cada crise anginosa 

(ORLOV; KULiBABA, 1996).  

Em 1996 um estudo realizado por Kapustina et al., utilizou a técnica para tratar 

pacientes com isquemia cardíaca, sendo que 74 pacientes foram tratados com laser He-Ne 

(ILIB), 83 pacientes foram tratados com laser semicondutor, enquanto 20 pacientes do grupo 

de referência foram tratados com medicamentos comuns. Nesse estudo, as observações clínicas 

de pacientes com diferentes formas de isquemia cardíaca com o uso de muitos métodos 

laboratoriais, instrumentais e biofísicos revelaram a eficiência terapêutica do laser de luz 

vermelha que se mostrou maior do que a dos métodos padrão pois melhora as propriedades 

reológicas do sangue e da microcirculação e a necrose local na região do miocárdio reduz 

fortemente, diminuindo os desfechos letais durante os períodos agudo e subagudo da doença. 

No diabetes o laser He-Ne intravenoso (ILIB) tem efeitos antioxidantes e promove o 

aumento do nível de SOD. No pâncreas, a enzima SOD protege as células beta prevenindo a 

destruição da DNA desoxirribose por radicais livres. Quando esse processo ocorre, o corpo se 

defende quebrando o NAD (nicotinamida adenina dinucleotídeo) para evitar a destruição do 

açúcar e a inibição da síntese de pró-insulina. Ao aumentar a produção de SOD pelo laser He-

Ne (ILIB), pode-se causar a restauração parcial da síntese de insulina e minimizar a intensidade 

do ataque dos radicais livres às células pancreáticas. Outro importante efeito terapêutico do 

ILIB é tratar as alterações vasculares que são responsáveis pela maioria das complicações do 

diabetes. Ao prevenir a formação de radicais superóxido, evitamos a peroxidação lipídica, 

principalmente a oxidação da LDL (lipoproteína de baixa densidade), que é mais vulnerável à 

diabetes. O trabalho de Armstrong e Al-Awadi correlaciona a peroxidação lipídica com a 

gravidade da retinopatia diabética. Além disso, a irradiação com He-Ne promove diminuição 

da agregação plaquetária, vasodilatação e aumento da capacidade hemorreológica das hemácias  

(CONCEIÇÃO, 2016) 

Segundo Gupta P. et al. (2019), Pinheiro et al. (2018), Melo (2015), Ribeiro et al. 

(2018), e Lima et al. (2013), a ansiedade é um processo que desencadeia uma série de reações 

físicas que promovem alteração da modulação do sistema nervoso autônomo denominado 
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simpático, sobre a condução elétrica e neuroquímica proporcionando uma mudança do impulso 

nervoso e mandando mensagens aos receptores cardíacos, além de alterar o sistema vasomotor 

e sistema renina-angiotensina-aldosterona. Posterior ao estímulo da ansiedade, essas 

informações são desencadeadas proporcionando um aumento considerável dos batimentos 

cardíacos. Essa variação da frequência cardíaca é um indicativo fisiológico indolor, fácil e 

confiável. Quando se aplica o laser nos pontos de acupuntura ou o ILIB, ocorre um estímulo 

que promove domínio do sistema parassimpático, resultando em relaxamento, diminuição da 

frequência cardíaca e efeito ansiolítico. 

Segundo Chon et al. (2019) e Goel et al. (2017), o laser de baixa intensidade quando 

posicionado em pontos de acupuntura ativa, faz com que pequenas fibras nervosas mielinizadas 

que enviam impulsos para a medula espinhal e ativam o mesencéfalo e hipófise tenham ação 

moduladora sobre os neuro-hormônios (encefalina, 50 beta endorfina, serotonina e 

noradrenalina) que estão diretamente ligados a ansiedade. 

 

ILIB EM PACIENTES PEDIÁTRICOS 

 Em 2020 Rangel realizou um estudo que comparava laseracupuntura com ILIB no 

controle da ansiedade em pacientes que estavam sob tratamento odontopediátrico. Neste 

trabalho, participaram oitenta e quatro crianças entre 5 e 13 anos, selecionadas na Clínica 

Infantil da Faculdade de Odontologia da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-

Campinas) e separadas aleatoriamente em três grupos, dois de crianças que passaram por 

simulação da aplicação do laser em pontos de acupuntura distintos e um de crianças que foram 

submetidas à ILIB sob artéria radial e após a intervenção e do tratamento odontológico, foram 

aplicadas as Escalas Visual Analógica (EVA) e de Ansiedade Dental de Corah (CR) e medidas 

as frequências cardíacas, saturação de oxigênio e o cortisol salivar. Os resultados apontaram 

que a ILIB e a Laseracupuntura acarretaram redução significativa da frequência cardíaca após 

o tratamento e após a aplicação da escala de Corah, foi possível perceber que não houve 

alteração da ansiedade nas crianças. No grupo controle, não foi apresentada diferença 

significativa entre os parâmetros avaliados, com exceção da escala de Corah que apresentou 

aumento significativo da ansiedade após o tratamento. Dessa forma o autor concluiu com esse 

estudo que o ILIB e a laser acupuntura podem ser alternativas válidas para o controle da 

ansiedade durante o tratamento odontológico. O autor ainda sugere que a aplicação possa ser 

feita durante mais tempo e em maior quantidade de pacientes para uma melhor avaliação do 

tratamento. 

 Um estudo duplo-cego realizado por Chen et al. (2013), avaliou a eficácia da 

administração sinérgica da ILIB e etanercept em subtipos selecionados de artrite idiopática 

juvenil (AIJ). O etanercept é um agente bloqueador alfa do fator de necrose tumoral com grande 

importância na AIJ. A radiação do laser já demonstrou efeitos imunomoduladores em estudos 

com animais e humanos. Neste estudo, 14 pacientes colocados no Grupo I receberam ILIB e 9 

pacientes colocados no Grupo II receberam laser placebo. A ILIB foi realizada em adição à 

medicação de AIJ em andamento, incluindo etanercept. A ILIB foi administrada em 3 séries de 

5 sessões diárias consecutivas, com intervalo de 7 semanas entre cada série de sessões. A 

avaliação foi realizada usando os Critérios Pediátricos do ACR (American College of 

Rheumatology) (ACR Pedi) na inscrição do estudo e em 10 e 20 semanas, respectivamente. 

Após 10 semanas, 85,7% dos pacientes do Grupo I preencheram os critérios Pedi 30, em 
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comparação com apenas 55,6% dos pacientes do Grupo II. Após 20 semanas, todos os pacientes 

em ambos os grupos tiveram uma resposta Pedi 30. No Grupo I, 92,8% dos indivíduos atingiram 

a resposta Pedi 50, em comparação com apenas 55,6% no grupo placebo. Um paciente do Grupo 

I respondeu melhor, preenchendo os critérios Pedi 70. Se aplicados sinergicamente, ILIB e 

etanercept têm maior eficácia na promoção da remissão da AIJ. 

 Ferreira et al. (2014) fizeram um relato de caso de uma criança com trismo por sequelas 

de neuroblastoma. Neste caso, foram feitas dez sessões semanais de laser terapia e 10 sessões 

semanais de acupressão auricular nos pontos shenmen, SNV, brainstem, ST, anxiety and 

tension. Os autores observaram que houve aumento da amplitude da abertura oral, melhora do 

tônus muscular na região facial, diminuição da ansiedade e hiperatividade da criança após a 

aplicação do laser de baixa intensidade em pontos de acupuntura sistêmica. 

 No âmbito comercial, a indústria apresenta como vantagens em realizar a terapia ILIB 

para a área estética: rejuvenescimento, tratamento capilar, ajuda no processo de 

emagrecimento, problemas vasculares, cicatriz de acne, cicatrização e pós-operatório, melhora 

da imunidade, dores em geral e fibromialgia. Porém, poucos estudos evidenciam esses 

benefícios diretamente e se acredita que esses benefícios são propostos pela ação fisiológica da 

terapia ILIB, nos diversos tecidos corporais (MOSKVIN, 2016). 

 De modo que ainda não existem muitos estudos que façam aplicação da técnica ILIB 

em pacientes pediátricos, porém, assume-se que a técnica pode ser realizada para tratar 

ansiedade, hiperatividade e problemas respiratórios em crianças e adolescentes. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A produção desse artigo revelou que existe uma escassez de estudos clínicos que tragam 

o uso da técnica ILIB em pacientes pediátricos. Os estudos encontrados mostram que a 

aplicação da técnica pode reduzir os níveis de estresse e ansiedade em crianças principalmente 

em atendimentos odontológicos. Também foi possível concluir que a técnica colaborou na 

redução da inflamação no caso de artrite idiopática juvenil. Como consideração final, sugere-

se a realização de maiores estudos sobre o efeito da técnica em pacientes infanto-juvenis. 
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RESUMO 

O ozônio tem efeitos metabólicos diversos, que, se bem administrados, são benéficos. A ozonioterapia é uma 

prática integrativa que pode ser utilizada no tratamento de inúmeras patologias, esta atua na ativação do sistema 

imune e na oxigenação celular, contribuindo para a melhora do organismo como um todo. A paralisia cerebral 

(PC) é um distúrbio postural e do movimento que resulta de uma encefalopatia não progressiva no período pré-

natal, perinatal ou pós-natal com uma ou mais localizações no cérebro imaturo. A incidência da PC é de 

aproximadamente 2:1.000 nascidos vivos nos países em desenvolvimento, ou seja, tem uma baixa taxa de 

incidência global, mas sua ocorrência traz sérias consequências e esse evento muitas vezes traz reveses 

significativos. Esta pesquisa teve como objetivo realizar uma revisão integrativa a fim de verificar e entender os 

efeitos da ozonioterapia em pacientes com Paralisia Cerebral. Foi realizado um levantamento bibliográfico e uma 

pesquisa por produções acadêmicas acerca do assunto. Como resultado foram encontrados dois estudos que 

mostraram que o ozônio medicinal pode ser utilizado para o tratamento de pacientes com PC e que nenhum efeito 

colateral foi verificado entre as populações estudadas. 
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ABSTRACT 

Ozone has diverse metabolic effects, which, if well managed, are beneficial. Ozone therapy is an integrative 

practice that can be used in the treatment of numerous pathologies, it acts in the activation of the immune system 

and cellular oxygenation, contributing to the improvement of the organism as a whole. Cerebral palsy (CP) is a 

postural and movement disorder that results from a non-progressive prenatal, perinatal, or postnatal 

encephalopathy with one or more locations in the immature brain. The incidence of CP is approximately 2:1,000 

live births in developing countries, that is, it has a low global incidence rate, but its occurrence has serious 

consequences and this event often brings significant setbacks. This research aimed to carry out an integrative 

review in order to verify and understand the effects of ozone therapy in patients with Cerebral Palsy. A 

bibliographic survey and a search for academic productions on the subject were carried out. As a result, two studies 

were found that showed that medical ozone can be used for the treatment of patients with CP and that no side 

effects were found among the populations studied. 

Keywords: Ozone therapy, cerebral palsy, pediatric neurology 

 
RESUMEN 

El ozono tiene diversos efectos metabólicos que, bien gestionados, son beneficiosos. La ozonoterapia es una 

práctica integradora que puede ser utilizada en el tratamiento de numerosas patologías, actúa en la activación del 

sistema inmunitario y la oxigenación celular, contribuyendo a la mejora del organismo en su conjunto. La parálisis 

cerebral (PC) es un trastorno postural y del movimiento que resulta de una encefalopatía prenatal, perinatal o 

posnatal no progresiva con una o más ubicaciones en el cerebro inmaduro. La incidencia de la PC es de 

aproximadamente 2:1.000 nacidos vivos en los países en vías de desarrollo, es decir, tiene una tasa de incidencia 

global baja, pero su ocurrencia tiene graves consecuencias y este evento muchas veces trae importantes 

contratiempos. Esta investigación tuvo como objetivo realizar una revisión integradora con el fin de verificar y 

comprender los efectos de la ozonoterapia en pacientes con Parálisis Cerebral. Se realizó un levantamiento 

bibliográfico y una búsqueda de producciones académicas sobre el tema. Como resultado, se encontraron dos 

estudios que demostraron que el ozono médico se puede utilizar para el tratamiento de pacientes con PC y que no 

se encontraron efectos secundarios entre las poblaciones estudiadas. 

Palabras clave: Ozonoterapia, parálisis cerebral, neurología pediátrica 
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INTRODUÇÃO 

O ozônio possui efeitos metabólicos diversificados, que quando são administrados 

adequadamente podem trazer benefícios. Este gás pode ser utilizado para promover a 

estimulação da produção de ATP chegando até a estimulação da cicatrização em alta velocidade 

e por isso a ozonioterapia é amplamente utilizada no tratamento de diversas patologias.  

A ozonioterapia é comumente utilizada para tratar doenças infecciosas por ter ação 

antisséptica. Porém esta técnica também auxilia na ativação do sistema imune e na oxigenação 

celular, participando inclusive na melhora de dores diversas (SAMPAIO et. al, 2018). 

A paralisia cerebral (PC) é um termo descritivo que historicamente tem sido utilizado 

para agrupar, para fins terapêuticos, epidemiológicos e administrativos, diversos distúrbios 

motores e posturais que causam limitação de atividade, atribuída a distúrbios não progressivos 

que ocorreram no cérebro desenvolvimento, durante a fase fetal ou da primeira infância (BAX 

et al., 2005). 

Sua prevalência está entre 1,5 e 3 por 1.000 nascidos vivos, e geralmente é classificada 

como congênita ou adquirida, de acordo com o tempo de ocorrência do dano cerebral (CLARK 

e HANKINS, 2003). 

As patologias associadas à PC são produzidas antes, durante ou após o nascimento do 

indivíduo. Aproximadamente 35% dos casos que ocorrem durante o parto são devido a 

isquemia hipóxia, mas apenas entre 12 e 23% desenvolvem PC moderada ou PC grave 

(NELSON e GRETHER, 1998). 

Com base nos efeitos terapêuticos do ozônio, esta pesquisa propôs fazer uma revisão 

integrativa a fim de entender os efeitos da ozonioterapia sobre pacientes com Paralisia Cerebral. 

A pesquisa foi feita por meio de levantamento bibliográfico e de produções acadêmicas nas 

plataformas Scielo, PubMed, Elsevier e Medline. 

  

OZÔNIO – UMA SUBSTÂNCIA MEDICINAL 

O ozônio é uma substância que é composta por três átomos de oxigênio, sendo que este 

possui energia molecular mais elevada do que o oxigênio e é mais reativo que este último, o 

que confere ao ozônio propriedades terapêuticas. 

Em relação à natureza, o ozônio tem a função de filtrar os raios Ultravioletas, o que 

promove equilíbrio biológico na biosfera. 

De acordo com Nogales et al. (2008) o ozônio pode ser produzido naturalmente por 

descargas elétricas, quando uma molécula de oxigênio recebe uma descarga que a quebra em 

dois átomos que posteriormente se combinam com uma outra molécula de oxigênio, formando 

uma molécula triatômica. Além disso, pode ser formado a partir de raios ultravioletas. 

Ainda segundo o autor, o Ozônio pode ser fabricado para uso medicinal, sendo neste 

caso formado a partir do efeito corona que produz altas concentrações de ozônio e tem 

possibilidade de produção controlada. 

Um gerador de ozônio é necessário para a produção industrial de ozônio. O primeiro dispositivo 

comercial foi projetado e desenvolvido na Alemanha em 1857 por Werner von Siemens. Em 1866, a 

Meritens usou esse ozônio para desinfetar a água. O primeiro gerador comercial foi fabricado na 

Alemanha em 1875 e estudos foram realizados em Paris em 1889 para investigar os efeitos germicidas 
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do ozônio. Marius Paul Otto, na Alemanha, foi o responsável por esses estudos que demonstraram o 

efeito inibidor da proliferação bacteriana do ozônio (BRINK, LANGLAIS e RECKHOW, 1991). 

O ozônio é formado por uma reação endotérmica que é permitida por gradientes de 

tensão elevados entre os eletrodos dos geradores. Porém essa reação é reversível, fato que faz 

com que o ozônio seja difícil de ser armazenado em seu estado gasoso. Por isso deve ser 

utilizado imediatamente após a produção, desde que não esteja vinculado a algum veículo 

condutor, como óleo ou água por exemplo (BOCCI, 2005; BOCCI, 2011). 

 

OZONIOTERAPIA – UMA TÉCNICA PROMISSORA 

A ozonioterapia é uma técnica utilizada como terapia integrativa com o objetivo de ser 

minimamente invasiva, podendo ser utilizada no tratamento de inúmeras patologias. 

Atualmente, a prática é reconhecida em vários países europeus como Alemanha, Suíça, Áustria 

e Itália, além de Cuba e Estados Unidos. No Brasil, a prática é aprovada entre dentistas e 

veterinários desde 2015 e desde 2018 está incluída na PNPIC (Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares), fazendo parte do SUS (Sistema Único de Saúde), a partir da 

Regulamentação do Ministério da Saúde Nº 702/2018. Este regulamento inclui profissionais 

das áreas de fisioterapia, enfermagem, farmácia e biomedicina (ABOZ, 2019). 

 Se a terapia com ozônio não for usada com parcimônia, pode trazer riscos tanto para o 

paciente quanto para o profissional que a executa. Portanto, sua aplicação requer conhecimento 

e habilidades para eliminar o risco de intoxicação ou efeitos colaterais. É uma técnica vantajosa 

em relação a outras terapias, pois tem a premissa de ser minimamente invasiva. Vários estudos 

apontam os benefícios da ozonioterapia, pois esta traz efeitos bactericidas, anti-inflamatórios, 

reguladores do metabolismo, fortalece o sistema imunológico e controla o estresse oxidativo. 

Uma das propriedades mais importantes da ozonioterapia é o seu efeito oxidante, que provoca 

a ativação dos sistemas enzimáticos do organismo e proporciona uma melhoria significativa da 

reologia do sangue e da circulação sanguínea. A distribuição e absorção de oxigênio é 

aumentada, promovendo uma melhora na oxigenação tecidual, cicatrização tecidual e 

regeneração celular  (WANG et al., 2018). 

 Existem estudos que indicam uma melhora geral no metabolismo quando os indivíduos 

se submetem ao tratamento com ozônio. Isso se deve ao aumento da oxigenação, que provoca 

a ativação do sistema imunológico. Além disso, há evidências de que o ozônio estimula o 

sistema neuroendócrino, sistemas neuroprotetores e a regulação de enzimas antioxidantes 

celulares (ORNELAS et al.,2020). 

De acordo com a SCHWARTZ (2010), é necessário trabalhar de forma uniforme com objetivos 

específicos para alcançar a padronização no uso do ozônio medicinal. Para isso, é necessário 

desenvolver procedimentos e protocolos que possibilitem uma melhor aplicação, para que as 

oportunidades de negligência sejam superadas. Esses procedimentos foram explicados como vias de 

aplicação no documento denominado Declaração de Madrid. Para este artigo as vias de aplicação que 

serão explicitadas são a insuflação retal e a insuflação auricular, pois são estas vias que são comumente 

utilizadas para o tratamento da doença analisada neste estudo. 

Insuflação retal e insuflação auricular 

Payr e Aubourg foram os primeiros a propor a insuflação da mistura de ozônio e 

oxigênio no reto em 1936. Esse tipo de aplicação é de fácil execução e baixo custo, com baixos 

índices de risco (BOCCI, 2005). 
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O protocolo de insuflação de ozônio retal pode ser considerado uma aplicação sistêmica. 

O gás dissolve-se rapidamente no conteúdo luminal do intestino, onde as proteínas da mucosa 

e os produtos de secreção reagem com o ozônio para produzir espécies reativas de oxigênio 

(EROs) e produtos de peroxidação lipídica. Essa técnica é considerada não invasiva e pode ser 

utilizada com baixo risco em crianças, adultos e idosos. O intervalo de concentração é de 10 a 

15 µg/ml. O volume pode variar de 100 a 200 mL. O limite de concentração de 40 µg/mL não 

deve ser excedido, por uma questão de segurança (SCHWARTZ, 2010). 

Essa técnica utilizada de forma incorreta e em concentrações não indicadas pode causar 

espasmos dolorosos, especialmente em pacientes com colite ulcerativa ou quando usada após 

inchaço, indicando estimulação perigosa dos reflexos intestinais locais. Quando o muco 

sobrejacente foi lavado, essa alta concentração pode levar a danos diretos aos enterócitos, e o 

risco se deve ao fato de o ozônio ser potencialmente mutagênico. No caso de colite hemorrágica 

ulcerativa, uma concentração de ozônio de 70-80 µg/ml deve ser usada para fins hemostáticos, 

mas pode causar danos citotóxicos. Além disso, com base no conceito de indução de tolerância 

ao ozônio, parece razoável atingir uma concentração de 30 µg/ml em 23 semanas. O protocolo 

utilizado para o tratamento das consequências decorrentes da paralisia cerebral é de uma 

concentração entre 10 e 25µg/mL. 

Já a insuflação auricular é recomendada para tratamento da paralisia cerebral, doenças 

relacionadas ao cérebro, rinites e sinusites. O protocolo sugerido pela Declaração de Madrid 

(2020) é previamente umidificar a área auricular e insuflar utilizando uma seringa ou 

estetoscópios auriculares especiais com um dispositivo distribuidor de ozônio. É preciso antes 

verificar se o tímpano está intacto e posteriormente avaliar a condição deste. A concentração 

recomendada é de 20-30 µg/ml durante 5 minutos. 

 

PARALISIA CEREBRAL  

A paralisia cerebral (PC) é um distúrbio postural e do movimento que resulta de uma 

encefalopatia não progressiva no período pré-natal, perinatal ou pós-natal com uma ou mais localizações 

no cérebro imaturo.  Essa lesão cerebral pode resultar em várias deficiências neuromotoras geralmente 

relacionadas à gravidade das sequelas e à idade da criança (HOULE, 1999). 

A PC é resultado de uma lesão cerebral que acomete o sistema nervoso central em estágio de 

maturação estrutural e funcional não progressiva e está presente desde a infância (MONTEIRO et al., 

2010). É caracterizada por disfunção sensório-motora que envolve alterações no tônus muscular, postura 

e movimentos, alterações adaptativas no comprimento muscular e, em alguns casos, leva a deformidades 

ósseas (BAX et al., 2005); SOUZA et al., 2011). 

A incidência da PC é de aproximadamente 2:1.000 nascidos vivos nos países em 

desenvolvimento, ou seja, tem uma baixa taxa de incidência global, mas sua ocorrência traz sérias 

consequências e esse evento muitas vezes traz reveses significativos (REBEL et al., 2010). Os fatores 

de risco para PC estão associados a causas pré, peri ou pós-natais, e a etiologia é multifatorial. As 

possíveis causas incluem hipóxia durante o parto, leucomalácia periventricular, acidente vascular 

cerebral, infecções pré-natais como toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus. As causas pós-natais 

incluem meningite, encefalite viral, hidrocefalia, trauma, infecção e alterações vasculares (GUERZONI 

et al., 2008). As alterações motoras podem afetar o desempenho de atividades importantes para a 

funcionalidade dessas crianças, como andar, escrever, brincar, entre outras. Além disso, podem limitar 
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sua participação em diversos ambientes, inclusive em casa e na escola (BAX et al., 2005; SOUZA et 

al., 2011).  

A PC afeta as pessoas de maneiras diferentes, dependendo da área do sistema nervoso afetada. 

Indivíduos afetados apresentam alterações neuromusculares, como tônus muscular alterado, persistência 

de reflexos primitivos, rigidez, espasticidade, entre outras. Essas alterações geralmente se manifestam 

em padrões posturais e de movimento específicos que podem prejudicar o desempenho funcional da 

criança (BLANCHE, 2000).  

Consequentemente, a PC pode afetar significativamente a interação da criança em contextos 

relevantes, afetando não apenas a aquisição e execução de marcos motores básicos (rolar, sentar, 

engatinhar, andar), mas também atividades cotidianas como tomar banho, comer, vestir-se, movimentar-

se em diferentes ambientes, e mais. Embora o transtorno da PC possa resultar em alterações 

musculoesqueléticas um tanto previsíveis, as manifestações funcionais desse transtorno devem ser 

avaliadas individualmente, pois o desempenho funcional é influenciado não apenas pelas características 

intrínsecas da criança, mas também pelas demandas específicas da tarefa e das características do 

ambiente em que a criança interage (BLANCHE, 2000; FINNIE, 2001). 

Tradicionalmente, os médicos contam com informações sobre a doença e os sintomas da PC 

para definir intervenções terapêuticas que visem mudanças funcionais. No entanto, tal abordagem deve 

ser considerada uma suposição clínica porque os resultados funcionais nem sempre estão lineares e 

diretamente relacionados à gravidade da condição patológica e clínica.14 Além disso, o desempenho 

funcional de uma criança com PC em um ambiente adequado é influenciado pelas características do 

contexto físico e social (HOGAN et al., 2000). 

Grande parte da literatura tem focado nas manifestações neuromusculares da PC. O impacto 

funcional dessa condição tem despertado recentemente o interesse dos profissionais que lidam com esses 

pacientes, pois tais informações atendem às expectativas dos pais e familiares que procuram os serviços 

de saúde.  Assim, há necessidade de informações sobre o impacto da doença no desempenho funcional 

dessas crianças para que os profissionais possam utilizar evidências científicas para subsidiar a prática 

terapêutica (KETELAAR et al., 2001). 

 

OZONIOTERAPIA E PARALISIA CEREBRAL 

 Apesar dos avanços médicos nos campos da medicina obstétrica e perinatal, infelizmente, não 

há tratamento preventivo ou curativo para PC. Portanto, a impossibilidade de evitar lesões e alterações 

cerebrais irreversíveis em recém-nascidos com encefalopatia hipóxico-isquêmica e melhorar as 

alterações clínicas de pacientes com PC, motiva pesquisadores da área médica a realizar pesquisas para 

entender a eficácia e segurança da ozonioterapia, como tratamento alternativo no manejo integral de 

pacientes com Lesão Estática do Sistema Nervoso Central, com base em estudos pré-clínicos e clínicos 

realizados em diversas patologias onde o fenômeno de isquemia/reperfusão acomete pacientes com PC. 

Cresce o número de crianças que apresentaram problemas de desenvolvimento causados 

por paralisia cerebral, autismo, dificuldades de aprendizagem, TDAH, distúrbio genético, 

atraso global no desenvolvimento. Os problemas dessas crianças são múltiplos e afetam a vida 

diária de toda a família. Nenhum tratamento convencional pode curar esses problemas. O que 

existe são tratamentos utilizados para amenizar os sintomas dessas condições, ajudando na 

melhora da criança nas atividades diárias. Porém os tratamentos convencionais muitas vezes 

não se mostram eficazes, sendo assim, o ozônio se torna um elemento terapêutico promissor no 

tratamento dessas crianças neurotípicas (BUCH, 2016). 

Um estudo realizado por Arenas et al. (2018), em pacientes incluídos em pesquisa, 

comprovaram o diagnóstico de Paralisia Cerebral Infantil de causa Hipóxico-Isquêmica. Para 
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a análise dos resultados, levou-se em conta alguns aspectos da fisiopatologia da isquemia 

cerebral. Por exemplo, durante a isquemia cerebral, a produção de trifosfato de adenosina 

(ATP) é reduzida afetando a atividade da enzima ATPase de cálcio. Como um resultado, há um 

aumento anormal das concentrações deste íon dentro do neurônio levando à liberação de 

neurotransmissores excitatórios, como glutamato (grande responsável pelos fenômenos de 

excitotoxicidade), liberação de radicais no tecido cerebral isquêmico e inibição da produção de 

ATP (CASTELLANOS et al., 2006).  

Durante a isquemia cerebral há produção de altas concentrações de espécies reativas de 

oxigênio (ROS), entre as quais estão as ânion superóxido (O2.-), o radical hidroxila (OH-), 

óxido nítrico (NO) e animação peroxinitrito (ONOO-); todos eles envolvidos em neuro danos 

que ocorrem durante a isquemia. Além disso, na isquemia cerebral há superestimulação da 

fosfolipase A2, responsável pelo aumento dos produtos de degradação de fosfolipídios da 

membrana celular. Esses produtos se acumulam e podem se transformar em um fator de 

ativação plaquetária com um efeito de aumento da agregação plaquetária e indutor de resposta 

inflamatória por meio da adesão de leucócitos e agregação, dificultando a passagem do fluxo 

sanguíneo para o encéfalo (TORREGROSA et al., 2007). 

Além disso, durante a diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, um gene inflamatório é 

induzido em diferentes tipos de células causando liberação de citocinas pró inflamatórias. 

Interleucina 1-β (IL-β) e necrose tumoral fator α (TNF-α) são as citocinas que iniciam a resposta 

inflamatória e a interleucina 6 (IL-6) é a que media a resposta inflamatória tardia no tecido 

cerebral isquêmico [29]. IL-6 e TNF-α estimulam a produção de metaloproteinase, 

especificamente a MMP-9. Esta metaloproteinase é responsável pela alteração da barreira 

hematoencefálica que condiciona a ocorrência de edema vascular e contribui para a 

transformação do infarto (CASTILLO et al., 2004).  

No que diz respeito à distribuição a nível encefálico de alguns antioxidantes, foi 

verificado que a concentração de vitamina E no cerebelo é baixa. Por outro lado, foi 

demonstrado que enzimas antioxidantes como a catalase têm uma concentração mais baixa no 

cérebro em relação a outros tecidos. Com relação à espasticidade, a região bulborreticular 

inibitória recebe ordens do córtex motor, lóbulo anterior do cerebelo e os gânglios da base. O 

excitador que produz o tônus muscular é o fascículo espinhal do retículo medial da ponte, isto 

é, da formação reticular da ponte. Deve haver um equilíbrio entre as vias excitatórias e 

inibitórias do tônus muscular. Por exemplo, uma lesão nas fibras corticobulbares no córtex de 

nível, ou em uma cápsula interna reduz a inibição do tônus muscular, em que se produz uma 

supremacia das vias excitatórias com a ocorrência de espasticidade (CUENCA et al., 2010; 

BELEGUIM, 2013). 

O pré e pós-condicionamento oxidativo do ozônio é um mecanismo de ação do ozônio 

que foi demonstrado do ponto de vista experimental e clínico. A terapia com ozônio promove 

um estresse oxidativo leve e transitório através de sua capacidade de acionar o sistema 

endógeno antioxidante, restabelecer o equilíbrio antioxidante/pró-oxidante, preservando a 

integridade das mitocôndrias e atividades da superóxido dismutase (ALAMI et al, 2005). 

O ozônio é capaz de restabelecer o equilíbrio redox celular com uma redução 

significativa no estresse oxidativo, que é um dos principais processos desencadeantes do efeito 

cascata patológico que induz lesão proteica na paralisia cerebral de causa hipóxico-isquêmica. 

Por outro lado, a diminuição da fosfolipase A após o tratamento com ozônio sugere a redução 
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nos mediadores inflamatórios produzidos a partir do ácido araquidônico (MENDEZ et al., 

2016). 

O ozônio tem capacidade de proteger contra danos às proteínas através da regulação das 

EROs, preservando a integridade e funcionalidade mitocondrial. Além disso, em modelos 

experimentais estudados, níveis de óxido nítrico, citocinas pró-inflamatórias, como o fator de 

necrose tumoral (TNF-α) e interleucina 1 e 6, atividade dependente de cálcio da protease, bem 

como a superexpressão de atividade do fator-kappa-B, foram capazes de ser modulados pelo 

tratamento com ozônio (ZAMORA et al., 2005).  

Outro aspecto a ser considerado é o papel do ozônio na ativação dos receptores de 

adenosina A1. A adenosina quando atua nos receptores A1 pré-sinápticos, é capaz de inibir a 

liberação de glutamato em sinapses e, assim, neutraliza a hiperexcitabilidade neuronal que 

ocorre durante isquemia cerebral e espasticidade (PARK et al., 2013). Efeitos benéficos do 

ozônio sugerem que este é capaz de alcançar um equilíbrio entre o ácido γ-aminobutírico 

(GABA), o principal neurotransmissor inibitório, e o glutamato, o principal neurotransmissor 

excitatório (DIAZ et al., 2012). 

Todos esses mecanismos fisiopatológicos associados à paralisia cerebral de causa 

hipóxico-isquêmica explicam os resultados positivos em pacientes após o tratamento com 

ozônio baseado principalmente em seu efeito, um estimulante do sistema de defesa antioxidante 

do organismo, que melhora a oxigenação no tecido cerebral e no resto do organismo, 

aumentando o fluxo sanguíneo e agindo como um agente neuroprotetor. (ARENAS et al., 

2018). 

Ainda há muito a ser estudado sobre o processo de amadurecimento e desenvolvimento 

do Sistema Nervoso, mas dadas as propriedades biológicas do ozônio, é válido afirmar que essa 

substância possa ser de utilidade na melhoria da qualidade de vida de pacientes com Paralisia 

Cerebral.  

Um estudo foi realizado por Diaz et al. (2011) com um único grupo no Hospital 

Pediátrico Provincial de Sancti Spíritus no período de junho de 2006 a dezembro de 2009 para 

determinar a utilidade da Ozonioterapia no tratamento da Paralisia Cerebral. A população foi 

composta por pacientes encaminhados à consulta de ozonioterapia, sendo o grupo de estudo 

composto por 43 pacientes. As variáveis analisadas foram: padrão de sono e alimentação, ganho 

de peso e resposta clínica do estado imunológico. A via de administração foi insuflação retal 

com concentrações usadas entre 15-18-20-25 mcg/mL, os volumes variaram de acordo com a 

idade e o peso do paciente e os ciclos indicados foram 20 sessões, a cada 3 meses, para 

completar 4 ciclos durante um ano. Os pacientes foram avaliados clinicamente antes e depois 

de cada ciclo. As variáveis dependentes analisadas apresentaram melhora significativa ao final 

do tratamento com ozônio. Enquanto para a variabilidade do peso corporal, o maior percentual 

foi ascendente. O grupo de crianças menores de um ano apresentaram melhor resposta quanto 

à espasticidade é uma questão importante é que nenhum paciente apresentou efeitos adversos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 De acordo com as produções acadêmicas referenciadas nesse trabalho pode-se concluir que o 

ozônio mostra-se como uma substância promissora no tratamento de pacientes com Paralisia Cerebral, 

visto que nos estudos elencados observou-se melhora na evolução do distúrbio motor, melhora do tônus 
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muscular e da função motora, além de melhora no padrão de sono, no padrão alimentar e na resposta 

imunológica dos pacientes. Também foi observado melhora na resposta à espasticidade. Nos estudos 

apresentados nenhum dos pacientes apresentaram efeitos colaterais devido ao uso do ozônio terapêutico. 

Quanto às dificuldades encontradas para a realização desse artigo, aponta-se a escassez de material 

acadêmico que envolva estudos clínicos de pacientes com PC que foram tratados com ozônio medicinal. 

Sugere-se estudos futuros para que se possa garantir a eficácia da ozonioterapia no tratamento de 

pacientes com Paralisia Cerebral. 
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