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EDITORIAL

Prezado leitor, é com grande satisfação que divulgamos a décima sétima edição, volume três, da
Revista UNINGÁ Review.

UNINGÁ Review recebeu a estratificação B4 pelo sistema QUALIS CAPES, após a avaliação das
edições anteriores, desde o ano de 2010.
Desde o dia 01/07/2013, a Revista UNINGÁ Review passou a ser distribuída pela Master Editora,
adotando o formato Open Access Journal (Revista Científica de Acesso Aberto) que garante a
manutenção do acesso irrestrito e gratuito aos artigos publicados. Os autores não terão nenhum custo
financeiro para submissão e a subsequente análise do manuscrito pelo conselho editorial do periódico.
Entretanto, caso um manuscrito seja aceito para publicação, o autor responsável (autor de
correspondência) confirmará o interesse pela publicação realizando o pagamento de uma taxa de
publicação, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em função dos custos relativos aos
procedimentos editoriais.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer aos autores dos trabalhos que abrilhantam esta edição e
para convidar aos autores de trabalhos científicos que se enquadram em nosso escopo editorial para o
envio de seus artigos para nossa análise ad hoc, visando o aceite de sua obra para publicação em uma das
edições futuras da Revista UNINGÁ Review.

Boa leitura! Mário dos Anjos Neto Filho
Editor-Chefe

Dear reader, we are pleased to release the seventeenth edition, volume three, of the Journal UNINGÁ
Review.

UNINGÁ Review received the concept of stratification B4by QUALIS CAPES system, according to the
evaluation of the previous editions, since 2010.

Since july, 01, 2013, the UNINGÁ Review Journal became distributed by Master Publisher, adopting
the format Open Access Journal that ensures the free and unrestricted access to published articles. The
authors have no financial cost to any submission and subsequent analysis of the manuscript by the editorial
board of the journal. However, if a manuscript is accepted for publication, the mailing author can confirm
the interest in publishing by the payment of a publication (R$ 150,00 - one hundred fifty Reais), according
to the costs relating to the procedures editorials.

We take this opportunity to thank the authors of the works that brightens this issue and to invite the
authors of scientific papers that fit with our editorial scope to send your articles to our ad hoc aiming at
acceptance of your paper for publication in a future issue of the Journal UNINGÁ Review.

Happy reading! Mario dos Anjos Neto Filho
Editor-in-Chief

A c a d e m i a d o s a b e r
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RESUMO
O uso na agricultura de produtos a base de plantas medicinais
tem demonstrado potencial antimicrobiano e indutor de meca-
nismos de defesa vegetal. Este estudo teve como objetivo avaliar
ar o efeito de extratos de Aloe vera (Babosa) e Euphorbia tiru-
calli L (Avelós) sobre o crescimento micelial de Corynespora
cassiicola; tinturas de Ocimum basilicum (Alfavaca), Leonurus
sibiricus (Rubim), Rosmarinus officinalis (Alecrim) e Achillea
millefolium (Mil-folhas) e extrato bruto de Eucalyptus citrio-
dora (Eucalipto) sobre a produção de fitoalexinas. Os extratos
de Babosa e Avelós foram diluídos em meio BDA a 5, 10, 15,
20% e vertidos em placas de petri, que receberam discos de
micélio do patógeno em estudo. Foi mensurada a área de cres-
cimento (cm2), a velocidade de crescimento. Para os ensaios de
fitoalexina os cotilédones de soja foram cortados superficial-
mente na face abaxial e sobre o corte depositados os tratamen-
tos de Alfavaca, Rubim, Alecrim e Mil-folhas nas doses 1,5, 5 e
10%. Após extração em água o teor de gliceolina foi determi-
nado em espctrofotômetro. Os tratamentos inibiram significa-
tivamente o crescimento fúngico. O extrato de Babosa desta-
cou-se chegando a inibir 100% o crescimento. O Avelós na
maior dose reduziu em 45% a área fúngica. As tinturas testa-
das induziram aumento no acúmulo da fitoalexina, não ha-
vendo diferenças entre os tratamentos ou doses.

PALAVRAS-CHAVE: Controle alternativo, plantas medici-
nais, indução de resistência.

ABSTRACT
The use of agricultural products made from medicinal plants has
demonstrated antimicrobial activity and inducing mechanisms
defela plant. This study aimed to evaluate the effect of extracts of
Aloe vera (Aloe) and Euphorbia tirucalli L (Aveloz) on mycelial
growth of Corynespora cassiicola; dyes Ocimum basilicum (Basil),
Leonurus sibiricus (Rubim), Rosmarinus officinalis (Rosemary)
and Achillea millefolium (Yarrow) and crude extracts from Euca-
lyptus citriodora (Eucalyptus ) on the production of phytoalexins.

The extracts of Aloe and Aveloz were diluted on PDA to 5, 10, 15,
20%, and poured into petri dishes that received the pathogen my-
celial discs under study. Was measured growth area (cm2), the
growth rate. For tests of the phytoalexin soybean cotyledons were
cut on the abaxial surface and deposited on the cut treatments Basil,
Rubim, Rosemary and Yarrow at doses 1.5, 5 and 10%. After ex-
traction in water content was determined gliceolin espctro-
fotômetro. The treatments significantly inhibited fungal growth.
The extract of aloe stood out coming to inhibit 100 % growth. The
aveloz the highest dose reduced by 45 % fungal area. The dyes
tested induced increases in the accumulation of phytoalexin, no
differences between treatments or doses.

KEYWORDS: Alternative control, medicinal plants, induced
resistance.

1. INTRODUÇÃO
As doenças de plantas apresentam-se como um proble-

ma ao homem desde o surgimento do cultivo de alimentos,
exigindo um enorme esforço no seu combate1. Procurando
contornar os problemas gerados pelas medidas de con-
trole de doenças no sistema de produção convencional, a
agricultura agroecológica, propõe a adoção de medidas
que preservem o meio e a saúde humana/animal2,3.

O controle de doenças pelo uso de produtos alternati-
vos é um dos enfoques da agricultura agroecológica, que
inclui o controle biológico, a indução de resistência em
plantas e o uso de produtos naturais com atividade anti-
microbiana e/ou indutora de resistência4.

Um grande número de trabalhos desenvolvidos com
extrato bruto ou óleo essencial de plantas medicinais e
aromáticas, obtidos a partir da flora nativa, têm indicado
o potencial de controle de fitopatógenos, tanto pela ação
fungitóxica direta, inibindo o crescimento micelial e a
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germinação de esporos, quanto pela indução de com-
postos bioquímicos de defesa, indicando a presença de
composto(s) com característica(s) de elicitor(es)2,5. Por
exemplo, as fitoalexinas, que compostos antimicrobianos
sintetizadas e acumulados nas plantas após estresses
físicos, químicos ou biológicos, sendo capazes de redu-
zir ou impedir a atividade de agentes patogênicos, atu-
ando de forma direta sobre o agressor e também cau-
sando a morte do tecido infectado6.

Entre as espécies vegetais que tem sido estudadas
quanto às propriedades químicas e antibióticas desta-
cam-se Aloe vera (Babosa) e Euphorbia tirucalli (Ave-
lós), a Ocimum basilicum (Alfavaca), o Leonurus sibiri-
cus (Rubim), o Rosmarinus officinalis (Alecrim), a
Achillea millefolium (Mil-folhas) e o Eucalyptus citrio-
dora (Eucalipto) entre outras. Estas plantas têm sido
testadas nas mais variadas formas, podendo-se citar ex-
tratos aquosos, etanólicos, decoctos, óleos essenciais,
infusões, entre outras.

A Aloe vera (Aloe barbadensis Miller), conhecida
popularmente como Babosa, é uma espécie de planta
pertencente ao extenso gênero Aloe sp., sendo a de maior
interesse por ser considerada a que apresenta maior ati-
vidade biológica7,8 SINGH & SOOD, 2009). O Avelós
(Euphorbia tirucalli L.) pertencente à família Euphorbi-
aceae, é considerada uma planta tóxica apesar do seu uso
na medicina popular, possuindo látex corrosivo para a
pele e as mucosas. O extrato da planta é composto por
quantidades significativas de triterpenóides e diterpe-
nóides9, e as pesquisas voltadas à atividade agrícola de-
monstram atividades antimicrobianas e nematicidas9, 10.

O alecrim (Rosmarinus officinalis L.) é um é um ar-
busto perene da família Labiatae, sendo uma das plantas
medicinais e aromáticas mais conhecidas e utilizadas.
Seus princípios ativos se baseiam na presença de uma
quantidade significativa de substâncias, como os óleos
essenciais (1 a 2%), na forma de alfa e beta-pineno, can-
feno, mirceno e limoneno, entre outros. Também apre-
senta terpenóides, como o carnosol, e o ácido oleânico, e
flavonóides, como a apigenina, a diosmetina, a diosmina,
e a genkwanina, reportadas propriedades antimicrobia-
nas11, 12. Os isoflavonóides presentes tem ação como
fitoalexinas13.

O Rubim, Leonurus sibiricus, é uma planta herbácea
de ciclo anual ou bienal, pertencente à família Lamiace-
ae. As plantas desta família produzem terpenóides e
substâncias fenólicas com efeitos alelopáticos14. Foram
relatados efeitos alelopáticos na germinação de agrião e
milho, bem como uma diminuição da matéria seca das
plântulas germinadas tratadas com extrato bruto das fo-
lhas15.

Mil-folhas (Achillea millefolium L.) é uma pequena
planta herbácea perene, aromática, e também utilizada
com fins medicinais. Seu óleo essencial, bastante apre-
ciado, apresenta cor azul e inúmeras propriedades far-

macológicas.  Dentre seus componentes destacam-se as
lactonas sesquiterpênicas, o mentol, a cânfora, o eugenol
e o camazuleno16.

Outra planta medicinal de grande importância, apre-
sentando propriedades bactericidas e antiparasitárias, é a
Ocimum basilicum L. (Alfavaca), é uma espécie da fa-
mília Lamiaceae, com atividade biológica devido à pre-
sença de taninos, flavonóides, saponinas e cânfora, e em
seu óleo essencial de compostos como estragol, linalol,
timol, cinelol e eugenol17.

Deste modo, este trabalho teve por objetivo avaliar o
feito de extratos de Aloe vera (Babosa) e Euphorbia ti-
rucali (Avelós) sobre o crescimento micelial de
Corynespora cassiicola e tinturas de Ocimum basilicum
(alfavaca), Leonurus sibiricus (Rubim), Rosmarinus
officinalis (Alecrim), Achillea millefolium (Mil-folhas) e
do extrato bruto de Eucalyptus citriodora (Eucalipto) na
indução de fitoalexinas em cotilédones de soja.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Preparo dos extratos

Ramos e caules de Euphorbia tirucalli L. e folhas de
Aloe vera foram coletadas em área de ocorrência natural
no município de Maringá –PR. Os galhos de E. tirucalli
após lavados em água destilada e secos, em seguida pe-
sados e tritutados em liquidificador com alcool de cere-
ais na proporção 50% p/v. As folhas de A. vera após
limpeza, tiveram toda sua mucilagem extraída com auxí-
lio de uma espátula, que em seguida foi pesada e batida
em liquidificador com alcool de cereais na proporção
50%. Ambos os extratos pernamecerão em repouso por
24h em frasco escuro a 25ºC. Após filtragem em papel
de filtro, os materiais obtidos foram utilizado nos bioen-
saios.

As tinturas de Ocimum basilicum (Alfavaca), Leo-
nurus sibiricus (Rubim), Rosmarinus officinalis (Ale-
crim) e Achillea millefolium (Mil-folhas) e extrato bruto
de Eucalyptus citriodora (Eucalipto) foram preparadas
apartir de folhas e ramos coletados em área de ocorrên-
cia natural no município de Maringá-PR, por trituração
em manual em etanol comercial na proporção 1:1 (pe-
so:volume), permancendo 72h em frasco escuro a 25ºC.
Após filtragem em papel de filtro, os materiais obtidos
foram utilizados nos bioensaios. No material de Euca-
lipto foi feita a evaporação do solvente em rotaevapora-
dor, sobrando ao fim uma pasta que foi utilizada nos
experimentos.

Bioensaios
Controle in vitro de Corynespora cassiicola

Para a verificação do potencial antifúngico de E. ti-
rucalli e A. vera os extratos obtidos foram diluídos em
meio BDA (batata-dextrose-ágar) fundente nas concen-
trações 5, 10, 15, 20 e 25% e vertidos em placas de petri
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20ml de meio contendo os tratamentos. Placas contendo
apenas meio BDA foram utilizadas como controles. Ca-
da tratamento foi composto por quatro repetições, sendo
cada repetição representada por uma placa.

Discos de micélio de colônias de Corynespora cas-
siicola, isolados de plantas de soja, com vinte dias de
crescimento em meio BDA, foram transferidos para o
centro das placas contendo os tratamentos e mantidos em
BOD 25ºC e fotoperíodo de 12 horas de luz/escuro . A
cada 24 horas foram mensurados os diâmetros ortogo-
nais das colônias e calculada a área de crescimento
(cm2).

Com os valores de observação diária foi calculado o
índice de velocidade do crescimento micelial (IVCM)
conforme fórmula a descrita19 IVCM= Σ (D-Da)/N,
sendo: D= diâmetro médio atual da colônia, Da= diâme-
tro médio da colônia do dia anterior N= número de dias
após a inoculação.

Os valores de de crescimento observados nas placas
controle foram considerandos o crescimento máximo, e
com base nisto calculado os valores de inibição provo-
cado pelos tratamentos. Os resultados foram submetidos
à análise de variância e comparados pelo teste de
Scott-Knott (p<0,05).

Indução de gliceolina
Sementes de soja Glycine max cultivar VMAX-NK

7059 após desisfestação superficial com hipoclorito de
sódio 1% por 5 minutos foram semeadas em areia esteri-
lizada e mantidas em casa de vegetação. Dez dias após a
germinação, os cotilédones das plântulas foram removi-
dos e lavados com água destilada. Na face abaxial dos
cotilédones, foi feito um corte superficial de aproxima-
damente de 1 mm de espessura e 6 mm de diâmetro, e
sobre esse corte depositados 40μL das tinturas de
Alfavaca, Rubim, Alecrim e Mil-folhas duluídas nas
concentrações 5, 10 e 15%, cotilédones tratados com
água destilada esterelizada foram utilizados como con-
trole, sendo pesados e então colocados em placas de pe-
tri (cinco por placa) forradas com disco de papel de filtro
umedecidos com água destilada. As placas tampadas e
não-vedadas foram mantidas em BOD a 25ºC, no escuro.
Após 20 horas, os cotiledones foram retirados das placas
e colocados em tubos contendo 10mL de água destilada,
que em seguida foram agitados em mesa agitadora por
uma hora para a extração de gliceolina formada. A men-
suração foi feita em espectrofotômetro a 285 nm e os
resultados dados em unidades de absorbância por grama
de peso fresco (ABS gpf-1)20. O delineamento experi-
mental foi inteiramente casualizado com 13 tratamentos
com quatro repetições, sendo cada repetição representa-
da por um conjunto de cinco cotiledones. Os resultados
foram submetidos a análise de variância e posteriormen-
te comparados pelo teste de Scott-Knott (p<0,05), e aná-
lise de regressão.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No teste de cresimento micelial, todos os tratamentos
provocaram reduções significativas nas variáveis avali-
adas de C. cassiicola quando comparados ao grupo
controle pelo teste de Scott-Knott a 5%. Todas as doses
de ambas as espécies testadas inibiram a área e a veloci-
dade de crescimento. A figura 1 mostra as áreas médias
de crescimento ao longo do tempo do patógeno na pre-
sença dos tratamentos, sendo evidente desde os estágios
iniciais o efeito inibitório dos tratamentos.

Figura 1. Área de crescimento (cm2) de Corynespora cassiicola ao
longo do tempo, na presença de extratos de Aloe vera e Euphorbia
tirucalli.

A análise das velocidades de crescimento revelou que
todos as doses testadas de ambas as espécies vegetais
atrasaram significativamente o crescimento do patógeno,
chegando a valores 35% menores nas colônias tratadas
com Avelós 20% (Tabela 1).

A análise desta variável para os tratamentos com
Babosa mostrou-se ainda melhor, inibindo em até 100%
a velocidade de crescimento, ou seja, não houve cresci-
mento.

O extrato de Avelós provocou redução entre 18% e
45% (Tabela 1). Para os extratos de Babosa todos as
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concentrações reduziram significativa o crescimento,
sendo que a partir de 15% houve inibição total do cres-
cimento do patógeno (Tabela 1). A análise de regressão
para ambos os extratos demonstraram haver um efeito
dose dependente, sendo para a Babosa o modelo de
ajuste quadrático com r2=0,97, para o Aveloz o compor-
tamento apresentado foi cúbico com r2=0,97 (Figura 2).

Tabela 1. Índice de velocidade de crescimento micelial (IVCM), ini-
bição do índice de velocidade de crescimento micelial (IIVCM), inibi-
ção do crescimento micelial (ICM) de colônias de Corynespora cas-
siicola tratadas com extratos de Avelos e Babosa.

Tratamento

Avelós Babosa

IVCM IIVCM ICM IVCM IIVCM ICM

Controle
12,52

a* - -
12,67

a - -
5% 9,8 b 21,72 23,24 8,95 b 29,36 24,1

10%
10,71

c 14,45 17,75 0,81 c 93,6 93,57

15%
10,76

c 14,05 21,43 0 d 100 100
20% 8,7 d 35,54 43,19 0 d 100 100

Cv% 3,96 3,47
*Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de
Scott-Knott (p<0,05).

A análise desta variável para os tratamentos com
Babosa mostrou-se ainda melhor, inibindo em até 100%
a velocidade de crescimento, ou seja, não houve cresci-
mento.

O extrato de Avelós provocou redução entre 18% e
45% (Tabela 1). Para os extratos de Babosa todos as
concentrações reduziram significativa o crescimento,
sendo que a partir de 15% houve inibição total do cres-
cimento do patógeno (Tabela 1). A análise de regressão
para ambos os extratos demonstraram haver um efeito
dose dependente, sendo para a Babosa o modelo de
ajuste quadrático com r2=0,97, para o Aveloz o compor-
tamento apresentado foi cúbico com r2=0,97 (Figura 2).

Comparando os efeitos observados constata-se que
os tratamentos com Babosa resultaram em maiores ini-
bições em relação ao Avelós. A atividade antimicrobiana
verificada para a Babosa pode ser atribuido ao gel muci-
laginoso tem em sua composição muitos componentes
potencialmente ativos como aminoácidos, açúcares, en-
zimas, vitaminas e minerais, os quais proporcionam pro-
priedades importantes como penetração em tecidos,
efeito antiinflamatório e propriedades antimicrobianas. A
ação antibacteriana, antifúngica e antivirótica dá-se pela
presença das antraquinonas como aloenina, barbaloína e
isobarbaloína em sua composição química. Efeito tam-
bém observado sobre Enterococccus faecalis21.

A atividade fungicida observado para o extrato eta-
nólico de E. tirucalli pode ser devido à presença de ta-
ninos, saponinas e flavonóides que já foram descritas
para o vegetal. Assim como verificado neste estudo
também foi constatado atividade antimicrobiana do ex-

trato etanólico de avelós fresco sobre o crescimento de
Salmonella typhi, Staphylococcus aureus, Vibrio pa-
rahaemolyticus, Citrobacter freundii e Serratia odorife-
ra9.

Figura 2. Área média de crescimento micelial de Corynespora cassii-
cola em função das diferentes concentrações de extrato aquoso de Aloe
vera, Euphorbia tirucalli.

Nos testes de indução de fitoalexinas todos os trata-
mentos testados induziram o acúmulo de gliceolina. A
figura 3 apresenta os valores de gliceolina, os tratamen-
tos que maior induziram formação da fitoalexina foram a
base de Rubin e Alecrim com indução média de 1,68 e
1,63 vezes maior que o controle respectivamente. A Al-
favaca provocou um incremento de 1,49 vezes e
Mil-folhas 1,25 vezes maior que a testemunha (0,78
ABS gpf-1). Não houve efeito dose dependente. Para as
tintutras de Alecrim foi verificada indução apenas nas
concentrações mais baixas (5 e 1,5%), indicando possi-
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velmente que a maior dose a concentração de princípios
ativos exerceram exercendo efeito contrário. Nos cotilé-
dones tratados com Mil-folhas houve indução apenas na
dose 5% (1,15 ABS gpf-1) os outros valores foram esta-
tisticamente semelhante ao controle. Para a tintura de
Rubin os valores de variaram entre 1,36 e 1,37, para Al-
favaca os valores ficaram entre 1,25 e 1,36, Alecrim 0,99
e 1,31 e Mil-folhas 0,841 e 1,15 ABS gpf-1. Não houve
diferenças significativas entre as doses utilizadas assim
como não foi observado para as diferentes tinturas.
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Figura 3. Médias de formação de fitoalexina em cotilédones de soja
Glycine max cultivar VMAX-NK 7059, valores expresso em unidades
de absorbância por grama de peso fresco.

Os extratos testados, além da ação elicitora observa-
da neste estudo, também já foram descrtitas com ativi-
dade de controle com ação direta sobre patógenos. Sen-
do verificado inibição de até 100% sobre o crescimento
micelial de Glomerela cingulata e Colletothichum
gloeosporioides por extratos de Alecrim e Alfavaca22.

Do mesmo modo foi demonstrado os efeitos antibió-
ticos de mil-folhas e alecrim sobre Staphylococcus au-
reus, Salmonella choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa,
Bacillus subtilis, Candida albicans, entre outros. Efeitos
que podem ser relacionados, no caso do Alecrim, à pre-
sença de flavonoides, ácidos fenólicos (cafeico, clorogê-
nico e rosmarinico), à presença de óleo essencial (canfor
e cineole) e diterpenos (carnosol)23. Para mil-folhas a
presença de linalol, estragol and eugenol, taninos and
flavonóides justificam os resultados observados. A ati-
vidade antimicrobiana do extrato aquoso de Mil-folhas
sobre a esporulação de C. cassiicola, controlando a do-
ença em pepino tambem ja foi relatada24.

A presença de alcalóides, taninos, glocosídeos, óleo
essenciale resinas em plantas de Rubim vão de encontro
aos resultados obtidos, indicando que estes componentes
podem ser os responsávies pela indução de fitoalexinas
observadas. O extrato bruto de Rubim ainda apresenta
efeitos antibiócos sobre o crescimento de Candida albi-
cans, Staphylococus aureus e Pseudomonas seruginosa25.
Os compostos descritos para a espécie podem atuar de
diretamente sobre o microorganismo e em vegetais ainda

podem ativar seus mecanismos constituítivos de defesa.
Para os cotilédones tratados com o extrato de Euca-

lipto foi observado efeito dose dependente com padrão
de respota linear (r2=0,9), chegando a valores quase 6
vezes maiores na maior dose, em comparação ao contro-
le (Figura 4). Assim como observado neste estudo foi
verificado que extrato aquoso bruto de Eucalipto (Eu-
calyptus citriodora) sobre a produção de ftoalexinas e na
ação antifúngica contra C. lagenarium20. Assim como
observado efeito inibitório sobre o crescimento de Hel-
minthosporium sp in vitro como in vivo26. Indicando o
potencial desta espécie para o controle de patógenos e na
indução de compostos de defesa vegetal.
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Figura 4. Médias de formação de fitoalexina em cotilédones de soja
Glycine max cultivar VMAX-NK 7059, tratadas com extrato de Eu-
calyptus citriodoa, valores expresso em unidades de absorbância por
grama de peso fresco.

Os efeitos elicitores observados pelos extratos testa-
dos indicam seu grande potencial no uso como agentes
de controle de doenças em plantas uma vez que, as fíto-
alexinas são fungicidas e/ou antibióticos potentes, am-
plamente associados com a resistência vertical ou imu-
nidade. Em vegetais que apresentam este incremento na
produção de fitoalexinas ocorre o impedimento da colo-
nização do tecido do hospedeiro26.

4. CONCLUSÕES

Com A inibição total ou parcial do crescimento mice-
lial de Corynespora cassiciola pelos extratos de Aloe
vera e Euphorbia tirucalli evidenciou a existência de
compostos biologicamente ativos, com efeitos fungitó-
xico, indicando uma possível aplicação potencial no
controle alternativo deste patógeno.

Tinturas de Ocimum basilicum (alfavaca), Leonurus
sibiricus (Rubim), Rosmarinus officinalis (Alecrim),
Achillea millefolium (Mil-folhas), e o extrato bruto de
Eucalyptus citriodora (Eucalipto), promoveram maior
acúmulo de gliceolina nos cotilédones tratados, indican-
do potencial destes vegetais na indução de resistência em
soja.
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RESUMO
O envelhecimento populacional é um indicador da melho-
ria da saúde pública e constitui uma nova realidade demo-
gráfica em todo o mundo. O objetivo do estudo foi avaliar a
autoestima e a satisfação com a vida de idosas ativas. Parti-
ciparam do estudo 24 idosas, das quais 58% tem alta auto-
estima. Em relação a satisfação com a vida, todas as idosas
estão satisfeitas, em uma percepção de conformidade,
conquistas, fé e independência. Concluímos que idosas in-
seridas em um programa de exercícios físicos apresentam
boa autoestima e estão satisfeitas com a vida.

PALAVRAS-CHAVE: idosas, autoestima, satisfação com a
vida.

ABSTRACT
The population aging is an indicator of public health im-
provement and constitutes a new demographic reality in the
world. The goal of this study was to evaluate the self-esteem
and the life satisfaction of old active women. There were 24
participants, and only 58% of these people have high
self-esteem. In relation to the satisfaction with their lives, all
the old women are satisfied, in a sense of conformity,
achievements, independence and faith. We conclude that old
women who are inserted into an exercise program have good
self-esteem and are satisfied with their lives.

KEYWORDS: old women, self-esteem, life satisfaction.

1. INTRODUÇÃO
O envelhecimento da população mundial é um

indicador da melhoria da saúde global tanto em países
desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento.
Estima-se que a população idosa no mundo seja de 650
milhões. A previsão de pessoas idosas para 2050 é de
aproximadamente 2 bilhões1. A queda das taxas de
mortalidade e natalidade, os avanços tecnológicos e a
facilidade de acesso à informação e serviços de saúde
podem ser os fatores que levam ao envelhecimento
populacional2,3.

O Brasil também passa por uma nova realidade
demográfica onde, a cada ano, são incorporados 650 mil
novos idosos à população. A expectativa média de vida
do brasileiro amplia-se de tal forma que grande parte da
população alcançará a velhice4. Segundo dados do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano
de 2020 o Brasil terá a sexta população mundial em nú-
meros absolutos de idosos5.

O envelhecimento está associado ao processo bioló-
gico de declínio e deterioração lenta e progressiva de
diversas funções orgânicas. Ocorrem alterações psicoló-
gicas, comportamentais, biológicas e motoras6,7. Esse
processo ainda pode ser acompanhado e marcado por
mudanças na composição familiar e doméstica, como a
viuvez e problemas de ordem econômica, como aposen-



Kunz et al. / Uningá Review V.17,n.3,pp.11-17 (Jan - Mar 2014)

ISSN online 2178-2571 Openly accessible at http://www.mastereditora.com.br/review

tadorias insatisfatórias, que, somadas a outros fatores
psicossociais como solidão e baixa autoestima, ocasio-
nam mudanças no estado de saúde de cada idoso8.

Para uma vida satisfatória, é indispensável a presença
de uma autoestima positiva, que leva o indivíduo a sen-
tir-se confiante, adequado à vida, competente e merece-
dor, pois a autoestima é composta de sentimentos de
competência e de valor pessoal, acrescida de autorres-
peito e autoconfiança9.

A satisfação com os objetivos e planos que foram es-
tabelecidos e que dão significado à vida dos idosos pa-
rece ter forte ligação com sua autoestima. Essa autoes-
tima é dependente de cada um e pode variar dia após dia,
principalmente em idosos que enfrentam as diversas
mudanças decorrentes do envelhecimento10.

Envelhecer bem pode ser traduzido em estar satisfei-
to com a vida atual e ter expectativas positivas em rela-
ção ao futuro. Conseguir isso em uma época de perdas e
crises de natureza biológica, psicológica e social resulta-
ria em satisfação com a velhice11.

As alterações físicas próprias do envelhecimento de-
frontam-se com uma sociedade que claramente discri-
mina indivíduos tidos como não-atraentes, em uma série
de situações cotidianas. Tais indivíduos estão mais su-
jeitos a encontrar ambientes sociais que variam do
não-responsivo ao rejeitador, desencorajando o desen-
volvimento de habilidades sociais e de um autoconceito
favorável12.

Uma das principais formas de evitar, minimizar e/ou
reverter a maioria dos declínios físicos, sociais e psico-
lógicos que acompanham o processo de envelhecimento
é o exercício físico. O exercício físico, além dos benefí-
cios físicos, parece ter um papel importante na qualidade
de vida, que engloba domínios como capacidade funci-
onal, estado emocional, interação social, atividade inte-
lectual, autocuidado, suporte familiar, estado de saúde,
valores culturais, éticos, religiosos, estilo de vida, entre
outros. Está relacionado à autoestima e ao bem-estar
individual13.

Tendo em vista o aumento da população idosa e
sabendo das alterações fisiológicas e psicológicas que
acompanham o processo de envelhecimento, buscando
aumentar a expectativa de um envelhecimento saudável
e um maior bem-estar dos idosos, torna-se relevante um
estudo que busque avaliar a autoestima e conhecer os
aspectos mais importantes relacionados com a satisfação
com a vida de idosas ativas. Nesse sentido, o objetivo do
estudo é avaliar a autoestima e a satisfação com a vida
de um grupo de idosas inseridas em um programa de
exercícios físicos.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Participaram da pesquisa voluntárias com limite mí-

nimo de idade de 60 anos e que estivessem inseridas no
programa de exercícios físicos do setor de Fisioterapia

Geral no Centro de Reabilitação Física (CRF) da Uni-
versidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) há
no mínimo 30 dias. Foram excluídas as idosas que apre-
sentaram doenças ou intercorrências que impediam ou
limitavam a realização dos exercícios físicos propostos.

As idosas que se enquadraram nos critérios de inclu-
são foram abordadas e questionadas sobre o interesse em
participar da pesquisa. Aquelas que aceitaram, formali-
zaram sua permissão através de um Termo de Consenti-
mento Livre e Esclarecido (TCLE).

A caracterização das participantes foi feita pelos da-
dos pessoais (nome, idade, sexo), tempo de prática dos
exercícios físicos e sua periodicidade, peso corporal e
altura. A nomeação dos sujeitos pela sigla ID (idoso) e a
enumeração pela ordem de realização da entrevista, pre-
servaram a identidade das participantes.

Os dados do peso corporal e da altura foram usados
para o cálculo do IMC (Índice de Massa Corpórea), dado
pela fórmula peso/altura2, sendo o peso fornecido em kg
(quilogramas) e a altura em m (metros). Para a classifi-
cação do IMC foram usados os pontos de corte propos-
tos pela Organização Mundial da Saúde (OMS)14.

Neste estudo foram utilizados dois métodos de pes-
quisa: quantitativo e qualitativo. A abordagem quantita-
tiva foi utilizada para avaliar a autoestima, enquanto a
abordagem qualitativa de caráter descritivo-exploratório
foi usada para analisar a satisfação com a vida das idosas
participantes do estudo.

Para a verificação da autoestima foi aplicado o ques-
tionário elaborado e validado por Dela Coleta & Dela
Coleta (1996)15, constituído de quinze afirmações sobre
as avaliações que o indivíduo faz de si mesmo. Para cada
afirmação, deve ser escolhida uma das duas opções:
concordo (C) ou discordo (D). O grau de autoestima é
fornecido através de um gabarito, que atribui um ponto
para cada resposta de acordo e zero ponto para cada
resposta em desacordo nas questões 5, 6, 7 e 8 e vi-
ce-versa para as questões restantes. A máxima pontuação
é de quinze pontos e a mínima é de zero ponto conside-
rando-se baixa autoestima o escore entre 0 e 5, média
autoestima o escore entre 6 e 10 e alta autoestima o es-
core entre 11 e 15.

Os dados referentes à caracterização das idosas e sua
autoestima foram analisados através da estatística des-
critiva simples, com resultados expressos em média e
desvio padrão, distribuição de frequência e porcentagem.

Para a análise da satisfação com a vida, as idosas
responderam a seguinte pergunta orientadora: “A senho-
ra está satisfeita com sua vida? Por quê?”. As respostas
foram gravadas e posteriormente transcritas na íntegra
para análise.

A análise das respostas transcritas foi feita com o
método da Análise do Conteúdo, obedecendo algumas
etapas: (1) a pré-análise, (2) a exploração do material e
(3) a organização dos resultados, inferência e interpreta-
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ção16.
Na pré-análise foram analisados os textos das entre-

vistas transcritas. Com a leitura flutuante dos textos,
foram levantadas algumas hipóteses (afirmações provi-
sórias) e indicadores para que os dados fossem analisa-
dos e interpretados. Na etapa correspondente a explora-
ção do material, foram identificadas nos textos transcri-
tos as unidades de registro, ou seja, os enunciados que
tenham alguma significação. Após essa dinâmica, as
unidades de registros que possuíam características temá-
ticas semelhantes foram agrupadas em categorias, o que
tornou possível a sua interpretação e a posterior discus-
são dos dados utilizando as informações obtidas com os
diários de campo e o referencial teórico sobre o assun-
to16.

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Estadual
do Oeste do Paraná (UNIOESTE) sob o parecer
142/2010.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A amostra foi composta por 24 idosas, cuja idade

média foi de 66, 8 ± 5,5 anos. As idosas participavam
dos exercícios físicos duas vezes na semana por 4,3 ±
2,6 anos. De acordo com a classificação do IMC pro-
posta pela OMS, 70,8% das idosas estavam acima do
peso, sendo que nenhuma estava abaixo do peso ou com
obesidade grau 3.

Na Tabela 1 podem ser visualizadas a distribuição de
frequência e a porcentagem das idosas de acordo com a
idade, tempo de prática de exercício físico e classifica-
ção de IMC.
Tabela 1. Caracterização dos sujeitos (n=24).

Variáveis F %
Estrato etário
60-69 anos
70-79 anos
Tempo de exercício físico
1 mês-3 anos
4-6 anos
7-9 anos
IMC
Normal

17
7

9
10
5

7

70,8
29,2

37,5
41,7
20,8

29,2
Pré-obeso 11 45,8
Obeso 1 4 16,7
Obeso 2 2 8,3

Distribuição de frequência – (F); Índice de Massa Corpórea – (IMC).

Segundo o questionário para avaliação da autoestima
de Dela-Coleta e Dela Coleta (1996), 3 idosas (13%) tem
baixa autoestima, 7 (29%) tem média autoestima e 14
(58%) tem alta autoestima.

A participação no programa de exercícios físicos pa-
rece contribuir com a predominância de idosas com alta
autoestima no presente estudo, possivelmente devido a
uma maior interação social, onde todas as idosas são
tratadas da mesma forma e assim sentem-se respeitadas e

tem seu valor pessoal mantido. Vários estudos concluem
que a participação regular em um programa de exercí-
cios físicos contribui de forma significativa para a me-
lhoria da autoestima de idosos17,18,19,20. A partir da
leitura e análise das transcrições referentes a pergunta
orientadora, verificou-se que todas as idosas
participantes do estudo estão satisfeitas com sua vida.
Ao responderem o porque de estarem satisfeitas,
surgiram as seguintes categorias: conformidade,
conquistas, fé e independência.

Conformidade
A categoria conformidade formou-se através de

nove discursos. As idosas relataram estar sim satisfeitas
com a vida, conformadas com as situações impostas
como tristeza e problemas de saúde. Destacamos ainda
duas falas que denotam felicidade e contentamento
apesar das dificuldades.

As idosas que embora satisfeitas, destacam alguma
tristeza ou problema em sua vida, são identificadas nas
falas:

“... sim no geral... só meu filho que separou...”
ID07

“... porque sim, eu sofri demais e agora não...”
ID08

“Sim... só o ruim é que perdi meus dois fi-
lhos...” ID14

A satisfação com a vida compreende um balanço so-
bre a mesma, no qual a pessoa expressa, em forma de
julgamento, sua percepção de bem-estar com base em
suas experiências passadas, tanto positivas quando nega-
tivas, onde as recompensas dependem das escolhas e das
possibilidades individuais21,22,23.

Nas falas das idosas podemos claramente observar o
que foi postulado por Wrosch et al. (2000)24, que suge-
rem que as avaliações positivas dos problemas são ca-
racterísticas da velhice porque funcionam como um me-
canismo compensatório frente às possíveis perdas que o
idoso possa estar experimentando nesta etapa da vida,
contribuindo para uma satisfação com a vida.

Há também idosas que sentem-se conformadas ape-
sar dos problemas de saúde, como observa-se nas falas:

“... porque ninguém vai mudar minha
vida... o problema é a saúde né?...” ID05

“... só o que eu não acho bom é esse
problema que eu tenho, estou tomando re-
médio...” ID09

“... a saúde não está muito bem, mas sim...”
ID13

Tahan & Carvalho (2010)25 e Rodrigues e Ruscalleda
(2009)26 postularam que as doenças, perdas físicas e
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mentais, alterações na capacidade física ou qualquer tipo
de limitação interferem na vida do idoso e podem afetar
sua satisfação com a vida. Apesar disso, Oliveira (2006)
encontrou resultados semelhantes ao presente estudo em
sua pesquisa com 280 idosos, onde observou que apesar
de apresentarem comorbidades, estes sentiam-se satis-
feitos com a vida. Isso mostra que as doenças podem não
ser um problema para o idoso se o mesmo conseguir
suportar sua condição e realizar as atividades que lhe
agradam.

Trentini et al. (2005)27 realizaram um estudo com 18
idosos para identificar as situações adversas e favoráveis
do envelhecimento e concluíram que existe a crença de
que a velhice é sinônimo de doença e sofrimento, o que
pode ser o motivo da conformidade em tais situações.

Nosso estudo denota essa conformidade pois, de-
pois de alcançada a velhice, a vida tornou-se mais satis-
fatória do que outrora. Compreende-se que o processo de
envelhecimento é um fato inerente à vida e que traz con-
sigo algumas situações ou problemas de ordem familiar,
social ou de saúde que até então não haviam sido viven-
ciados. Apesar disso, observa-se uma conformidade e
satisfação com a vida das idosas estudadas.

Conquistas
Nove discursos formaram a categoria conquistas.

As idosas dessa categoria afirmam estarem sim satisfei-
tas com a vida e associam essa satisfação com suas con-
quistas, que podem ser tanto de caráter financei-
ro/material quanto familiar. Abaixo algumas falas que
identificam essa categoria:

“... trabalhei, lutei e consegui, cheguei aonde
eu queria...” ID03

“... tenho uma casa para morar, um carro para
passear...” ID06

“... porque a gente já foi mais pobre do
que a gente é né... e hoje está melhor né...”
ID22

“... eu sou assim uma pessoa realizada...
eu consegui ter a minha família e hoje me
sinto feliz porque eu tenho minha família...”
ID20

“... por que eu tenho uma família boa, todo
mundo me compreende...” ID10

Observamos no presente estudo que as conquistas
materiais, relacionadas à aquisição de bens e um melhor
conforto são fatores determinantes para uma maior sa-
tisfação com a vida. Trentini et al. (2005)27 concluíram
em seu estudo que as experiências e as conquistas vi-
venciadas pelos idosos ao longo da vida, permitem o
alcance de um maior grau de satisfação com a vida.

Joia et al. (2007)28 observaram que o conforto do
domicílio foi a situação que mais se associou com a sa-

tisfação com a vida dos idosos por eles estudados. Os
autores postularam que os fatores socioeconômicos tem
influência importante na qualidade de vida da população
idosa, pois a situação econômica oferece suporte materi-
al para o bem estar do indivíduo.

Reforçamos em nosso estudo o que vários autores já
concluíram, que as relações familiares com filhos e pa-
rentes e o bem estar financeiro são dimensões importan-
tes quando se trata de satisfação com a vida e qualidade
de vida29,30,31.

Jardim et al. (2006)32 mostraram em seu estudo que
os idosos dão muita importância à família e que é no
convívio familiar que os mesmos reafirmam seu papel
enquanto ser social. Freitas et al. (2010)33 buscaram en-
tender o significado do envelhecimento para os idosos e
observaram que os mesmos afirmam que os momentos
que passam com os filhos e netos são insubstituíveis, e
que essa relação estreita com a família torna o processo
de envelhecimento mais agradável, melhorando a satis-
fação com a vida como observado no presente estudo.

Grande parte da população ainda associa envelheci-
mento unicamente como um acontecimento que precede
a morte. Dessa forma, os aspectos positivos desse pro-
cesso estão muitas vezes sendo negligenciados. Apesar
disso, observamos no presente estudo que as idosas estão
satisfeitas com sua vida durante esse processo do enve-
lhecimento pois conseguiram realizar ou alcançar os
projetos que haviam sido traçados anteriormente, e en-
tendem que possuir uma família que oferece suporte e
amor, torna o processo mais agradável, sentindo-se sa-
tisfeitas com a vida.

Fé
Quatro discursos formaram a categoria fé. As ido-

sas relatam sentirem-se sim satisfeitas com a vida, numa
percepção de estarem vivendo aquilo que foi projetado
por Deus. Abaixo algumas falas que compõe essa cate-
goria:

“... porque Deus dá saúde, a gente tem
que entregar nas mãos de Deus, porque é o
que Deus quer, então...” ID04

“... graças à Deus a gente vive bem né...
eu rezo todo dia...” ID15

“... aquilo foi projetado pra mim e Deus
me deu a vida assim, e assim eu vivo...”
ID24

Observamos no presente estudo que as idosas relaci-
onam sua satisfação com a vida com sua fé. Trentini et al.
(2005)27 e Duarte & Wanderley (2011)34 postularam que
a fé em Deus é um sentimento arraigado na nossa cultura
e que a dimensão espiritual ocupa um lugar de destaque
na vida das pessoas, principalmente no caso dos idosos,
que afirmam que as crenças religiosas estão por trás da
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forma como vivem.
Cardoso & Ferreira (2009)35 concluíram em seu es-

tudo com 256 idosos que a participação religiosa e a
religiosidade subjetiva apresentam correlação significa-
tiva com sua satisfação com a vida, apontando a impor-
tância do suporte espiritual para o bem-estar na velhice.
Dessa forma, podemos afirmar que a religiosidade tem
contribuído na promoção e manutenção do bem-estar
dos idosos, traduzindo-se em uma maior satisfação com
a vida das idosas entrevistadas.

Araújo et al. (2008)36 ao estudarem 419 idosos evi-
denciaram que a religiosidade é um fator importante para
um envelhecimento saudável e uma forma de o idoso
lidar melhor com a finitude. Os autores observaram ain-
da que boa parcela dos idosos atribui relevância à religi-
osidade na melhoria de sua própria condição.

Duarte et al. (2008)37 concluíram em seu estudo que
os idosos que dão importância à religião estão cerca de
30% mais satisfeitos com sua vida do que aqueles que se
dizem não religiosos. Vecchia et al. (2005)13 observaram
em seu estudo que os idosos relacionam qualidade de
vida com religião e fé. Dessa forma, os autores afirmam
que a religiosidade representa um importante mecanismo
de apoio às pessoas idosas no enfrentamento de proble-
mas cotidianos, contribuindo para uma maior satisfação
com a vida e menores sentimentos de desamparo e de-
sesperança.

Vários estudos acerca do envelhecimento vem de-
monstrando que os idosos buscam um amparo espiritual.
Embora essa busca espiritual seja normalmente mais
evidente durante o aparecimento de doenças ou no de-
correr de problemas, ela pode também ser considerada
um fator que promove um suporte ao envelhecimento,
contribuindo para uma maior satisfação com a vida, co-
mo observado no presente estudo.

Independência
Duas idosas associam a independência que possu-

em com o fato de estarem satisfeitas com sua vida, como
pode ser visto nas falas abaixo:

“... eu tenho uma vida assim normal, não
dependo muito dos outros ... tudo que eu pos-
so fazer eu me viro sozinha...” ID12

“... o que eu quero ... eu sempre tenho o
resultado né, consigo fazer as coisas...” ID19

Grande parte dos idosos entende o processo de enve-
lhecimento como uma etapa composta por perdas, prin-
cipalmente de caráter físico que podem acarretar em uma
dependência na realização das atividades de vida diá-
ria8,38,39.

No presente estudo, observamos que duas idosas di-
zem-se satisfeitas com sua vida por estarem vivenciando
essa etapa de suas vidas com uma independência, por

ainda manterem preservada sua autonomia na tomada
das próprias decisões e realização das suas atividades.

Almeida et al. (2010)31 observaram nos discursos dos
idosos por eles entrevistados que aqueles que gozam de
independência e autonomia para gerir suas vidas, pos-
suem uma melhor percepção acerca do processo de en-
velhecimento. Essa melhor percepção pode ser traduzida
em uma maior satisfação com a vida, como referido pe-
las duas idosas do presente estudo.

A preservação da autonomia física e cognitiva do
idoso, o poder de ir e vir, de tomar decisões e o desen-
volvimento de suas atividades diárias garantem-lhe um
envelhecimento bem-sucedido, além de garantir-lhe uma
postura ativa perante a vida e a sociedade, contribuindo
para uma maior satisfação com a vida40,41.

Sposito et al. (2010)42 concluíram que os idosos que
de alguma forma recuperam ou conseguem manter sua
independência funcional, por mínima que pareça, apre-
sentam ganhos na saúde percebida e, assim, dizem-se
mais satisfeitos com a vida.

Na análise dos discursos, observamos que as ido-
sas sentem-se satisfeitas com sua vida por estarem vi-
vendo ativamente, com disposição na realização das
atividades diárias e fazendo suas próprias escolhas.
Essa independência pode também ser extrapolada para
fora do ambiente familiar, pois o idoso independente
entende-se útil e produtivo perante a sociedade, o que
favorece ainda mais uma satisfação com a vida na ve-
lhice.

4. CONCLUSÃO
A participação em um programa de exercícios físicos

parece contribuir com a melhora da autoestima das ido-
sas participantes do estudo, conduzindo-as à sentirem-se
mais seguras, independentes, respeitadas, reconhecidas e
adequadas à vida.

No que diz respeito à satisfação com a vida o as-
pecto mais importante relacionado é referente a confor-
midade com as situações impostas pela longevidade da
idosa estudada. Os problemas de saúde e tristezas não
afetam a satisfação com a vida, e as conquistas materiais
e familiares, bem como a fé e a independência parecem
contribuir de forma importante para sua melhora durante
o envelhecimento.

Concluímos que idosas inseridas em um programa de
exercícios físicos apresentam boa autoestima e estão
satisfeitas com a vida.
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RESUMO
A Síndrome da Angústia respiratória Aguda (SARA) é uma
síndrome de inflamação e aumento da permeabilidade ca-
pilar pulmonar associada a uma constelação de anormali-
dades clínicas, radiológicas e fisiológicas não causadas por
hipertensão capilar pulmonar, porém podendo coexistir
com a mesma, determinada por alterações da permeabili-
dade da membrana alvéolo-capilar, provocando o extrava-
samento de fluido rico em proteínas para o espaço alveolar
prejudicando as trocas gasosas. De incidência não bem
determinada, mas com alta taxa de mortalidade, apresenta
fatores de risco direto ou indireto. Sua caracterização clí-
nica ainda é incerta, utilizando atualmente para a classifi-
cação da injúria da SARA o escore de Murray e cols.(1988),
associado às características clinicas e morfofisiológicas. Das
formas de tratamento, a ventilação mecânica perfaz uma
das mais comuns entre portadores de SARA, seu objetivo é;
manter as trocas gasosas (O2/CO2), evitar lesões pulmona-
res associadas ao suporte ventilatório. As técnicas são di-
versas, como; Volume Corrente (VC), Hipercapnia permis-
siva (HP), Pressão Positiva no Final da Expiração (PPFE) e
Ventilação em pronação (VP). Embora, VM seja importan-
te na terapia da SARA, terapias adjuntas estão ganhando
interesse, com a finalidade de reduzir o risco de iatrogenias.
Porém, o importante é o terapeuta escolher a técnica ao
qual domine.

PALAVRAS-CHAVE: Síndrome da Angústia respiratória
Aguda, Ventilação Mecânica, Fisioterapia.

ABSTRACT
The Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) is a syn-
dome of inflamation and increased pulmonary capillary per-
meability associated with a constellation of clinical, radiologi-
cal and physiological abnormalities not caused by pulmonary
capillary hypertension, but may coexist with it, determined by
changes in the permeability the alveolar-capillary membrane,
causing leakage of fluid rich in protein to the alveolar space
damaging gas exchange. Incidence is not well determined, but
high mortality rate, risk factors has a direct or indirect. His

clinical characterization is still uncertain, currently using for
the classification of injury to the SARA score of Murray et al.
(1998), associated with clinical characteristic and morpho-
physiological. Forms of treatment, mechanical ventilation
makes one of the most common among patients with ARDS,
your goal is, to keep gas exchange (O2/CO2), prevent lung
injury associated with ventilatory support. The techniques are
as varied as, tidal volume (VT), permissive hypercapnia (PH),
positive preassure at end-expiration (HIPC) and prone ventila-
tion (PV). Although VM is important in the therapy of ARDS,
adjunct therapies are gaining interest, in order to reduce the
risk of iatrogenic complications. However, its is important
tochoose the therapist to whom the technique mastered.

KEYWORDS: Acute Respiratory Distress Syndrome, me-
chanic ventilation, Physiotherapy.

1. INTRODUÇÃO
Síndrome da Angústia Respiratória Aguda

A Síndrome da Angústia respiratória Aguda (SARA)
é uma patologia determinada por alterações da permea-
bilidade da membrana alvéolo-capilar, ocasionada por
modificações das substâncias tensoativas alveolar (sur-
factante) com colapso alveolar na expiração quando a
pressão expiratória final (PEF) alcança níveis da pressão
atmosférica, provocando o extravasamento de plasma
para o interior dos alvéolos, levando à formação de
edema pulmonar não decorrente da elevação da pressão
hidrostática conseqüente a falência do ventrículo es-
querdo ou a hipervolemia1,2. A lesão da membrana alvé-
olo-capilar provoca o extravasamento de fluido rico em
proteínas para o espaço alveolar. A lesão epitelial alveo-
lar envolve a membrana basal e os pneumócitos tipos I e
II, a lesão no endotélio capilar é associada com inúmeros
eventos inflamatórios, como recrutamento, seqüestro e
ativação de neutrófilos; formação de coagulação, levan-
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do à trombose microvascular, recrutamento de células
mesequimais, com a produção de precolágeno. No es-
paço alveolar, o balanço entre mediadores
pró-inflamatórios (TNF-α, IL-1, IL-6 e IL-8) e antiin-
flamatórios (IL-10, antagonistas do receptor de IL-1 e do
receptor do TNF solúvel) favorece a manutenção da in-
flamação3,4 (Figura 1).

Figura 1. Fisiologia e Anatomia normal. B. Síndrome da Angústia
Respiratória Aguda (SARA). Mecanismos de trocas gasosas alveola-
res, O2 e CO2. Na presença da SARA com o aumento do infiltrado
alveolar, redução das propriedades do surfactante e a presença de
células inflamatória (TNF-α, IL-1, IL-6, IL-8 e IL-10) prejudicam as
trocas gasosas e favorecem o colabamento alveolar.

A instalação do edema pulmonar decorrente da alte-
ração da permeabilidade da membrana alvéolo-capilar,
deixam os alvéolos colapsados necessitando de maior
pressão para reabrirem, isto levará a uma redução da
complacência estática do sistema respiratório e aumento
do shunt pulmonar, com conseqüência uma hipoxemia
refratária à administração de oxigênio. Após as afecções
determinadas é possível analisar em sua expressão clíni-
ca uma dispnéia de instalação rápida acompanhada de
infiltrado difuso à radiografia torácica e hipoxemia grave
à gasometria arterial5,6.

A primeira descrição completa da SARA foi publi-
cada por Abshbaugh e cols., em 19677. O estudo contou
com a participação de 272 pacientes que foram mecani-
camente ventilados, dentre eles doze evoluíram com
dispneia grave, taquipneia, cianose, baixa complacência
pulmonar e infiltrado difusos no exame radiológico de
pulmão. Esses pacientes apresentavam hipoxemia refra-
tária à elevação da concentração de oxigênio no ar ins-
pirado (até FIO2 de 100%) e em geral boa resposta à
administração de pressão positiva ao final da expiração
(PEEP). Entretanto, dos doze pacientes, sete foram a
óbito e a necropsia revelou um padrão histopatológico
comum de: microatelectasias, congestão vascular, he-
morragia, edema pulmonar e formação de membranas

hialinas revestindo a superfície alveolar. Devido a estas
alterações Petty e cols. (1971)8 deram o nome de Sín-
drome da Angústia Respiratória do Adulto (SRA), com o
intuito de contrapor a Síndrome da Membrana Hialina
do recém-nascido8. Decorrente da dificuldade de se de-
terminar a incidência da SARA, as diversidades da do-
ença, bem como, sua diversidade de definições, foi rea-
lizado o “The American-European Consensus Conferen-
ce on ARDS” em 1992 na Espanha, cujo objetivo era
conceituar e uniformizar as definições da SARA9. En-
tretanto, como foi observado que a SARA ocorre em
todas as faixas etárias o último “A” passou a denomi-
nar-se de “aguda”.

Mas foi apenas em 1994, que a “The Ameri-
can-European Consensus Conference on ARDS” estabe-
leceu critério de diagnósticos para a SARA, definindo-a
como uma síndrome de inflamação e aumento da per-
meabilidade capilar pulmonar associada a uma constela-
ção de anormalidades clínicas, radiológicas e fisiológi-
cas não causadas por hipertensão capilar pulmonar, po-
rém podendo coexistir com a mesma6. Aproveitando a
ocasião definiram a Lesão pulmonar aguda (LPA) o
quadro de insuficiência respiratória aguda com infiltrado
bilateral na radiografia de tórax, ausência de hipertensão
arterial esquerda (pressão capilar pulmonar menor ou
igual a 18 mmHg) e hipoxemia com uma relação entre a
pressão parcial de oxigênio arterial e a fração inspirada
de oxigênio menor ou igual a 300, no entanto se for me-
nor ou igual a 200, defini-se como SARA (Quadro 1).

Quadro 1. Critérios diagnósticos para LPA e SARA conforme The
American-European Consensus Conference on ARDS de 1994.

LPA: Lesão pulmonar aguda; SARA: Síndrome da angústia respirató-
ria aguda; POAP: pressão ocluída de artéria pulmonar; PaO2/FiO2:
relação entre a pressão arterial de oxigênio e a fração inspirada de
oxigênio.

A incidência da SARA ainda não esta bem determi-
nada. Nos EUA de acordo com o Instituto Nacional de
Saúde (1972) estimou 75 casos/100 mil habitantes ao
ano. Estudos recentes encontraram números bem mais
baixos, de 1,5 a 15/100 mil habitantes ao ano4,10,11,12,.
Ademais, apresenta alta freqüência no inverno, e foi ob-
servado que a incidência é crescente com a idade, pre-
sente entre indivíduos de 75 a 84 anos. Seus fatores de
risco podem ser caracterizados de forma direta, como:
pneumonia, aspiração do conteúdo gástrico e trauma
torácico, indireta: sepse, pancreatite, choque e múltiplos
traumas13,14,15. A mortalidade é alta, estima-se entre 34%
e 60%16, e ainda os que sobrevivem têm uma permanên-
cia prolongada na unidade de terapia intensiva (UTI) e
mesmo após alta apresentam significantes limitações
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funcionais17 (Herridge et al. 2003).

2. MATERIAL E MÉTODOS

Para o presente estudo foram utilizados as bases de
dados internacionais da NCBI Pubmed e Bireme utili-
zando-se as palavras-chave síndrome da angustia respi-
ratória e ventilação mecânica utilizando como base de
procura artigos a partir da década de 80. Foram selecio-
nados apenas artigos de interesse para o objetivo deste
estudo ao qual era avaliar a utilização da ventilação me-
cânica na SARA os quais foram selecionados e lidos
cuidadosamente e criteriosamente. Na fase inicial foram
selecionados 74 artigos. No entanto apenas 21 foram
selecionado como de interesse para o estudo.

3. DESENVOLVIMENTO
Diversas versões são descritas para a caracterização

clínica da SARA, porém nem tão aceitas uniformemen-
te18. Contudo, atualmente três critérios clínicos básicos
são utilizados, tais como; hipoxemia, redução da com-
placência e infiltrados pulmonares difusos19. A partir da
década de 80 com a publicação de diversos estudos des-
crevendo as condições clínicas, específicas, que caracte-
rizam a SARA13,20 mais dois critérios foram inclusos
para melhor caracterização; um fator de risco clínico e
pressão de enchimento ventricular, esquerda, normal21.
Atualmente para a classificação da injúria da SARA di-
versos escores foram criados com o intuito de avaliar,
definir e quantificá-la para o seu melhor diagnóstico,
dentre estes escores, está o escore de Murray e cols. de-
senvolvido em 198819 propondo critérios de pontuação
da lesão pulmonar amplamente utilizado em diversos
estudos22 como mostrado no Quadro 2.

Quadro 2. Escore de Murray e cols. (1988)17 para o diagnóstico da
Síndrome da Angústia Respiratória Aguda. Pontuação baseada em 4
critérios, pontuado de 0 a 4, a soma dos valores totais é dividido pelo
número de quantidades de critérios utilizados.

O escore apresenta quatro critérios pontuados de zero
(0) a quatro (4) podendo ao final classificar o acometi-
mento em três categorias distintas; sem lesão, lesão le-
ve/moderada e lesão grave.

Além das análises morfofisiológicas e a utilização do
escore para melhor determinar o grau de lesão pulmonar
e a presença da SARA existem mecanismos mais sofis-
ticados, tais como; Raio-X e tomografia computadoriza-
da (TC) que concomitante a avaliação clínica tendem a
facilitar o diagnóstico. A análise radiográfica de tórax
associada ao conceito fisiopatológico de alteração difusa
da membrana alvéolo-capilar conduz à interpretações
errôneas de que a SARA seria uma doença com acome-
timento homogêneo do parênquima pulmonar. Com o
aparecimento da TC favoreceu ao melhor diagnóstico,
pois tem sido utilizada para avaliar pacientes com SARA
desde 1988, desde então a TC tem sido utilizada para
estudar os aspectos morfológicos e fisiopatológicos, bem
como analisar os efeitos de algumas modalidades tera-
pêuticas empregadas na SARA23,24,25. Seu uso na SARA
possibilita localizar de forma precisa hiperdensidades
predominantemente difusas ou localizadas e identificar a
presença de outras patologias associadas, tais como;
derrame pleural, empiema, abscesso pulmonar e pneu-
motórax26.

As hiperdensidades pulmonares identificadas por TC
ocorrem predominantemente nas regiões pulmonares
dependentes de maior pressão hidrostática, que por sua
vez é mais freqüente nas regiões posteriores, sendo pos-
sível analisar quando os pacientes estão em decúbito
dorsal 27,28,29. Apenas uma sessão tomográfica permite
avaliar de forma bidimensional as dimensões pulmona-
res ao longo do eixo ântero-posterior e transversal. Os
tomógrafos atuais realizam tomografias espiralizadas
realizando cortes múltilos e contínuos, desde o ápice até
a base, possibilitando uma avaliação tridimensional dos
pulmões e permitindo a medida do volume pulmonar
total.
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Pode-se dizer que a grande vantagem da TC em relação
aos demais mecanismos para a medida de volumes pul-
monares se deve a sua alta precisão e boa reprodutibili-
dade30,31. Além disso, é possível medir volumes especí-
ficos dos lobos pulmonares. Essa capacidade de medir
volumes de diferentes compartimentos permite uma de-
terminação acurada do recrutamento alveolar e da dis-
tensão pulmonar induzidos pela ventilação mecânica,
desde que sejam aferidos os volumes das áreas corres-
pondentes. Desta forma a TC é utilizada em pacientes
com SARA com os seguintes objetivos; realizar avalia-
ção qualitativa da morfologia pulmonar em busca de
alterações de hiperdensidades; avaliar os histogramas de
densidades pulmonares; calcular os graus de recruta-
mento alveolar e de hiperdistensão decorrentes de dife-
rentes intervenções ventilatórias a partir do cálculo dos
distintos volumes pulmonares.

Ventilação mecânica
O tratamento da SARA caracteriza-se como um de-

safio aos profissionais da saúde que atuam na UTI.
Mesmo com a diversidade tecnológica nas últimas dé-
cadas, a mortalidade na SARA permanece elevada32.
Inicialmente o importante é identificar o agente etioló-
gico, eliminando-o, e, por conseguinte manter o consu-
mo adequado de O2 pelos tecidos, pois se sabe que a
respiração celular é dependente da oxigenação dos teci-
dos. A SARA vem sendo estudada em diversos aspectos
na procura de oferecer estratégias de ventilação mecâni-
ca que visem manter a ventilação e oxigenação necessá-
rias para a sobrevivência destes pacientes, além de di-
minuir a lesão pulmonar ocasionada pela pressão positi-
va 4,33,34,35,36,37. No entanto, é uma doença com caracte-
rísticas diversificadas, sendo considerada uma doença de
difícil controle, e com grandes dificuldades em ventilar
mecanicamente estes pacientes38. Há aproximadamente
15 anos ressurgiu os interesses pelo suporte ventilatório
não invasivo, porém com ventiladores de pressão nega-
tiva utilizados de forma intermitente em pacientes com
hipoventilação crônica39. Mas somente a partir da década
de oitenta começou-se a empregar a pressão positiva nas
vias aéreas fazendo uso de máscaras nasofaciais ou oro-
faciais em pacientes portados de insuficiência respirató-
ria aguda (IRA)40,41.

Independente do fator causal, a grande maioria dos
pacientes que apresentam SARA necessitam de suporte
ventilatório. O objetivo da ventilação mecânica (VM) é;
a) manter as trocas gasosas (O2/CO2) e b) evitar as lesões
pulmonares, associadas ao suporte ventilatório (baro-
trauma, toxicidade pelo oxigênio)42,39. Diversos métodos
de ventilação são atualmente abordados para o trata-
mento da SARA, tais como: Volume Corrente (VC),
Hipercapnia permissiva (HP), Ventilação limitada à
pressão (VLP), Ventilação com relação inspiratória
(VRI): Expiratória invertida e Ventilação em pronação

(VP). Dentre as técnicas mais utilizadas e recomendadas
estão;

Volume corrente: na ventilação mecânica o volume
corrente (VT) é mantido constante, sendo o fator de ci-
clagem do respirado. Um VT inicial de 10-12/kg (base-
ando-se inicialmente na pressão parcial de gás carbônico
no sangue arterial (PaCO2). Na SARA é recomendado o
uso de VT de 5 a 8 ml/kg. Em algumas situações especí-
ficas, a normalização da PaCO2 não é o parâmetro para
ajustar o volume corrente. Em pacientes obstrutivos
(asma e DPOC), volumes correntes menores podem ser
necessários para evitar a hiperdistensão pulmonar, com
conseqüente geração de auto PEEP. Altos volu-
mes-correntes, associados a altas pressões de platô, de-
vem ser evitados em pacientes com SARA. Volume cor-
rente baixo (≤ 6 ml/kg de peso corporal predito) e ma-
nutenção da pressão de platô ≤30 cmH2o são recomen-
dado.

Hipercapnia permissiva: Limitar os níveis de pres-
são inspiratória (PI) através da redução do volume cor-
rente pode ser importante na prevenção de lesões adici-
onais, mesmo que resulte em hipercapnia e deterioriza-
ção da oxigenação em curto prazo. A monitorização com
limitação da pressão alveolar seria o método ideal, mas
não factível, para minimizar os riscos das lesões acima
descritas, estas estratégias têm apresentado melhores
taxas de sobrevida, apesar de a hipercapnia não ser um
objetivo primário e sim uma consequ6encia da estratégia
utilizada44. Utilizas-se a monitorização da pressão de
platô obtida pela manobra de oclusão ao final da inspi-
ração, estando o paciente sob relaxamento muscular. As
lesões induzidas pelo respirador têm sua incidência au-
mentada quando se observam pressões de platô elevadas.
Volumes correntes mais baixos (< 7 ml/Kg) têm sido
utilizados de forma que a pressão de platô não ultrapasse
35 cmH2O. Essa estratégia ventilatória pode elevar a
PaCO2, sendo conhecida como hipercapnia permissiva.
Estudos clínicos que demonstraram uma redução da
mortalidade associados a esta abordagem em compara-
ção à VM convencional45, fato que também poderá ser
estabelecido em relação a SARA8. O uso da hipercapnia
é limitado em pacientes com acidose metabólica pree-
xistente e é contra-indicado naqueles com hipertensão
intracraniana, insuficiência coronariana e arritmias agu-
da.

Pressão Positiva no Final da Expiração: Um dos
recursos ventilatórios caracterizado como uma das me-
lhores modalidades de tratamento de lesões pulmonares
agudas é a Pressão positiva no Final da Expiração (PE-
EP), ao qual consegue proporcionar maior recrutamento
alveolar e reabertura de vias aéreas previamente colap-
sadas, melhorando a troca gasosa quando aplicada de
maneira adequada. O grande desafio da PEEP é deter-
minar o “valor ideal” para a condição pulmonar indivi-
dual de cada paciente portador da SARA, atuando da
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melhor forma possível evitando quaisquer danos hemo-
dinâmicos e morfofisiológicos, como hiperdistensão
alveolar46. A escolha do PEEP ideal para a SARA vem
sendo auxiliada por uma análise detalhada da curva
pressão-volume (curva P-V) do sistema respiratório,
apresentando vantagens por ser uma técnica não invasiva
e não lesiva ao paciente, podendo ser feita à beira do
leito com o paciente sedado e sem bloqueio residual47.

Posição Prona: Por fim, consideramos de grande
importância clínica a consideração da posição prona,
dentre as várias opções utilizadas ou sugeridas no trata-
mento da insuficiência respiratória. Embora a VM per-
maneça como fundamental na terapia da SARA, as tera-
pias adjuntas estão ganhando interesse, com a finalidade
de reduzir o risco de iatrogenias provocadas pelo respi-
rador, que acabam agravando a lesão pulmonar. O obje-
tivo da posição prona tem o propósito de melhorar a
relação ventilação-perfusão.  Efeito dessa melhora pode
ter impacto em pelo menos três grandes aspectos tera-
pêuticos: reduzir a toxicidade do oxigênio, recrutar o
espaço alveolar para reduzir o risco de barotrauma e
melhorar a drenagem postural da secreção brônquica,
reduzindo o risco de infecção48,49. Porém mesmo com os
diversos mecanismos de se ventilar a SARA, especifi-
camente, o consenso de ventilação mecânica internacio-
nal50, recomenda-se na ventilação mecânica da SARA
para que se obedeça aos seguintes objetivos: a) escolha
do modo ventilatório: deve-se utilizar um método ade-
quado para ventilar e oxigenar o paciente com o qual o
médico assistente tenha experiência. b) Oxigenação:
manter uma SaO2 aceitável, geralmente ≥ 90%. c) pres-
são nas vias aéreas: manter a pressão de platô ≤ 35
cmH2O quando a pressão de platô exceder este valor
recomenda-se ventilação com VC igual ou mesmo me-
nor que 5 ml/Kg de peso. Em condições clínicas associ-
adas à baixa complacência de parede torácica, valores
um pouco maiores que 35 cmH2O podem ser aceitáveis.
d) Ventilação alveolar: para atingir o objetivo de tal
limitação na pressão de platô, por vezes deve-se permitir
que a PaCO2 se eleve (hipercapnia permissiva ou hipo-
ventilação controlada), a menos que haja con-
tra-indicações, como hipertensão intracraniana. e) pres-
são positiva ao final da expiração: é fundamental para
melhorar a oxigenação. Um nível apropriado deve ser
utilizado, uma vez que pode estar relacionada a lesões
pulmonares adicionais. O nível de PEEP deve ser esta-
belecido empiricamente e reavaliado regularmente. f)
Concentração de O2 no ar inspirado: a opinião corrente
é de que a FIO2 deva ser minimizada. A contraparte des-
ta medida é o aumento da pressão de platô e não se co-
nhece o risco relativo desses dois parâmetros. Em algu-
mas situações clínicas onde é necessária FIO2 elevada e
pressão de platô alta, deve-se considerar a manutenção
de uma menor saturação arterial de oxigênio. g) Métodos
alternativos: quando a oxigenação persistir inadequada,

constituem possíveis medidas terapêuticas a sedação, a
paralisia muscular e mudanças de decúbito.

A Lesão pulmonar Induzida pela ventilação mecâ-
nica (LPIVM) permaneceu durante muitos anos respon-
sáveis por pneumotórax causado por aumento da pressão
nas vias aéreas (barotrauma). Mas, atualmente estudos
propõem que a VM, fundamental no tratamento de do-
entes com SARA, pode causar ou agravar a lesão pul-
monar preexistente51. Os mecanismos responsáveis peã
LPIVM são diversos, entretanto parece que a combina-
ção de fatores mecânicos (hiperdistensão alveolar e au-
mento da pressão transmural vascular), celulares (ativa-
ção de neutrófilos e macrófagos) inativação do surfac-
tante e síntese de mediadores inflamatórios determinam
a lesão pulmonar.

4. CONCLUSÕES
O melhor entendimento dos mecanismos fisiopatoló-

gicos e etiológicos da SARA, bem como, sua caracteri-
zação, contribuem diretamente para o desenvolvimento
de medicamentos, novas técnicas e abordagens terapêu-
ticas da ventilação mecânica, para que sejam avalizadas
e empregadas no intuito de reverter o quadro da SARA.
Entretanto, atualmente diversas técnicas são sugeridas
para que possam ser empregadas nos paciente, porém, as
mesmas necessitam de uma habilidade e conhecimento
do terapeuta que irá administrá-la. Contudo é importante
frisar a instabilidade clínica própria dos pacientes com
SARA, tal qual o fato das respostas ao tratamento da
doença ser imprevisíveis e instáveis, aliados à possibili-
dade de intolerância e repostos inadequada a ventilação,
tornando-se obrigatório o monitoramento laboratorial e
clínico durante a sua utilização.

Embora, VM permaneça de fundamental importância
na terapia da SARA, as terapias adjuntas estão ganhando
interesse, com a finalidade de reduzir o risco de iatroge-
nias provocadas pelo respirador que acabam agravando
as lesões pulmonares, como a posição prona. Mesmo que,
diversas técnicas ventilatórias ou não estejam descritas
atualmente, pouco se sabe desta doença, ainda muito
obscura aos olhos dos profissionais que convivem dia-
riamente com pacientes portadores de SARA, desta for-
ma, faz-se necessário que mais estudos sejam desenvol-
vidos com o intuito de clarear suas características facili-
tando o surgimento de novas formas de tratamento, pre-
venção e cura, fechando este quebra-cabeça repleto de
peças soltas ainda não bem delineadas.
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