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RESUMO 

 

 

PADILHA, Janine Agra; DINIZ, Margareth de Fátima Formiga de Melo. Ensaio 

farmacológico clínico com gel do extrato etanólico da casca do caule de Anacardium 

Occidentale L., através da fonoforese no tratamento da síndrome do túnel do carpo. João 

Pessoa, Paraíba, Brasil, 2019. Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Produtos Naturais Sintéticos e Bioativos do CCS/UFPB.  

 Conhecida popularmente pelos seus efeitos anti-inflamatório, Anacardium occidentale 

Linn., é uma árvore pertencente à família Anacardiaceae, originária do Brasil. O ultrassom 

terapêutico é um recurso eletrofísico, utilizado por fisioterapeutas no tratamento de afecções 

do sistema musculoesquelético. A síndrome do túnel do carpo é um processo complexo 

doloroso que é caracterizado por sinais e sintomas associados à compressão do nervo mediano 

quando passa pelo túnel carpal, na região do punho. O objetivo desse estudo foi avaliar a 

eficácia terapêutica do gel obtido do extrato etanólico da casca do caule da Anacardium 

occidentale L., através da fonoforese, comparado ao tratamento fisioterapêutico utilizando o 

ultrassom terapêutico em pacientes com Síndrome do Túnel do Carpo. Esse estudo foi uma 

pesquisa do tipo experimental com abordagem quantitativa que constou de um ensaio 

farmacológico clínico, de fase II, randômico, controlado e duplo-cego. Foi aprovado pelo 

Comitê de Ética do CCS da UFPB, sendo realizado no Laboratório de Análise do Movimento 

Humano (LAMH), localizado no CCS, da UFPB. A amostra foi formada por 21 voluntários, 

que foram randomizados e avaliados quanto à integridade do nervo mediano, a intensidade da 

dor, o grau de força muscular, a intensidade do processo inflamatório e a qualidade de vida. 

Os mesmo foram divididos em dois grupos, Grupo A (UST convencional) e Grupo B (UST + 

fonoforese). Para a análise descritiva dos dados, bem como a execução dos Testes de 

Hipóteses foi utilizado o software R versão 3.4.1. Considerou-se o ponto de corte de 5% no 

nível descritivo (p ≤ 0,05) para significância estatística. Quanto à avaliação da dor e a 

avaliação da força muscular, existiu diferença estatisticamente significativa entre as etapas do 

tratamento tanto para o grupo A quanto para o grupo B. Sobre a avaliação da integridade do 

nervo mediano, existiu diferença estatisticamente significativa para a aplicação do Teste de 

Phalen, entre as etapas do tratamento para o Grupo A. Já para o Grupo B, não apareceu 

diferença significativa entre as etapas de tratamento. Para a realização do Sinal de Tinel, não 

existiu diferença estatisticamente significativa entre as etapas do tratamento para nenhum dos 

grupos. Sobre a avaliação da qualidade de vida (SF-36) houve diferença estatisticamente 

significativa entre as etapas do tratamento tanto para o Grupo A, quanto para o Grupo B e 

existiu diferença estatisticamente significativa entre os tratamentos para o domínio dos 

“aspectos emocionais”. Sobre a avaliação do processo inflamatório, não existiu diferenças 

estatisticamente significativas entre as etapas do tratamento para nenhum dos grupos. Não 

houve diferença estatisticamente significativa entre os dois tratamentos, quanto à avaliação da 

dor, integridade do nervo mediano, força muscular e termografia. Almeja-se que este estudo 

contribua para os conhecimentos científicos acerca da Anacardium occidentale L., uma vez 

que, as propriedades farmacológicas do cajueiro são tão conhecidas que o torna uma planta de 

grande uso na medicina popular. 

 

Descritores: Anacardium occidentale L.Síndrome do túnel carpal.Terapia por ultrassom. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

PADILHA, Janine Agra; DINIZ, Margareth de Fátima Formiga de Melo. Pharmacological 

clinical study with gel of the ethanolic extract of the stem bark of Anacardium Occidentale L., 

through phonophoresis in the treatment of carpal tunnel syndrome. João Pessoa, Paraíba, 

Brasil, 2019. Doctorate Degree thesis presented to the to the Post-graduate Programme in 

Natural Synthetic and Bioactive Products of the CCS/UFPB. 

 

 Known popularly by your anti-inflammatory effects, Anarcadium occidentale Lin. is a 

tree belonging to the family Anacardiaceae originally from Brazil. The therapeutic ultrasound 

is an electrophysical resource used by physiotherapists in the treatment of musculoskeletal 

system affections. The Carpal Tunnel Syndrome is a painful and complex process which is 

characterized by signals and symptoms related to the compression of the median nerve when 

it passes through the carpal tunnel in the wrist region. The aim of this study was to evaluate 

the therapeutic efficiency of the gel obtained from the Anarcadium occidentale L. tree stem 

bark ethanolic extract, through the phonophoresis, compared to therapeutic treatment using 

therapeutic ultrasound in patients with Carpal Tunnel Syndrome. This study is a research of 

the experimental type with a quantitative approach that consisted of a pharmacologic clinical 

trial, in phase II, random, controlled and double-blind. It was approved by the Ethics 

Committee of the CCS of the UFPB, being performed at the Laboratory of Analysis of 

Motion (LAMH), located at the CCS of the UFPB. The sample was formed by 21 volunteers, 

which were randomized and assessed for the median nerve integrity, pain intensity, degree of 

muscular strength, inflammatory process intensity and life quality. They were divided in two 

groups, Group A (UST convencional) and Group B (UST+phonophoresis). For the data 

descriptive analysis, as well for the Hypothesis Testing execution the software R version 3.4.1 

was used. The cut-off point of 5% at the descriptive level (p ≤ 0.05) was considered for 

statistical significance. Regarding pain and muscular strength assessment, there was a 

statistically significant difference between the treatment stages for both group A and group B. 

On the evaluation of the integrity of the median nerve, there was a statistically significant the 

application of the Phalen Test between the treatment steps for Group A. For the Group B, 

there was no significant difference between the treatment stages. For the perfomance of the 

Tinel Sign, there was no statistically significant difference between the treatment stages for 

any of the groups. On quality of life assessment (SF-36), there was statistically significant 

difference between the treatment stages for both group A and group B and it was significant 

difference between the treatments for the domain of “emotional aspects”. On inflammatory 

process evaluation, there was no significant difference between the treatment stages for any of 

the groups. There was no significant difference between the treatment stages for any of the 

groups, regarding pain assessment, median nerve integrity, muscular strength and 

thermography. It is hoped that this study will contribute to scientific knowledge about 

Anacardium occidentale L., once that its pharmacological properties are so well known that it 

makes it a plant of great use in popular medicine. 

 

Keywords: Anacardium occidentale L. Carpal Tunnel Syndrom. Ultrasound therapy. 
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INTRODUÇÃO 

 

A utilização das espécies vegetais, com fins medicinais para tratamento, cura e 

prevenção de doenças, confunde-se com o próprio surgimento da humanidade, pois, 

apareceu precocemente na história das civilizações (FONTENELE et al., 2013). 

Durante o século XIX, o uso das ervas ficou mais restrito e cresceu o uso dos 

medicamentos obtidos através de processos químicos industriais. Entretanto, nos anos que 

ocorreram as guerras mundiais, o interesse pelas plantas medicinais voltou devido à 

necessidade de obter remédios eficazes para múltiplas enfermidades, visto que toda a 

economia dos países envolvidos nas guerras estava destinada à produção de material 

bélico (JORGE, 2014).  

Plantas medicinais podem ser classificadas como aquelas que possuem princípios 

ativos com propriedades terapêuticas, almejando o tratamento ou até mesmo a cura de 

determinada enfermidade (SILVA et al., 2012). 

O Brasil é o país de maior biodiversidade do planeta que, associada a uma rica 

diversidade étnica e cultural detém um valioso conhecimento tradicional associado ao uso de 

plantas medicinais, e, portanto apresenta o potencial necessário para desenvolvimento de 

pesquisas com resultados em tecnologias e terapêuticas apropriadas (BRASIL, 2006). 

Dentre as diversas plantas medicinais utilizadas no nordeste brasileiro podemos citar a 

Anacardium occidentale L., pertencente à família Anacardiaceae, popularmente conhecida 

como: cajueiro, acaju, acajuba, cajubeiro, anacardo (DINIZ et al., 1997). 

Na medicina popular é usado no tratamento de diarréias, inflamação de garganta, 

hemorróidas, diabetes em adultos e inflamações bucais (AGUIAR; LINS, 1958; AGUIAR; 

CARDOSO, 1959; DINIZ et al., 1997). Além disso, há relatos de uso contra condições 

inflamatórias, acne vulgar e asma (SOBRAL, 2010; OLAJIDE et al., 2004; OJEWOLE, 

2004).  

 A articulação do punho é o elo final das articulações que posicionam a mão para as 

atividades funcionais, é uma das mais acometidas por lesões inflamatórias, pois vários 

profissionais fazem uso da mesma para exercerem suas atividades laborais. O punho tem a 

função significativa de controlar as relações entre comprimento - tensão dos músculos 

multiarticulares da mão à medida que se ajustam às várias atividades e tipos de preensões. A 

mão é um instrumento de valor por meio do qual controlamos e manipulamos nosso ambiente 
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e expressamos ideias e talentos. Tem também a importante função de fornecer feedback 

sensorial ao sistema nervoso central (KISNER E COLBY, 2016). 

A síndrome do túnel do carpo (STC) é a doença ocupacional de maior incidência no 

membro superior, é descrita pela perda sensorial e fraqueza motora que ocorrem quando o 

nervo mediano é comprometido devido à inflamação dos tendões, espessamento e fibrose, no 

túnel do carpo, que é um espaço confinado entre os ossos do carpo dorsalmente e o retináculo 

flexor na região palmar. O quadro clínico é caracterizado por parestesias e dor progressiva da 

mão, produz impotência funcional durante a flexão do primeiro, segundo e terceiro dedos e 

borda interna do quarto dedo. Está mais ligada à repetição do movimento do que à força 

empregada. Com o avanço da doença, ocorre fraqueza e atrofia dos músculos da eminência 

tênar (FREITAS, 2004; MEDEIROS; SEGATTO, 2012; NONNO et al., 2013).  

 Quanto ao tratamento inicial da STC, tanto o tratamento conservador quanto o 

cirúrgico têm indicações precisas. A STC leve, e mesmo a moderada, pode ser tratada de 

forma não cirúrgica, por meio de tratamento conservador (uso de órteses, tratamento 

medicamentoso e fisioterapêutico) que deve ser empregado também, em situações em que o 

fator causal da compressão for transitório, como na gravidez, ou quando os sintomas forem 

leves e recentes (até seis meses) ou, ainda, na presença de comprometimento sensitivo 

evidenciado pela eletroneuromiografia. Em relação ao tratamento medicamentoso, não 

havendo contraindicação (gravidez, gastrite), recomenda-se anti-inflamatório não esteroidal. 

A combinação de infiltração de corticoide no túnel (apenas uma), imobilização com tala ges-

sada por duas semanas e anti-inflamatório não hormonal tem apresentado resultados satis-

fatórios. Quando não há alívio a partir do tratamento conservador, indica-se o tratamento 

cirúrgico. Em casos mais graves e de longa duração, nos quais já exista, além das alterações 

sensitivas, comprometimento motor, a cirurgia pode ser indicada como primeiro tratamento 

para evitar danos irreversíveis (CAMARGO et al., 2017; PARDINI JÚNIOR et al., 2017; 

LOBO et al.; 2017; BEDNAR et al., 2015; DAVID, OLIVEIRA e OLIVEIRA, 2009).   

Com a expansão do uso de medicamentos fitoterápicos pela população, associado a 

incidência de uma lesão inflamatória que acomete a articulação do punho, considerada a 

neuropatia compressiva mais comum dos membros superiores, que pode evoluir com 

comprometendo da função sensorial e motora da mão, surgiu o interesse de avaliar a eficácia 

terapêutica da Anacardium occidentale L., através da fonoforese no tratamento da STC. 

Estudo clínico de fase I já foi pesquisado e constatado a sua segurança por Sobral Filho 

(2010) e por Cunha (2011). Nesses estudos, a aplicação do gel do extrato etanólico bruto da 

casca de Anacardium occidentale L. foi bem tolerada pelos voluntários sadios e não houve 
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apresentação de eventos adversos. Os exames clínicos e laboratoriais realizados antes, durante 

e após o ensaio não evidenciaram sinais de toxicidade na pele e nem nos diversos sistemas 

avaliados (funções hematológica, hepática, renal e metabólica), demonstrando a segurança do 

produto e cujos resultados propiciam a realização de ensaios de eficácia terapêutica. 

Justifica-se a importância deste estudo para o tratamento de lesões inflamatórias, 

considerando os efeitos terapêuticos citados na literatura a respeito do uso da Anacardium 

occidentale L bem como, os benefícios do uso da fonoforese, além da contribuição com as 

pesquisas em produtos naturais para o desenvolvimento de novos medicamentos fitoterápicos. 

 Assim, levando-se em consideração que a STC é uma doença de natureza 

inflamatória e que estudos farmacológicos não clínicos e clínicos indicam um efeito anti-

inflamatório e analgésico da Anacardium occidentale L., foram formulados os objetivos 

propostos que nortearam a construção deste estudo.  

 Para tanto, esse estudo teve como objetivo geral avaliar a eficácia terapêutica do gel 

obtido do extrato etanólico da casca do caule da Anacardium occidentale L., através da 

fonoforese comparado ao tratamento fisioterapêutico utilizando o ultrassom terapêutico em 

pacientes com STC.  
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1 OBJETIVOS 

1.1 GERAL 

 Avaliar a eficácia terapêutica do gel obtido do extrato etanólico da casca do caule da 

Anacardium occidentale L., através da fonoforese comparado ao tratamento 

fisioterapêutico utilizando o ultrassom terapêutico em pacientes com Síndrome do 

Túnel do Carpo. 

 

 1.2 ESPECÍFICOS 

 

 Traçar o perfil clínico dos portadores da STC, participantes da pesquisa;  

 Avaliar a intensidade da dor, a integridade do nervo mediano, a força muscular, a 

intensidade do processo inflamatório antes e após a aplicação das intervenções 

propostas; 

 Avaliar a qualidade de vida dos voluntários antes e após a aplicação das intervenções 

propostas por meio do SF-36 (Medical Outcomes Studt 36 – Item Short Form Health 

Survey); 

 Avaliar a recuperação funcional dos voluntários após a intervenção antiálgica e anti- 

inflamatória; 

 Contribuir para o conhecimento do potencial clínico e farmacológico da espécie 

Anacardium occidentale L. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPIA 

 

 Um dos primeiros métodos de cuidado em saúde em todo o mundo foi o uso de ervas e 

plantas medicinais tradicionais, em diversas culturas e civilizações, sendo anterior ao advento 

da medicina moderna. É uma das mais antigas formas de prática medicinal e, desde então, o 

homem despertou para um longo percurso de manuseio dos recursos naturais em seu próprio 

benefício. No início da década de 1990, a Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou 

que 65-80% da população dos países em desenvolvimento dependiam das plantas medicinais 

como única forma de acesso aos cuidados básicos de saúde. O abade Kneip dizia, em um dos 

seus livros: “Contra cada doença há uma planta que cresce” (SALLÉ, 1996; VEIGA JÚNIOR; 

PINTO, 2005; FONTENELE et al., 2013; ALMEIDA et al., 2018). 

 A fitoterapia repousa sobre uma tradição secular, associada a relatos lendários. É uma 

terapêutica caracterizada pelo uso de plantas medicinais em diferentes formas farmacêuticas, 

sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que de origem vegetal. A sua prática era 

transmitida de pai para filho ou por observações, o que constitui uma herança cultural 

fitoterápica e faz com que, por sucessivas gerações permaneça a tradição do uso das ervas 

medicinais. Hoje em dia, essa é uma das tecnologias de cuidado mais acessíveis à população, 

que une a educação popular com o saber médico, se tornando, alvo de interesse de vários 

pesquisadores no mundo inteiro, ocupando cada vez mais espaço no campo da terapia 

tradicional (SALLÉ, 1996; VEIGA JÚNIOR; PINTO, 2005; ALMEIDA et al., 2018). 

Historicamente, as plantas medicinais são importantes como fitoterápicos e na 

descoberta de novos fármacos, estando no reino vegetal a maior contribuição de 

medicamentos. Na história do Brasil, há registros de que os primeiros médicos portugueses 

que vieram para cá, diante da escassez na colônia de remédios empregados na Europa, muito 

cedo foram obrigados a perceber a importância dos remédios de origem vegetal utilizados 

pelos povos indígenas. Os viajantes sempre se abasteciam deles antes de excursionarem por 

regiões pouco conhecidas (BRASIL, 2012). 

Plantas medicinais são aquelas que possuem tradição de uso em uma população ou 

comunidade e são capazes de prevenir, aliviar ou curar enfermidades, pois, contém em um ou 

vários de seus órgãos, substâncias que podem ser empregadas para fins terapêuticos. Ao 

serem processadas para a obtenção de um medicamento, tem-se como resultado o 

medicamento fitoterápico (NASCIMENTO et al., 2012; CARVALHO et al., 2007). t  
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Segundo a ANVISA (Agência Nacional da Vigilância Sanitária) são considerados 

medicamentos fitoterápicos os obtidos com emprego exclusivo de matérias-primas ativas 

vegetais, cuja segurança e eficácia sejam baseadas em evidências clínicas e que sejam 

caracterizados pela constância de sua qualidade. Salientando que, não se considera 

medicamento fitoterápico aquele que inclua na sua composição substâncias ativas isoladas ou 

altamente purificadas, sejam elas sintéticas, semissintéticas ou naturais e nem as associações 

dessas com outros extratos, sejam eles vegetais ou de outras fontes, como a animal. A planta 

medicinal ou parte da planta é apenas matéria prima para o medicamento fitoterápico 

(BRASIL, 2014). 

A fitoterapia e o uso de plantas medicinais fazem parte da prática da medicina popular, 

sendo comum na terapêutica desde os tempos mais remotos, constituindo um conjunto de 

saberes internalizados nos diversos usuários e praticantes, especialmente pela tradição oral. 

Apesar de esta prática ter sofrido, frente ao processo de industrialização, ocorrido no país, nas 

décadas de 1940 e 1950, a mesma vem apresentando um crescimento marcante nas últimas 

décadas, como tratamento alternativo aos medicamentos da medicina convencional, pois, 

trata-se de uma forma eficaz de atendimento primário a saúde, podendo complementar o 

tratamento usualmente empregado, para a população de menor renda (CARVALHO et al., 

2007; BRUNING; MOSEGUI; VIANNA, 2012). 

Esse crescimento na utilização de fitoterápicos pela população brasileira venha 

acontecendo devido aos avanços na área científica, que permitiram o desenvolvimento dos 

fitoterápicos reconhecidamente seguros e eficazes, a crescente tendência de busca, pela 

população, por terapias menos agressivas destinadas ao atendimento primário à saúde, ao 

baixo nível de vida da população e ao alto custo dos medicamentos (ARGENTA et al., 2011; 

BRUNING; MOSEGUI; VIANNA, 2012).  

Nos últimos anos, em virtude do alto custo dos medicamentos convencionais, estão 

sendo rediscutidas novas oportunidades de prospecção de novas moléculas de origem vegetal 

como um dos caminhos apontados, no sentido de diminuir custos e aumentar a eficácia. 

Atualmente, há uma tendência mundial de defesa, estímulo e inserção da fitoterapia nos 

programas de Atenção Primária à Saúde (APS), principalmente após a Conferência 

Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde realizada em Alma-Ata em 1978, onde a 

OMS reconheceu oficialmente o uso de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos e 

recomendou a difusão dos conhecimentos necessários para o seu uso (MACEDO; GEMAL, 

2009; FONTENELE et al.,2013). 
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No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS), através de seus princípios e diretrizes 

norteadores, acolheu a fitoterapia como recurso terapêutico integrativo e complementar à 

saúde e dispõe de políticas públicas e normatizações específicas que buscam institucionalizar 

esta prática. Através do Decreto nº 5.813, de 22 de junho de 2006, o Ministério da Saúde 

(MS) regulamentou a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) e no 

mesmo ano, através da portaria do Ministério da Saúde (GM/MS nº 971/2006) foi publicada a 

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) que, contemplam 

diretrizes, ações e responsabilidades das três esferas de governo para oferta de serviços e 

produtos. Estas vão além das dimensões do setor saúde, são intersetoriais e englobam toda a 

cadeia produtiva de plantas medicinais e produtos fitoterápicos. A criação destas políticas 

públicas leva em conta a necessidade do reconhecimento da medicina tradicional como parte 

integrante dos sistemas de saúde (MACEDO; GEMAL, 2009; FONTENELE et al., 2013; 

(ALMEIDA et al., 2018).  

Essas políticas vieram atender à demanda da OMS e da população brasileira, assim 

como à necessidade de normatização e harmonização dessas práticas na rede pública de 

saúde. Essas políticas trazem diretrizes e ações para inserção de serviços e produtos 

relacionados à medicina tradicional chinesa/acupuntura, homeopatia e plantas medicinais e 

fitoterapia, assim como para observatórios de saúde do termalismo social e da medicina 

antroposófica (BRASIL, 2012). 

 O estado do Ceará foi um dos primeiros do Brasil a sistematizar a utilização de plantas 

medicinais, medicamentos fitoterápicos e serviços relacionados à fitoterapia a partir do 

projeto Farmácias Vivas e a regulamentar esse uso no SUS, através da Lei estadual nº 12.951, 

de 07 de outubro de 1999 e do Decreto estadual nº 30.016 de 30 de dezembro de 2009. Em 

2010, a nível nacional, o Ministério da Saúde lançou a Portaria nº 866/2010, que assegura e 

dissemina por todo o território nacional as Farmácias Vivas, fazendo com que sejam 

ampliadas as demandas de implantação e as necessidades de cada região para efetivar sua 

construção em nível dos poderes estaduais e municipais. As Farmácias Vivas foram 

concebidas há quase três décadas como um projeto da Universidade Federal do Ceará (UFC), 

a partir dos ideais do professor Dr. Francisco José de Abreu Matos de promover a assistência 

social farmacêutica às comunidades, baseado nas recomendações da OMS, com ênfase 

àquelas voltadas aos cuidados primários em saúde, e diante da observação de que boa parte da 

população do Nordeste do Brasil não tinha acesso aos serviços de saúde, utilizando plantas da 

flora local como único recurso terapêutico. (BRASIL, 2012; FONTENELE et al., 2013; 

ALMEIDA et al., 2018). 
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 Dentre os principais motivos levantados pelo Ministério da Saúde para a implantação 

de projetos de fitoterapia apontados pelos estados e municípios foram: a ampliação do acesso 

da população aos medicamentos, grande aceitação da população/resgate da cultura popular/ 

solicitação da comunidade, baixo custo, baixo número de efeitos colaterais e eficácia 

comprovada. Ressaltando que, a discussão sobre fitoterapia, tornou-se mais consistente na 

Atenção Básica a partir da constatação de que, simultaneamente ao uso de medicamentos 

industrializados, a população atendida em Unidades Básicas de Saúde, faz uso de plantas 

medicinais com fins terapêuticos, muitas vezes desconhecendo a possível existência de 

toxicidade e mesmo sua comprovada ação terapêutica, forma correta de cultivo, preparo, 

indicações e contraindicações, acreditando que, por serem plantas medicinais, não são 

prejudiciais à saúde, independente da forma e quantidade utilizada (FONTENELE et al., 

2013; ALMEIDA et al., 2018). 

 Com o crescimento do uso de produtos obtidos a partir de plantas medicinais surgiu 

também à preocupação com a regulamentação do setor. A regulamentação em vigor para o 

registro de medicamentos fitoterápicos é a Resolução de Diretoria Colegiada da ANVISA 

(RDC) 26/2014, que define as categorias de medicamento fitoterápico e produto fitoterápico e 

estabelece os requisitos mínimos para o registro e renovação do registro, de medicamento 

fitoterápico, e para o registro, renovação de registro e notificação de produto fitoterápico. Há 

ainda como anexo III dessa RDC a Lista de referências bibliográficas para avaliação de 

segurança e eficácia de fitoterápicos. Com essa nova resolução foi revogada RE 90/2004, que 

continha o Guia para realização dos testes de toxicidade pré-clínica de fitoterápicos (BRASIL, 

2014). 

É inegável, no entanto, que o uso popular e mesmo tradicional não são suficientes para 

validar as plantas medicinais como medicamentos eficazes e seguros. Nesse sentido, as 

plantas medicinais não se diferenciam de qualquer outro xenobiótico sintético, e a 

preconização ou a autorização oficial do seu uso medicamentoso deve ser fundamentada em 

evidências experimentais comprobatórias de que o risco a que se expõe aqueles que a utilizam 

é suplantados pelos benefícios que possam advir. (BRASIL, 1995). Diante disso, para serem 

comercializados e utilizados de forma segura, os produtos à base de plantas, além de estarem 

registrados na ANVISA é preciso provar que possuem padrões aceitáveis de qualidade, 

segurança e eficácia (NASCIMENTO et al.; 2012; ARGETA et al. 2011).  

Em relação à qualidade do fitoterápico em comparação com as preparações 

convencionais, um controle rigoroso da matéria-prima e do produto final é essencial. Pois, 

podem ocorrer alguns problemas singulares, por causa da natureza das plantas, formadas por 
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misturas complexas de compostos químicos que podem variar consideravelmente dependendo 

dos fatores ambientais e genéticos. Além disso, os princípios ativos responsáveis pelos 

alegados efeitos terapêuticos, amiúde são desconhecidos ou apenas parcialmente explicados, e 

isso impede o nível de controle que pode ser feito rotineiramente com substâncias sintetizadas 

nos medicamentos convencionais (ARGENTA et al., 2011).  

Pode-se destacar que a pesquisa voltada para o campo das plantas medicinais é 

eficiente para comprovar suas ações mediante usos populares. A utilização de plantas vem 

sendo incorporada em programas de saúde, como por exemplo, no SUS (Sistema Único de 

Saúde), que propõe a inclusão das plantas medicinais e fitoterapia como opções terapêuticas, 

através da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), aprovada 

em 2006. 

A magnitude da biodiversidade brasileira – conjunto de todos os seres vivos com a sua 

variabilidade genética integral – não é conhecida com precisão tal à sua complexidade, se 

estima mais de dois milhões de espécies distintas de plantas, animais e microrganismos. 

Apesar disto e de toda a diversidade de espécies existentes, o potencial de uso de plantas 

como fonte de novos medicamentos é ainda pouco explorado. Sugere-se que pelo menos 25% 

de todos os medicamentos modernos são derivados diretamente ou indiretamente de plantas 

medicinais, principalmente por meio da aplicação de tecnologias modernas ao conhecimento 

tradicional (BRASIL, 2012). 

A seleção de espécies vegetais para estudo farmacológico pode ser baseada no seu uso 

tradicional por sociedades tradicionais, no conteúdo químico e toxicidade, na seleção ao acaso 

ou pela combinação de vários critérios. Uma das estratégias mais comuns é o estudo da 

medicina tradicional e/ou popular em diferentes culturas, conhecida como etnofarmacologia 

(BRASIL, 2012).  

 O Ministério da Saúde mantém uma lista de plantas de interesse terapêutico, a Relação 

Nacional de Plantas de Interesse para o SUS (RENISUS), que contém as plantas de uso 

medicinal popular e que carecem de maiores investigações (BRASIL 2009). No biênio 2011 – 

2012 a planta Anacadium occidentalle foi inserida nessa lista, que atualmente conta com 71 

espécies (BRASIL, 2009; MACEDO 2016). As plantas com suas indicações validadas farão 

parte da RENAFITO, que é a relação nacional de plantas medicinais e fitoterápicos, que vem 

subsidiar a prescrição de fitoterápicos no âmbito dos serviços de saúde do SUS, sendo parte 

da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) (MACEDO, 2016). 

As propriedades farmacológicas do cajueiro são tão conhecidas que atualmente faz 

parte do elenco de plantas que estão validadas como medicinais. As partes utilizadas são a 
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casca do caule, a castanha de caju, folhas frescas e o óleo de castanha de caju (THOMSON, 

2004; BEHRAVAN et al., 2012). 

 

2.2 Anacardium occidentale Linn 

 

 A primeira descrição do cajueiro é atribuída ao historiador André Treveti (1558). Nos 

anos posteriores, o cajueiro não passou mais despercebido a nenhum dos cronistas ou 

botânicos que vieram encontrá-lo nas praias ou mesmo no interior do Brasil. A espécie 

Anacardium occidentale Linn, é a árvore mais útil das Américas, é uma planta encontrada em 

quase todo o mundo tropical, embora em termos de importância econômica sua exploração 

restrinja-se à Índia, Vietnã, Nigéria, Brasil, Moçambique e Tanzânia. Nenhuma outra planta 

tem tanta importância para o Nordeste Brasileiro como o cajueiro. Os índios nativos da região 

já faziam uso de extratos desta planta para fins terapêuticos, além de utilizarem, por exemplo, 

o suco do pseudofruto e a amêndoa como fonte de alimento de resistência. Na época em que 

os holandeses invadiram o Nordeste, os médicos flamengos preferiam cortar os lábios dos 

soldados para reduzir a deformação causada pelo escorbuto, depois vieram a descobrir a 

regressão da doença nas vítimas consumidoras do caju. Algum tempo depois, Maurício de 

Nassau, com o objetivo de proteger estas árvores de tanta utilidade para os índios fixou multa 

por cada cajueiro derrubado (MOTA, 2011; AGUIAR et al., 2000; BARRETO et al., 2014).   

 

 

Figura 1: Anacardium occidentale Linn. 
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 Anacardium occidentale Linn., é popularmente conhecida como: cajueiro, acaju, 

acajuba, cajubeiro, anacardo (DINIZ et al., 1997). É uma árvore pertencente à família 

Anacardiaceae, originária do Brasil, sendo encontrada facilmente na região Nordeste, tem 

amplo uso na medicina popular em países na América e África. A planta apresenta uma altura 

média de doze metros, podendo atingir até vinte metros dependendo do solo no qual é 

cultivada, tem um tronco grosso e tortuoso, o fruto é do tipo aquênio reniforme pendente de 

um receptáculo carnoso e aromático, de grande valor na produção de sucos. Quando o 

cajueiro encontra-se em solos arenosos e secos apresenta pouco crescimento e torna-se quase 

rasteiro, muito espalhado e com frutos de menor tamanho (RAMOS et al., 2012; SILVA et al., 

2013). Suas folhas apresentam-se em formato oval, pecioladas, onduladas, de cor rósea 

quando novas e desprovidas de pelos, suas flores são pequenas, de coloração amarelo-rosada, 

pálidas e dispostas em espigas. Estudos relatam o uso de várias partes do cajueiro na medicina 

tradicional (ARAÚJO et al., 2009; RAMOS et al., 2012). 

 

 

Quadro 1: Classificação sistemática de Anacardium occidentale Linn. 

Classe Angiosperma eucotiledonea 

Ordem Sapindales eurosidae 

Família Anacardiaceae 

Gênero Anacardium 

Espécie Anacardium occidentale 

Nome popular Caju, acajuba, caju manso 

           Fonte: Mota et al. (1982); Sobral Filho (2010); Cunha (2011) 

  

 No nordeste brasileiro, o Ceará, o Piauí e o Rio Grande do Norte são os estados que se 

destacam no cultivo do cajueiro. A cajucultura tem um papel importante na economia da 

região, por ocupar a maior parte da mão de obra agrícola no período de outubro a dezembro, 

não concorrendo com as atividades das culturas tradicionais de subsistência da região como 

milho e feijão, e por ser um dos principais produtos de exportação. A sua importância na 

economia do Nordeste, em particular na do Estado do Ceará, motivou a criação do Centro 

Nacional de Pesquisa de Caju (CNPCa), pela EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária), em 1987, o qual, a partir de 1993, foi transformado em Centro Nacional de 
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Pesquisa de Agroindústria Tropical (CNPAT), como consequência da ampliação de sua 

missão institucional (AGUIAR et al., 2000; BARRETO et al., 2014). 

Estudo realizado por Barretto et al. (2014) que teve como objetivo analisar as 

características, as potencialidades e a evolução das competências tecnológicas traduzidas 

através dos depósitos de patentes no que se refere à obtenção de compostos bioativos a partir 

do cajueiro, observou-se que as patentes depositadas nas bases pesquisadas estão relacionadas 

às seções A (necessidades humanas), B (operações de processamento, transporte) e C 

(química, metalurgia), com destaque para a classe A61K (preparações para finalidade 

médicas, odontológicas e higiênicas), presente em 56% do total de patentes depositadas. No 

campo dos compostos bioativos, ressalta-se a patente de número FR2465484-A1, depositada 

individualmente em 1979 sob CIP A61K, que aplica a casca do cajueiro para obtenção de 

extrato contendo uma mistura complexa de compostos polifenólicos e esteroides. O produto 

obtido apresenta propriedades medicinais relacionadas a doenças como diabetes, 

hipoglicemia, hipolipidemia, catarata, anorexia, bem como na redução de peso. Em analogia 

ao tratamento de doenças relacionadas ao metabolismo de glicose pelo organismo humano 

(diabetes mellitus e outras) está o protocolo BR200903172-A2, depositado em 2009 pela 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA), o qual descreve método de preparação de 

extratos à base de flores do cajueiro nas formas hidroalcoólica, liofilizada e seca por aspersão 

para aplicação em chás ou em composição farmacêutica. O único protocolo nacional referente 

a compostos bioativos extraídos a partir do caju foi depositado pela Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) em 2009 e ressalta um método laboratorial para análises de taninos 

extraídos de bebidas como o suco de caju.  Barretto et al., resalta que as entidades que mais 

realizaram depósitos de patentes para a Anacardium occidentale Linn, são inventores 

individuais (28%) e universidades (10%) no entanto, as empresas lideram nos pedidos de 

patentes. 

 Os decoctos e infusos da Anacardium occidentale Linn são empregados na medicina 

popular no tratamento de diarreia, doenças respiratórias, hemorroida, hemorragia, escorbúto, 

debilidade muscular, desordem urinária, diabetes em adultos e inflamações bucais. Também é 

usado como antisséptico e adstringente vaginal (AGUIAR; LINS, 1958; AGUIAR; 

CARDOSO, 1959; DINIZ et al., 1997; RAMOS et al., 2012), assim como, para febre e dor 

(THOMSON, 2008; RAJESH et al., 2009). Além disso, há relatos do uso contra condições 

inflamatórias e asma (OLAJIDE et al., 2004; OJEWOLE, 2004).  

Vanderlinde et al., (2009) reporta atividade antinoceptiva, antiedematogênica e 

atividade inibidora da quimiotaxia, em ensaio não clínico utilizando extrato acetônico das 
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cascas do Anacardium occidentale Linn., reforçando o potencial terapêutico desta planta no 

tratamento da dor e de doenças inflamatórias. 

Sobral Filho e colaboradores (2010) citam em seu artigo que o cajueiro é utilizado na 

medicina tradicional, principalmente no Nordeste brasileiro com efeitos terapêuticos no alivio 

da dor de dente, nas bronquites, artrites, cólicas intestinais, icterícia e como inibidor da 

enzima acetilcolinesterase, sendo até mesmo usado como afrodisíaco. 

Outras ações terapêuticas da planta incluem inibição da formação da placa bacteriana 

dentária, e ação contra à atividade da Leishmania (Viannia) brasiliensis (FRANÇA et al., 

1993; MELO et al., 2004).  

 Estudos farmacognósticos realizados com a espécie indicaram a presença de 

flavonoides, antocianinas, glicosídeos cardiotônicos, taninos, esteróis e triterpenos (RAMOS 

et al., 2012). Destaca-se ainda, à sua potente ação antibacteriana e anti-inflamatória atribuídos 

aos seus metabólitos, encontrados tanto na casca quanto nas folhas, principalmente os 

polifenóis tanino e flavonoides, responsáveis pelas propriedades farmacológicas (HASLAN, 

1966; MOTA, 2011; DINIZ et al., 1997; MELO et al., 2004; SCHIRATO, 2006; SILVA et 

al., 2007).  

É possível validar eticamente os fitoterápicos como benefícios amplos para a 

população em geral e, em especial, para classes sociais menos favorecidas, pois os 

fitoterápicos constituem medicamentos de baixo custo. Essa validação se dá através dos 

estudos não clínicos e clínicos de fase I e II que podem avaliar a toxicidade, a eficácia e 

segurança de um medicamento, tomando como base os protocolos e resoluções contidas nas 

leis que regem a pesquisa científica (SOBRAL FILHO et al., 2010). 

Ensaios toxicológicos não clínicos foram realizados no Laboratório de Tecnologia 

Farmacêutica da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Os testes de toxicidade aguda e 

Dose Letal 50% (DL50) do extrato bruto das cascas do caule de Anacardium occidentale Linn 

foram realizados em camundongos e ratos, por via oral e intraperitoneal, com limites de 

confiança maior que 5g/kg e2g/kg respectivamente para as vias de administração utilizadas, 

sem a ocorrência de óbitos. Os ensaios farmacotécnicos revelaram que o extrato é incorporado 

perfeitamente pelas formas farmacêuticas hidrogel dermatológico e creme dermatológico.  

(CUNHA, 2011; MELO, 2002). 

 As atividades farmacológicas de Anacardium occidentale Linn, provêm do uso 

popular e a maioria dos estudos comprobatórios citados é de natureza não clínica. Sobral 

Filho (2010) realizou ensaios farmacológicos clínicos de fase I e II. Aquele objetivou avaliar 

o uso tópico do gel de Anacardium occidentale Linn, na face de voluntários sadios. Foi 
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constatado, que a avaliação da toxicidade se deu através do exame clínico dos pacientes e da 

realização de exames laboratoriais hematológicos, hepáticos, renais e metabólicos. Durante a 

realização do ensaio clínico, não foi observado nenhum evento adverso na pele dos 

voluntários. E a análise dos exames laboratoriais comparados ao período basal do tratamento 

não mostrou toxicidade estatisticamente significativa nos diversos órgãos e sistemas 

avaliados. Alguns exames apresentaram algumas variações dentro da faixa de normalidade 

para cada parâmetro e as taxas não sofreram alterações significativas ao longo do tratamento. 

Quanto ao ensaio clínico de fase II, não existe relatos de outros ensaios dessa natureza. Cunha 

(2011) realizou ensaios toxicológicos dermais, não clínicos e clínicos de fase I, com o gel do 

extrato alcoólico das cascas do caule de Anacardium occidentale Linn. 

 Estudos toxicológicos não clínicos com essa planta já foram relatados, como o estudo 

utilizando o extrato metanólico da casca de Anacardium occidentale Linn, que concluiu que o 

extrato ocasionou moderado, porém insignificante, degeneração de hepatócitos (OKONKWO 

et al., 2010).  

Observa-se que, a utilização das plantas medicinais está em contínua expansão em 

nível mundial e a crescente busca por agentes terapêuticos derivados de espécies vegetais 

justifica-se pelo surgimento de doenças ainda sem tratamento apropriado, e pelo crescimento 

do conhecimento científico a respeito dos fitoterápicos, como alternativas terapêuticas 

(GUERRA; NODARI, 2003), espera-se que o gel testado possa vir a ser uma alternativa 

terapêutica acessível, de baixo custo e alta eficácia no tratamento da STC. 

 

2.3 REVISANDO O USO DE Anacardium occidentale Linn EM UMA DÉCADA  

 

 Durante o curso de doutoramento tive a oportunidade de iniciar uma revisão 

integrativa a respeito da Anacardium occidentale Linn. A revisão integrativa permite a análise 

de subsídios na literatura de forma ampla e sistemática, além de divulgar dados científicos 

produzidos por outros autores (BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011). 

 Para a concretização desta revisão, inicialmente foi realizada uma consulta aos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) 

para conhecimento dos descritores universais. Portanto, foram utilizados tais descritores: 

“Anacardium occidentale”, “cashew tree” ou “cajueiro”.  

 Após definição dos descritores, foram definidos os critérios de inclusão e exclusão, a 

saber: critérios de inclusão: artigos publicados na íntegra, disponíveis eletronicamente em 

qualquer idioma, cuja abordagem temática se relacionasse com os achados fitoterápicos da 



28 
 

planta Anacardium occidentale Linn. e, que tenham sido publicados no período de 2009 a 

2018. Foram excluídos artigos de comunicação breve.  

 De forma ordenada, no período de dezembro de 2018 a janeiro de 2019, ocorreu o 

levantamento bibliográfico que foi realizado em dois bancos de dados: SciELO e PubMed. 

Com isso, foram selecionados 312 artigos, excluindo aqueles indexados repetidamente em 

ambas as bases de dados. Após o processo de seleção e identificação dos artigos que 

obedeceram aos critérios estabelecidos, prévia leitura de todos os títulos, resumos ou abstract, 

selecionaram-se 51 publicações.  Na segunda etapa, procedeu-se à leitura na íntegra a fim de 

tabular as seguintes informações: periódico, país, ano de publicação, objetivos, resultados da 

pesquisa, parte da planta analisada, metabólitos secundários/ derivados e efeito terapêutico. 

 Os resultados podem ser vistos nos quadros 1, 2 e 3. Os artigos foram elencados do 

mais recente para o mais antigo, de acordo com o ano de publicação. É possível obsevar que, 

dos 51 artigos selecionados, em relação ao período de publicação, os anos 2012 (10 

publicações) e 2015 (7 publicações) se destacaram com o maior número de publicações, 

seguido dos anos 2011 (6 publicações), 2014, 2016, 2018 (5 publicações), 2010, 2017 (4 

publicações) e 2013 (2 publicações). Quanto aos países de origem dos artigos analisados, mais 

da metade da amostra diz respeito ao Brasil (27 artigos), seguido da Nigéria (6 artigos), Índia 

(5 artigos), Colômbia e Cuba (2 artigos), Peru, África do Sul, Costa do Marfim, Espanha, 

Polônia, Venezuela e Blangadesh (1 artigo).  Merece destaque, que a maioria dos estudos foi 

realizada no Nordeste brasileiro, corroborando com a importância que o cajueiro tem para esta 

região. 

 No quadro 2, é possível observar, a partir da análise dos 51 artigos, que a depender do 

produto obtido, a Anacardium occidentale Linn, apresenta diversos efeitos terapêuticos. 

Dentre eles, está a ação anti-inflamatória (citado por 11 artigos), cujo efeito foi observado, 

quando utilizado o fruto e sua casca (conhecido como castanha de caju), a goma de caju, as 

folhas, o pseudofruto (conhecido como caju) e a casca do caule. Sendo os compostos ativos 

apresentados: derivados fenólicos, como o ácido anacárdico, tendo propriedades de diminuir a 

expressão do TNF-α, COX-2, além de o efeito protetor na inflamação por reduzir a produção 

de óxido nítrico e IL-6, caracterizado por ter uma atividade rápida e eficaz. Observa-se 

também que o extrato de folhas bloqueou o efeito inflamatório mediado por 

lipopolissacarídeos em células macrófagas tanto na peroxidação lipídica como na 

carbonilação proteica.  Além de taninos com relato de boa ação anti-inflamatória na mucosa 

gastrointestinal e junto com as antocianinas e extratos cetônicos que agem na diminuição do 

edema e este último ainda contribui para o aumento da produção de linfócitos. Outros estudos 
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não citam o composto bioquímico, mas relatam seu uso na Odontologia para inflamação 

gengival.  

 Considerando apenas a casca do caule como a parte utilizada da planta foi visto que os 

metabólitos secundários e derivados encontrados foram: flavonoides, antocianinas, taninos, 

catequinas, fenóis, lignanas, esteróis, cardol, anacordol, alcaloides, saponinas, alquifenóis, 

ácido anacárdico, oxalatos, fitato. Efeitos terapêuticos observados foram: antioxidante, 

antimicrobiano, anti-placa, analgésico, anti-inflamatório, cicatrizante, anti-afta, combate a 

gengivite e erupções dentárias, anti diarreico, cicatrizante, ameniza cólica adominal, 

bronquite, gripe e pneumonia, combate úlceras bucais e pépticas, distúrbios intestinais, 

dispepsia, asma, dor de garganta, úlceras de Leishmania por Leishmania braziliensis, 

antidiabético, inibe a lipoxigenase, inibe NF-ĸB, agonista colinérgico e gastroprotetor, 

antitumoral, antimicrobiano e anti mutagênico.  

 

Quadro 2: Autor (es), parte da planta, metábolitos secundários,derivados, extratos e 

efeito(s) terapêutico(s) sobre a Anacardium occidentale Linn entre 2009 a 2018. 

Autor (es) Parte da planta 

Metabólitos 

secundários / 

Derivados / Extratos 

Efeito(s) terapêutico(s) 

SOUZA et al., 

2018. 

 (Artigo 1) 

Casca do fruto. Fenóis. Anti-inflamatório. 

BAPTISTA  et al., 

2018. 

 (Artigo 2) 

Folhas, pseudofruto, 

casca do caule, fruto e 

casca do pseudofruto; 

folhas, pseudofruto e 

casca do caule.  

Flavonóides, 

antocianinas e tanino.  

Antioxidante e 

antimicrobiano. 

SILVA et al., 2018. 

(Artigo 3) 
Goma de caju. Ácidos anacárdicos.  

Analgésico e anti-

inflamatório. 

WATTANTHORN 

et al., 2018. 

(Artigo 4) 

Folhas. Fenóis. 

Protege contra disfunção 

sexual (ação 

dopaminérgica). 

MOYSES et 

al.,2018.  

(Artigo 5) 

Pseudofruto. Ácido ascórbico. Nefropatia aguda. 

OYEDEMI et al., 

2017.  

(Artigo 6) 

Folhas. 

Fenóis, taninos, 

flavonóides e 

antocianinas.  

Antioxidante e 

antidiabético. 

ADRIANO-

ANAYA et al., 

2017. 

 (Artigo 7) 

Fruto e pseudofruto. Fenóis. Antioxidante. 
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MORAIS et al., 

2017.  

(Artigo 8) 

Casca do fruto. Ácidos anacárdicos. 
Antioxidante e 

anticolinesterásico. 

SOUZA et al., 

2017.  

(Artigo 9) 

Folhas. 

Espécies Reativas ao 

ácido tiobarbitúrico, 

carbonilas e tiol.  

Antioxidante e anti-

inflamatório. 

JAISWAL et al., 

2016.  

(Artigo 10) 

Folhas. Extratos etanólicos. Antidiabético. 

VILAR et al., 2016. 

(Artigo 11) 
Casca do fruto. Fenóis. Anti-inflamatório. 

GOMES et al., 

2016.  

(Artigo 12) 

Casca do caule. 
Taninos, cardol e 

anacordol.  

Antiplaca e antigengivite 

(antimicrobiano). 

SANTOS et al., 

2016. 

 (Artigo 13) 

- - Cicatrizante. 

RABELO et al., 

2016.  

(Artigo 14) 

Pseudofruto (suco de 

caju). 

Superóxido 

dismutase, catalase e 

ascorbato peroxidase. 

Antioxidante. 

ROUMY et al., 

2015. 

 (Artigo 15) 

Casca do caule e 

folhas. 

Taninos, alcalóides, 

saponinas, 

alquilfenóis e 

flavonoides. 

Antimicrobiano. 

ANAND et al., 

2015. 

(Artigo 16) 

Folhas. Taninos. Antimicrobiano. 

AKPAN; 

EKRIKPO, 2015. 

(Artigo 17) 

Caule. - 
Protege (Nefropatia 

aguda). 

SILVEIRA et al., 

2015. 

 (Artigo 18) 

Pseudofruto (suco de 

caju). 

Ácido ascórbico, 

flavonóides, fenóis e 

antocianinas. 

Anti-inflamatório, 

antioxidante e 

cicatrizante.  

SHILPA; KAVERI; 

SALIMATH, 2015. 

(Artigo 19) 

Folhas. Ácidos anacárdicos. Anti-metastático. 

RICO; BULLÓ; 

SALAS-

SALVADÓ, 2015. 

(Artigo 20) 

Fruto 
Tocoferol e ácido 

ascórbico. 
Antioxidante. 

OWUMI et al., 

2015. 

 (Artigo 21) 

Casca do pseudofruto. 
Óleo da casca do 

pseudo fruto. 

Protege o rompimento da 

integridade das células da 

pele (trauma físico), 

clastogênico, indutor da 

proliferação de 

hepatócitos e de 

micronúcleos de 

eritrócitos policromáticos 

na medula óssea. 

Quadro 2 (continuação) 
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LIMA et al., 2014. 

(Artigo 22) 

Pseudofruto (suco e 

fibra de caju). 

Ácido ascórbico e 

fenóis. 
Antioxidante. 

OKPASHI; 

BAYIM; OBI-

ABANG, 2014. 

(Artigo 23) 

Folhas. 

Alcalóides, 

saponinas, 

flavonóides e taninos.  

Antidiabético. 

STASIUK; 

JANISZEWSKA; 

KOZUBEK, 2014. 

(Artigo 24) 

Casca do pseudofruto. 

Cardanol, ácidos 

anacárdicos e 

metilcardol. 

Agonista colinérgico. 

NEIVA et al., 2014. 

(Artigo 25) 
Folhas. 

Extratos 

hidroalcoólicos. 

Anti-giardia, 

antidiarréico. 

VIEIRA et al., 

2014.  

(Artigo 26) 

Casca do caule, folhas, 

fruto e entrecasca.  
- 

Antimicrobiano; 

analgésico, anti-

inflamatório, cicatrizante, 

antiafta, ameniza 

sangramentos gengivais e 

erupções dentárias.  

QUELEMES et al., 

2013.  

(Artigo 27) 

Goma de caju. Goma. Antimicrobiano. 

SOUZA et al., 

2013. 

 (Artigo 28) 

Casca do caule. - Antimicrobiano. 

AGUILAR et al., 

2012. 

 (Artigo 29) 

Folhas. Cumarinas. Antimicrobiano. 

GONÇALVES; 

GOBBO, 2012. 

(Artigo 30) 

Casca do pseudofruto. Taninos. Antimicrobiano. 

LOPES et al., 2012. 

(Artigo 31) 
Pedúnculo. 

Fenóis, flavonóides, 

antocianinas, ácido 

ascórbico e 

carotenoides. 

Antioxidante. 

SILVA et al., 2012. 

(Artigo 32) 

Frutos, casca de caule e 

folhas; casca do fruto; 

suco de caju; casca do 

caule. 

Ácido anacárdico e 

tanino. 

Combate úlceras bucais e 

pépticas, distúrbios 

intestinais, dispepsia, 

asma, dor de garganta, 

asma, bronquite, doenças 

inflamatórias, úlceras de 

Leishmania por 

Leishmania braziliensis e 

antidiabético; 

antimicrobiano, 

antioxidante, inibição da 

lipoxigenase, inibição de 

NF-ĸB, agonista 

colinérgico e 

gastroprotetor; 

Quadro 2 (continuação) 
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antitumoral, 

antimicrobiano e 

antimutagênico; 

cicatrizante e anti-

inflamatório.  

AGUILAR et al., 

2012. 

 (Artigo 33) 

Folhas e brotos. 
Taninos, antocianinas 

e cumarinas. 

Anti-inflamatório e 

antioxidante; 

anticoagulante e 

antimicrobiano. 

DOMINGUEZ et 

al., 2012. 

 (Artigo 34)  

Pseudofruto. 
Suco de caju (sem 

tanino). 

Antidiabético e secretor 

de insulina. 

HEMSHEKHAR et 

al., 2012.  

(Artigo 35) 

Casca do fruto. Ácidos anacárdicos. 

Antimicrobiano, anti-

inflamatório, 

anticancerígeno e inibidor 

das enzimas NFκB 

quinase, histona 

acetiltransferase (HATs), 

lipoxigenase (LOX-1), 

xantina oxidase, 

tirosinase e ureases. 

MONTANARI et 

al., 2012.  

(Artigo 36) 

Folhas. 

Óleo das folhas: 

caricofileno, 

germacreno-D, α-

copaeno, α-cadineno, 

bicyclogermacrene e 

germacreno-B. 

Antimicrobiano. 

CHAVES; 

BARROS 2012. 

(Artigo 37) 

Caule e folhas. - 

Anti diarreíco, 

cicatrizante, ameniza 

cólica adominal, 

bronquite, gripe e 

pneumonia.  

MARTINEZ et al., 

2012.  

(Artigo 38) 

Pó de folhas e brotos. 

Triterpenos, 

flavonóides, taninos e 

antocianidinas. 

Diminuição da 

hipersensibilidade 

intestinal e antidiabético. 

SANTOS et al., 

2011.  

(Artigo 39) 

Casca do caule e 

folhas. 
Fenóis e taninos. Antimicrobiano. 

CHIKEZIE: 

UWAKWE 2011. 

(Artigo 40) 

Folhas. Taninos. 

Evita desestabilização da 

membrana de eritrócitos 

falciformes. 

TCHIKAYA et al., 

2011. 

 (Artigo 41) 

Casca do caule. 

Fenóis, lignanas, 

flavonóides, esteróis 

e taninos. 

Efeitos hipotensivos e 

cardio inibitórios. 

VIEIRA et al., 

2011. 

 (Artigo 42) 

Pseudofruto (polpa). Fenóis. Antioxidante. 

CHIKEZIE, 2011. 

(Artigo 43) 
Folhas. Extratos aquosos. 

Evita desestabilização da 

membrana de eritrócitos 

Quadro 2 (continuação) 
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falciformes. 

KHAN et al., 2011. 

(Artigo 44) 
Fruto e pseudofruto. Extratos aquosos. Trombolítico. 

CHAVES et al., 

2010.  

(Artigo 45) 

Casca do caule e fruto. 

Ácidos anacárdicos, 

catequinas, taninos, 

esteroides. 

Antioxidante. 

MUJICA et 

al.,2010. 

 (Artigo 46) 

Fruto. Óleo linoleico. Antirrugas. 

ALBERTASSE; 

TOMAZ; 

ANDRADE, 2010. 

(Artigo 47) 

- - 

Anti-hemorróida, 

cicatrizante, vitamínico, 

antigripe, antidiabético.  

OKONKWO et al., 

2010.  

(Artigo 48) 

Casca do caule. 
Taninos, oxalatos, 

saponinas, fitato. 
Não hepatotóxico. 

SINGH, 2009. 

(Artigo 49) 
Casca do caule. 

Extratos etanólicos e 

frações (acetato de 

etila, diclorometano e 

butanol).  

Antidiabético. 

VANDERLINDE 

et al., 2009.  

(Artigo 50) 

Casca do caule. Extratos de acetona. 
Anti-inflamatório e 

analgésico. 

SANTOS et al., 

2009. (Artigo 51) 
- - 

Anti-inflamatório, 

cicatrizante. 

Fonte: Pesquisa (2019) 

 

   

 No quadro 3, é possível observar os objetivos de cada um dos artigos selecionados, 

sendo percebido a realização de diversos tipos de estudos como: ensaios in vitro, ensaios não 

clínicos e clínicos, estudos de revisão, estudos botânicos, estudos químicos e bioquímicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 (continuação) 
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Quadro 3: Artigo, ano, periódico, país e objetivos dos estudos sobre a Anacardium 

occidentale Linn entre 2009 a 2018. 

Artigo, ano, 

períodico 
País Objetivo(s) 

Artigo 1*, 2018, 

BMC 

Complementary & 

Alternative 

Medicine.  

Brasil 

• Avaliar o perfil anti-inflamatório de um derivado, 

sintetizado a partir do LDT11, em um modelo celular 

in vitro. 

Artigo 2*, 2018, 

Oxidative Medicine 

and Cellular 

Longevity.  

Brasil 

• Apresentar uma revisão sistemática sobre as 

propriedades antimicrobianas e antioxidantes das 

plantas caju (Anacardium occidentale), cajuí 

(Anacardium microcarpum) e pequi (Caryocar 

brasiliense). 

Artigo 3*, 2018, 

Journal of 

Ethnopharmacology. 

Brasil 

• Formar uma caracterização química e investigação 

das atividades antinociceptiva e anti-inflamatória do 

extrato aquoso de goma de caju sem a presença de 

polissacarídeos em sua composição (CGE). 

Artigo 4*, 2018, 

BioMed Research 

International. 

Tailândia 

• Avaliar o efeito e possível mecanismo subjacente do 

extrato de folhas de Anacardium occidentale sobre 

comportamentos sexuais masculinos em ratos 

expostos ao estresse. 

Artigo 5*, 2018, 

BMC Nephrology. 
Brasil 

• Apresentar um caso de um paciente transplantado 

renal que ingeriu uma grande quantidade de ácido 

ascórbico devido à ingestão excessiva de pseudofruto 

e suco de caju. 

Artigo 6*, 2017, 

Scientific World 

Journal. 

África do 

Sul 

• Investigar o potencial inibitório e antioxidante da 

alfa-amilase presente em drogas fitoterápicas 

selecionadas e usadas no tratamento do DM (diabetes 

mellitus) pelos curandeiros tradicionais nas regiões de 

Isiala Mbano e Ikwuano, no sudeste da Nigéria. 

Artigo 7*, 2017, 

Revista Brasileira de 

Farmacognosia.  

México 

• Avaliar a influência da aplicação de fertilizantes 

orgânicos em cajueiros adultos para um ciclo 

produtivo na produção e qualidade de frutos e pseudo-

frutos. 

Artigo 8*, 2017, 

Pharmaceuticals 

(Basel).  

Brasil 

• Avaliar o efeito da insaturação da cadeia lateral em 

relação às atividades antioxidante, antifúngica e 

anticolinesterásica e à toxicidade contra Artemia 

salina. 

Artigo 9*, 2017, 

Evidence-Based 

Complementary and 

Alternative 

Medicine. 

Brasil 

• Avaliar as atividades antioxidante e anti-inflamatória 

“in vitro” do extrato de folhas de Anacardium 

occidentale. 

Artigo 10*, 2016, 

Journal of 

Tradicional and 

Complementary 

Índia 

• Investigar os efeitos antidiabéticos do extrato 

etanólico de folhas de A. occidentale em ratos 

diabéticos com estreptozotocina neonatal. 
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Medicine. 

Artigo 11*, 2016, 

Molecules. 
Brasil 

• Avaliar a atividade da fase acetato de etila (EtOAc) 

da A. occidentale na inflamação aguda e identificar e 

quantificar seus compostos fenólicos por HPLC. 

Artigo 12*, 2016, 

Indian Journal of 

Dental Research. 

Brasil 

• Avaliar o efeito clínico de um enxaguante bucal 

contendo 10% de Anacardium occidentale (AO) Linn., 

planta típica comumente encontrada na Região 

Nordeste do Brasil, sobre a redução de placa e 

gengivite em comparação com o agente 

quimioterapêutico padrão-ouro. 

Artigo 13*, 2016, 

Revista Brasileira de 

Plantas Medicinais.  

Brasil 

• Identificar as espécies de plantas medicinais usadas 

dentro da comunidade de Cajueiro da Praia, Piauí, 

bem como a parte da planta utilizada, o modo de 

preparo, a sua importância relativa, o valor de uso e o 

consenso em relação às propriedades terapêuticas das 

espécies citadas. 

Artigo 14*, 2016, 

Revista Brasileira de 

Fruticultura.  

Brasil 

• Avaliar a estabilidade térmica de enzimas 

antioxidantes (superóxido dismutase - SOD, catalase - 

CAT e ascorbato peroxidase - APX) e deteriorantes 

(guaiacol peroxidase - G-POD, polifenol oxidase - 

PPO, pectinametilesterase - PME e poligalacturonase - 

PG) em sucos de graviola e de caju. 

Artigo 15*, 2015, 

Pharmacognosy 

Magazine.  

Peru 

• Fornecer informações sobre atividades de extratos de 

plantas antimicrobianas e o contexto etnomédico das 

populações ribeirinhas mestiças de Loreto (Peru). 

Artigo 16*, 2015, 

Journal of Pharmacy 

& BioAllied 

Sciences. 

Índia 

• Examinar extratos etanólicos de manga e folhas de 

cajueiros quanto a suas atividades antimicrobianas 

contra cepas bacterianas e fúngicas selecionadas, 

citotoxicidade em fibroblastos gengivais humanos 

(HGF), e linhagens celulares de fibroblastos 

pulmonares de hamster chinês V79. 

Artigo 17*, 2015, 

Case Reports in 

Medicine. 

Nigéria 

• Relatar um caso raro de um jovem que desenvolveu 

insuficiência renal aguda dois dias após ingerir uma 

erva chinesa para "limpeza do corpo" e bem-estar 

geral. 

Artigo 18*, 2015, 

Experimental 

Biology and 

Medicine. 

Brasil 
• Avaliar a capacidade antioxidante, anti-inflamatória 

e cicatrizante do suco de caju. 

Artigo 19*, 2015, 

Drug Discoveries 

and Therapeutics. 

Índia 
• Avaliar o mecanismo molecular da ação anti-

metastática do ácido anacárdico (A1). 
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Artigo 20*, 2015, 

Food Science & 

Nutricion.  

Espanha 

• Determinar a composição nutricional de amêndoas 

de caju cruas frescas (Anacardium occidentale L.) e 

sua variabilidade por origem, incluindo os cajus das 

principais regiões produtoras mundiais, como Brasil, 

Índia, Vietnã e leste e oeste da África. 

Artigo 21*, 2015, 

Acta biochimica 

Polonica. 

Nigéria 

• Examinar o efeito do óleo de casca de caju (CSO), 

usado na tatuagem de pele, por seu potencial de 

induzir a transformação da pele em ratos. 

Artigo 22*, 2014, 

Food Chemistry. 
Brasil 

• Determinar a bioacessibilidade dos minerais cobre, 

ferro e zinco, do ácido ascórbico, dos compostos 

fenólicos totais e da atividade antioxidante total do 

suco de caju e da fibra de caju. 

Artigo 23*, 2014, 

Biochemistry 

Research 

International. 

Nigéria 

• Comparar os efeitos bioquímicos de algumas plantas 

medicinais em ratos Wistar machos diabéticos 

induzidos por aloxana usando plantas nomeadas que 

são melhores na redução da glicose e hiperlipidemia, e 

melhorando outras complicações do diabetes mellitus 

por métodos de terapia combinada. 

Artigo 24*, 2014, 

Nutrients. 
Polônia 

• Determinar se os lipídios fenólicos podem interagir 

diretamente com a parte protéica da AChE 

(acetilcolinesterase) e se isso afeta a atividade dessa 

enzima. 

Artigo 25*, 2014, 

Revista Brasileira de 

Farmacognosia.  

Brasil 

• Compilar o conhecimento tradicional sobre plantas 

utilizadas no tratamento da giardíase e também 

realizar pesquisas experimentais para avaliar a 

atividade anti-giárdia de cinco espécies. 

Artigo 26*, 2014, 

Revista Brasileira de 

Plantas Medicinais.  

Brasil 

• Levantar na literatura os estudos sobre o uso popular 

de plantas em afecções orais, bem como os estudos de 

avaliação da atividade antimicrobiana in vitro de 

extratos vegetais e compostos isolados sobre 

patógenos orais, no período de 1996 a 2011. 

Artigo 27*, 2013, 

International Journal 

of Molecular 

Sciences. 

Brasil 

• Descrever o desenvolvimento de uma síntese verde 

de nanopartículas de prata reduzida e estabilizada pela 

goma exsudada de Anacardium occidentale L. e 

avaliar in vitro suas atividades antibacteriana e 

citotóxica. 

Artigo 28*, 2013, 

Revista Brasileira de 

Plantas Medicinais.  

Brasil 

• Avaliar a utilização de plantas medicinais com 

atividade antimicrobiana pelos usuários do Sistema 

Único de Saúde do município de Campina Grande- 

PB, Brasil. 

Artigo 29*, 2012, 

Revista Cubana de 

Plantas Medicinales. 

Cuba 

• Determinar os metabólitos secundários e a atividade 

antimicrobiana in vitro de extratos foliares de 

Anacardium occidentale L. 

Artigo 30*, 2012, 

Brazilian Archives 

of Biology and 

Technology. 

Brasil 

• Obter um extrato da Anacardium occidentale, para 

testar os taninos, e depois incorporar este extrato em 

formulações cosméticas para a pele. Também tentar 

determinar suas estabilidades físicas e físico-químicas, 

avaliando seu comportamento reológico e 
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características organolépticas ao longo do tempo, 

verificando, assim, a eficácia antimicrobiana do 

extrato contra S. epidermidis e S. aureus. 

Artigo 31*, 2012, 

Ciência e 

Agrotecnologia. 

Brasil 

• Avaliar o potencial antioxidante de pedúnculos de 

cajus de diferentes clones de cajueiro anão precoce, 

durante o seu amadurecimento. 

Artigo 32*, 2012, 

Revista Brasileira de 

Farmocognosia. 

Brasil 

• Disseminar à comunidade científica algumas 

espécies conhecidas de plantas medicinais encontradas 

na Caatinga que foram estudadas e analisadas em 

ensaios científicos farmacológicos. 

Artigo 33*, 2012, 

Revista Cubana de 

Plantas Medicinales. 

Cuba 

• Determinar a composição química e triagem 

fitoquímica no pó da folha e broto de Anacardium 

occidentale L. 

Artigo 34*, 2012, 

Revista Perspectivas 

en Nutrición 

Humana.  

Colômbia 

• Avaliar o efeito do consumo de uma bebida de caju 

na resposta glicêmica e insulínica pós-prandial em 

diabéticos tipo 2. 

Artigo 35*, 2012, 

Basic & Clinical 

Pharmacology & 

Toxicology. 

Índia 

• Resumir as pesquisas em andamento sobre o papel 

terapêutico do AA (ácido anacárdico) e seus 

derivados.  

Artigo 36*, 2012, 

Molecules. 
Brasil 

• Avaliar a composição química dos óleos voláteis de 

cinco espécies de Anacardiaceae e suas atividades 

contra bactérias Gram positivas e negativas. 

Artigo 37*, 2012, 

Revista Brasileira de 

Plantas Medicinais.  

Brasil 

• Realizar o levantamento das plantas utilizadas pela 

comunidade, das partes usadas, das indicações, das 

formas de uso e de administração dessas plantas. 

Artigo 38*, 2012, 

Revista MVZ 

Córdoba.  

Colômbia 

• Avaliar o efeito nutracêutico do pó de folhas e brotos 

de Anacardium occidentale (AO) nas dietas de 

galinhas poedeiras de substituição. 

Artigo 39*, 2011, 

Revista Brasileira de 

Farmacognosia.  

Brasil 

• Analisar a atividade antimicrobiana de extratos 

brutos de casca e folhas de A. occidentale, a partir da 

quantificação de fenóis e taninos totais, antes e após a 

exposição à radiação gama a partir de 60 Cº. 

Artigo 40*, 2011, 

Pharmacognosy 

Magazine.  

Nigéria 

• Averiguar a estabilidade osmótica de eritrócitos 

falciformes incubados em extratos aquosos de 

Anacardium occidentale, Psidium guajava e 

Terminalia catappa. 

Artigo 41*, 2011, 

African Journal of 

Traditional, 

Complementary and 

Alternative 

Medicines.  

Costa do 

Marfim 

• Determinar o efeito do extrato de folhas de A. 

occidentale sobre os comportamentos sexuais 

masculinos de ratos expostos ao estresse.  

Quadro 3 (continuação) 

 



38 
 

Artigo 42*, 2011, 

Revista Brasileira de 

Fruticultura.  

Brasil 

• Avaliar o teor de fenólicos totais e da atividade 

antioxidante in vitro de um grupo de polpas de frutos 

de elevado consumo em Teresina - PI. 

Artigo 43*, 2011, 

Pharmacognosy 

Magazine.  

Nigéria 

• Estudo in vitro, que tem por objetivo verificar a 

capacidade de três plantas medicinais, a saber, 

Anacardium occidentale, Psidium guajava e 

Terminalia catappa, em alterar a polimerização da 

HbS (hemoglobina falciforme). 

Artigo 44*, 2011, 

Journal of Basic and 

Clinical Pharmacy.  

Bangladesh 
• Investigar se as preparações fitoterápicas possuem 

atividade trombolítica ou não. 

Artigo 45*, 2010, 

Revista Brasileira de 

Farmacognosia.  

Brasil 

• Relatar o isolamento e identificação do palmitato, 

oleato e linoleato de sitosterila, sitosterol, 

estigmasterol, 3-O-β-D-galactopiranosídeo do 

sitosterol, 3-O-β-Dgalactopiranosídeo do 

estigmasterol, 3-O-β-D-glicopiranosídeo do sitosterol 

e uma mistura de ácidos anacárdicos (monoeno e 

dieno) do extrato etanólico de cascas do caule de 

Anacardium occidentale L., Anacardiaceae, bem 

como do sitosterol, estigmasterol, lupeol, β-amirina, 

catequina e epicatequina do extrato etanólico do 

tegumento da castanha de caju in natura. 

Artigo 46*, 2010, 

Revista de la 

Facultad de 

Ingenieria.  

Venezuela 
• Enfocar a extração, caracterização e purificação de 

óleo de castanha de caju em escala piloto. 

Artigo 47*, 2010, 

Revista Brasileira de 

Plantas Medicinais.  

Brasil 
• Resgatar e sistematizar as informações populares 

sobre as plantas medicinais utilizadas na localidade. 

Artigo 48*, 2010, 

Indian Journal of 

Pharmaceutical 

Sciences.  

Nigéria 
• Avaliar a toxicidade desse extrato vegetal na 

administração subcrônica. 

Artigo 49*, 2009, 

Journal of Basic and 

Clinical Pharmacy.  

Índia 

• Estudar os efeitos do extrato etanólico (1,25 g/kg) e 

frações (acetato de etila, diclorometano e butanol na 

dose de 1 g/kg) de casca de caule de Anacardium 

occidentale sobre os níveis de glicose sanguínea em 

ratos diabéticos tipo 1 e 2 induzidos por 

estreptozotocina em diferentes estados prandiais. 

Artigo 50*, 2009, 

Brazilian Journal of 

Pharmaceutical 

Sciences.  

Brasil 

• Investigar as atividades anti-inflamatórias in vivo do 

extrato de acetona (AE) da casca do caule de A. 

occidentale. 

Artigo 51*, 2009, 

Revista Brasileira de 

Farmacognosia.  

Brasil 

• Realizar um estudo etnobotânico sobre a indicação 

de plantas medicinais para tratamentos de patologias 

bucais, bem como investigar sobre o uso de plantas 

medicinais entre usuários de serviços odontológicos 
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na cidade de João Pessoa, Brasil. 

Legenda: * Os autores correspondente a cada periódico foram citados no quadro 1. 

Fonte: Pesquisa (2019) 

 

 No quadro 4, é descrito os principais resultados, encontrados nos vários artigos que 

foram selecionados para a revisão.  

 

Quadro 4: Principais resultados encontrados nos estudos sobre a Anacardium 

occidentale Linn entre 2009 a 2018. 

Artigo Principais resultados 

Artigo 1* 

• Derivado fenólico, LDT11, influenciou a expressão gênica 

modulatória.  

• A quantificação relativa dos transcritos gênicos demonstrou que o 

LDT11 revelou um efeito imunoprotetor contra a inflamação ao diminuir 

a expressão gênica quando comparado com células estimuladas com 

LPS no grupo controle. 

• As dosagens de NO e IL-6 confirmaram os resultados encontrados na 

expressão gênica. 

Artigo 2* 
• A maioria dos testes envolvendo as espécies estudadas demonstrou 

potencial antioxidante positivo e propriedades antimicrobianas. 

Artigo 3* 

• A caracterização química do extrato aquoso de goma de caju sem a 

presença de polissacarídeos em sua composição (CGE) mostrou a 

presença de ácidos anacárdicos como os fitoconstituintes predominantes. 

• O tratamento com CGE (75, 150 e 300 mg/kg, p.o.) inibiu o número de 

contorções de uma maneira dependente da dose.  

• Com uma dose intermediária, o CGE não causou comprometimento 

motor com o teste da chaminé, nem alterações tanto no campo aberto, 

como no sono induzido por pentobarbital sódico.  

• No teste de dor induzida por formalina, o CGE (150 mg/kg, p.o.) 

produziu um efeito antinociceptivo apenas na primeira fase do teste, 

sugerindo atividade anti-inflamatória. Com a mesma dosagem, o CGE 

também reduziu o edema da pata do rato induzido por carragenina em 

todas as horas do teste, confirmando seu efeito anti-inflamatório. Além 

disso, o CGE (150 mg/kg, p.o.) apresentou um efeito anti-hiperálgico em 

todas as horas do teste de hiperalgesia induzida por carragenina.  

• Esta dose de CGE não foi capaz de reduzir a hiperalgesia induzida pela 

PGE2, sugerindo que o efeito anti-inflamatório deste extrato depende da 

redução dos níveis de PGE2. 
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Artigo 4* 

• Todas as doses de extrato melhoraram os comportamentos sexuais 

masculinos, suprimiram a MAO-B no núcleo accumbens (NAc), 

aumentaram a densidade de células TH-positivas na NAc, suprimiram a 

fosfodiesterase tipo 5 (PDE-5) no pênis e aumentaram as células 

intersticiais de Leydig. 

• O aumento da testosterona sérica, a densidade de células TH-positivas 

na área tegmentar ventral (VTA), a expressão da óxido nítrico endotelial 

sintase (eNOS) no pênis e a diminuição da corticosterona sérica foram 

observadas em algumas doses. 

• O efeito de aumento sexual do extrato ocorreu principalmente através 

das funções dopaminérgicas e testiculares melhoradas. A supressão do 

PDE-5 no pênis também desempenhou o papel, especialmente no 

aumento do comportamento de intromissão. 

Artigo 5* 

• Nefropatia aguda por oxalato em um homem negro de 59 anos com 

diabetes mellitus tipo 2, que recebeu um transplante renal 11 anos antes.  

• Ele ingeriu uma grande quantidade de pseudofruto de caju durante 1 

mês e desenvolveu lesão renal aguda. 

• Sua creatinina no sangue anterior foi de 2,0 mg / dL, que aumentou 

para 7,2 mg/d; ele precisava de hemodiálise.  

• Ele foi subseqüentemente liberado sem necessidade de diálise; 3 meses 

depois, a creatinina no sangue estabilizou em 3,6 mg / dL. 

Artigo 6* 

• Os resultados mostraram que os extratos brutos de metanol de 

Anacardium occidentale (AO) registraram alto TPC e TFC, potente 

remoção de radicais livres, e eficiente poder redutor (RP) em 

comparação com outras amostras de plantas.  

• O extrato vegetal apresentou uma inibição relativa da alfa-amilase. 

• Descobrimos uma correlação de leve a fraca entre a inibição da alfa-

amilase ou capacidade antioxidante e o teor total de fenol ou 

flavonóides. 

Artigo 7* 

• Apesar de o teor de compostos fenólicos ser maior, a mesma 

capacidade antioxidante foi encontrada para os pseudofrutos obtidos nos 

três tratamentos (P>0,05). 

Artigo 8* 

• Aumentar a insaturação da cadeia lateral do ácido anacárdico aumenta 

sua ação contra radicais livres, enzima AChE e A. salina nauplii. 

• Em relação à atividade antifúngica, obteve-se um resultado inverso e a 

linearidade da molécula desempenha um papel importante, sendo o 

monoeno o mais ativo. 

Quadro 4 (continuação) 

 



41 
 

Artigo 9* 

• Os resultados mostraram que o extrato de folhas exibe atividade 

antioxidante quando usado para tratar macrófagos RAW 264.7. Os 

efeitos antioxidantes foram observados pela diminuição do dano 

oxidativo nas células macrofágicas tratadas com 0,5 µg/mL e 5 µg/mL 

de extrato de folhas. 

• O extrato foliar reverteu o dano oxidativo e os parâmetros 

inflamatórios induzidos em células macrófagas RAW 264.7 estimuladas 

por LPS.  

• O extrato de folhas a 0,5 µg / mL e 5 µg / mL foi capaz de inibir a 

liberação de TNF-α e IL-1β em células estimuladas por LPS. 

Artigo 10* 

• Na administração de 100 mg / kg de extrato vegetal, os níveis de 

glicose no sangue dos ratos apresentaram redução de 8,01% e 19,25% 

nos níveis de glicemia de jejum no dia 15 e no dia 30, respectivamente. 

• A administração de extrato mostrou que os efeitos do tratamento com 

extrato são comparáveis ao tratamento com o medicamento padrão 

Pioglitazona. 

Artigo 11* 

• Todas as concentrações da fase de acetato de etila (EtOAc) da 

Anacardium occidentale reduziram o edema.  

• A 50 e 100 mg / kg, observou-se uma resposta anti-inflamatória da 

EtOAc.  

• O estímulo de carragenina produziu uma contagem de neutrófilos de 

28,6%, enquanto 50 e 100 mg / kg da fase reduziram este valor para 

14,5% e 9,1%, respectivamente. 

• O extrato de EtOAc reduziu os níveis de IL-1 e TNF-α. 

Artigo 12* 

• Houve uma redução significativa (P <0,05) na placa e gengivite no dia 

30 apenas nos grupos do digluconato de clorexidina ([índice de placa 

PLI = 0,47 ± 0,16; -30%]; [índice de sangramento gengival BLI = 0,15 ± 

0,09; -55,8%]) e Anacardium occidentale ([PLI = 0,49 ± 0,21; -31%]; 

[BLI = 0,13 ± 0,10; -56,6%]), mas não houve diferença estatisticamente 

significativa entre eles (P> 0,05). 

Artigo 13* 

• Verificou-se que a diversidade de plantas medicinais conhecida e a 

obtenção das plantas na comunidade estudada sugerem uma correlação 

entre uso/conhecimento de plantas medicinais e disponibilidade das 

mesmas; que a flora medicinal é representada, em boa parte, por plantas 

exóticas cultivadas nos quintais e que a transmissão do conhecimento 

tradicional feito localmente e por via oral demonstra uma herança 

cultural na cidade.  

Artigo 14* 

• O tratamento a 75°C para o suco de caju apresentou o melhor 

resultado, considerando as baixas atividades residuais para as enzimas 

deteriorantes e manutenção da superóxido desmutase. 

Artigo 15* 

• Das 40 plantas analisadas, 9 espécies apresentaram Concentração 

Inibitória míninima ≤ 0,3 mg / ml, dentre elas a Anacardium 

occidentale, por um vários dos 36 microrganismos e apenas 6 extratos 

de drogas estavam inativos. 
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Artigo 16* 

• O extrato de folhas de caju, significativamente (P <0,05), produziu 

maior zona de inibição contra patógenos testados quando comparados 

aos enxaguatórios bucais à base de povidona-iodo.  

• Extratos vegetais significativamente (P <0,001) suprimiram os 

biofilmes de patógenos orais. 

• Os extratos foliares foram menos citotóxicos (P <0,001) em 

comparação aos enxaguatórios bucais. 

Artigo 17* 

• Ele teve 4 sessões de hemodiálise e injeções de eritropoetina. Houve 

uma redução progressiva da creatinina sérica e uréia de 1550 μmmol/L e 

49,32 mmol/L para 194 μmmol/L e 10 mmol/L, respectivamente, na 

alta.  

• Em seguida a essas reduções e estabilidade no débito urinário, o 

paciente recebeu alta após 18 dias de internação.  

• Permaneceu estável 2 semanas após ter recebido alta com creatinina 

sérica de acompanhamento e resultado de uréia de 71 µmol/L e 3,4 

mmol/L, respectivamente. 

Artigo 18* 

•Tanto o teor de antioxidantes quanto a atividade antioxidante total 

foram maiores no suco maduro de caju, do que no suco de caju verde. 

• O suco de caju verde apresentou a principal atividade anti-inflamatória 

por uma inibição significativa do edema de orelha (66,5%) quando 

comparado ao suco de caju maduro (10%).  

• O suco de caju verde também apresentou o melhor resultado para a 

contração da ferida (86,31%) em relação ao suco de caju maduro 

(67,54%).  

• Apesar da maior capacidade antioxidante, o suco de caju maduro não 

promoveu melhores respostas anti-inflamatórias e curativas, o que pode 

ser explicado pelo fato de o tratamento ter aumentado o nível de 

antioxidantes levando a um "desequilíbrio" redox, diminuindo a 

modulação da resposta inflamatória exercida por espécies reativas de 

oxigênio. 

Artigo 19* 

• A exposição das células MCF-7 ao ácido anacárdico (A1) resultou em 

aumento da expressão da E-caderina epitelial, com diminuição 

concomitante da expressão dos marcadores mesenquimais, além da 

expressão gênica de Twist e Snail, além de exibir um forte efeito anti-

migratório e anti-invasiva. 

• Em células de glioma U-87 metastático, o tratamento com A1 diminuiu 

a fosforilação de MAP quinases, inibiu a translocação de Sp1 e diminuiu 

a expressão do gene VEGF e Flt-1. 

Artigo 20* 
• A vitamina E com uma contribuição média de 5,80 mg/100 g foi a 

vitamina mais abundante. 
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Artigo 21* 

• Todos os animais sobreviveram ao decorrer do estudo. Redução da 

variação percentual no peso corporal e trauma físico foram observados 

em ratos tratados com óleo da casca de caju (CSO). Os efeitos foram 

mais proeminentes no Grupo IV (100% CSO).  

• O peso relativo do fígado e o número de hepatócitos (células / mm2) 

aumentaram significativamente nos grupos II-IV em relação ao controle 

(p <0,05). As atividades das transaminases séricas não foram 

significativamente (p> 0,05) afetadas nos grupos tratados. A 

histopatologia hepática revelou moderada congestão sinusoidal (grupo 

II), além de congestão portal em (grupo III), com infiltração celular 

mononuclear (grupo IV).  

• O CSO induziu a formação significativa de micronúcleos de eritrócitos 

policromáticos (mPCEs) na medula óssea de ratos (p <0,05) quando 

comparados com o controle.  

• A aplicação tópica de CSO interrompeu a integridade das células da 

pele, resultando em trauma físico. Além disso, o CSO parece ser 

clastogênica e induz a proliferação de hepatócitos. 

Artigo 22* 

• O ácido ascórbico, polifenóis totais extraíveis e a fração bioacessível 

da atividade antioxidante total para o suco de caju integral apresentaram 

percentuais de bioacessibilidade de 26,2%, 39% e 27%, 

respectivamente, enquanto que para a fibra de caju foram encontrados 

baixos níveis de bioacessíveis. 

Artigo 23* 

• Os resultados obtidos mostraram uma redução de 82% na concentração 

de glicose no sangue após a décima hora até a quadragésima hora. 

Houve um aumento significativo P <0,05 na atividade da superóxido 

dismutase do grupo teste administrado 100 mg/kg de A. occidentale. A 

atividade da catalase mostrou um aumento significativo P <0,05 na 

atividade da catalase, em comparação com os grupos teste.  

• Enquanto em P> 0,05 não houve diferença significativa observada 

entre o grupo de teste e os grupos tratados. 

• Estes extratos individuais de plantas exibem um aumento significativo 

na melhora de complicações da diabetes e no controlo da glicose no 

sangue em comparação com a glibenclamida.  

• Maior desempenho foi observado nos grupos sinérgicos. 

Artigo 24* 

• O efeito observado distintamente dependia da estrutura química dos 

lipídios fenólicos que estavam disponíveis para interação com a enzima.  

• Todos os compostos testados reduziram a atividade da 

acetilcolinesterase.  

• O grau de inibição variou, mostrando uma correlação com alterações 

na conformação da enzima testada pela fluorescência intrínseca dos 

resíduos de Trp da proteína. 

Artigo 25* 

• Nos ensaios experimentais, todos os extratos inibiram o crescimento de 

trofozoítos de Giardia lamblia em diferentes intensidades, dentre eles a 

Anacardium occidentale com atividade moderada (250 ≤ IC50 ≤ 500 

μg/ml). 
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Artigo 26* 

• Extrato hidroalcoólico da casca do caule de Anacardium occidentale L. 

demonstrou atividade contra S. mitis, S. mutans e S. sanguis (Melo et al., 

2006); atividade comprovada por Araújo et al. (2009) com expressivos 

valores de Concentração Bactericida Mínima (CBM). 

• Entretanto, Santos et al. (2007) com extrato etanólico da casca do caule 

dessa espécie não constataram atividade contra várias bactérias, 

inclusive Streptococcus sp. 

Artigo 27* 

• As nanopartículas de prata à base de goma de caju (AgNPs) 

apresentaram atividade antibacteriana, principalmente contra bactérias 

Gram-negativas, em concentrações onde não foi observada 

citotoxicidade significativa. 

Artigo 28* 

• Dentre os participantes do estudo, 65,0% utilizavam plantas 

medicinais, das quais a Anacardium occidentale foi uma das mais 

citadas. 

• A maioria dos indivíduos obtém plantas medicinais no comércio local 

utilizando-as por indicação de familiares.  

• Foi observado que 5,0% dos entrevistados afirmam já ter sofrido algum 

evento adverso decorrente do uso de plantas medicinais. 

Artigo 29* 

• O extrato seco apresentou atividade antibacteriana contra 

Staphylococcus aureus, com os maiores halos de inibição para a diluição 

de 200 mg/mL.  

• Da mesma forma, o extrato de acetato de etila indicou o menor 

crescimento dessa bactéria patogênica, de acordo com as zonas de 

inibição. 

Artigo 30* 

• As formulações cosméticas desenvolvidas a partir dos extratos 

mostraram-se estáveis em relação ao seu pH e comportamento reológico, 

mas foram gradativamente escurecidas quando armazenadas para 

avaliação em temperaturas entre 40 e 60ºC 

Artigo 31* 

• O clone BRS 265 maduro obteve o maior teor de vitamina C (279,37 

mg x 100 g-1). O pedúnculo maduro BRS 189, apresentou o maior 

conteúdo de antocianinas totais (21,16 mg x 100 g-1). O conteúdo de 

flavonóides amarelos foi maior para os clones CCP 76 e BRS 189 

maduros, com 56,32 e 50,75 mg x 100 g-1, respectivamente. Os maiores 

teores de polifenóis extraíveis e atividade antioxidante total foram 

encontrados no clone CCP 09 nos primeiros cinco estádios de 

maturação.  

• A atividade antioxidante de pedúnclos de caju (Anacardium 

occidentale) é atribuída principalmente ao teor de polifenóis (r = 0,90, p 

<0,01), e, portanto, eles podem ser considerados fontes relevantes de 

compostos antioxidantes, que são necessários para a saúde humana. 

Artigo 32* 
• Dentre as espécies que se destacaram pela sua importância local e 

multiplicidade de usos, destaca-se a Anacardium occidentale (cajueiro). 

Quadro 4 (continuação) 
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Artigo 33* 

• O pó de folhas e broto de Anacardium occidentale apresentou teores 

aceitáveis de matéria seca, proteína bruta, beta-sitosterol e estigmasterol. 

Ácido graxo saturado e octadecenoico monoinsaturado, quantidades 

maiores de gadoléico foram detectados no pó. Houve uma concentração 

significativa de potássio e traço de manganês. 

• Na triagem fitoquímica, o extrato etéreo não apresentou alcalóides, as 

cumarinas e quinonas foram detectadas no extrato etanólico e aquoso, 

respectivamente.  

• Antocianidinas, triterpenos ou esteróides e taninos foram observados 

no extrato etanólico.  

• Em ambos os extratos (aquoso e etanólico) foram detectados 

flavonóides e saponinas. 

Artigo 34* 

• O suco de caju aumentou significativamente a resposta de insulina aos 

120 min, 25,5 ± 9,2 μUI/mL (teste de controle) versus 36,4 ± 12,8 

μUI/mL (teste de Cajuil) (p <0,05). 

Artigo 35* 

• O estudo lança luz sobre as aplicações farmacológicas, toxicidade e 

respostas alérgicas associadas ao ácido anacárdico e seus derivados.  

• Embora os registros disponíveis sejam promissores, investigações 

muito mais detalhadas sobre as propriedades terapêuticas, 

particularmente as atividades anti-câncer e antiinflamatória, são 

urgentemente necessárias. 

Artigo 36* 

• Os principais constituintes do óleo de folhas de Anacardium 

occidentale foram (E)-cariolofeno (15,4%) e germacreno-D (11,5%).  

• Os óleos de todas as espécies, exceto o de A. occidentale, exibiram 

níveis variados de atividade antibacteriana contra Staphylococcus 

aureus, Bacillus cereus e Escherichia coli. 

Artigo 37* 

• Foram identificadas 76 espécies, distribuídas em 61 gêneros e 36 

famílias. 

• Uma das espécies mais presentes nas indicações de uso foi a 

Anacardium occidentale com 7 (2,9%). 

• A maioria das indicações de usos 81 (34,17%) relatados para 28 

(36,8%) das espécies visavam curar males do sistema respiratório, tais 

como asma, bronquite, gripe, inflamação na garganta, pneumonia e 

sinusite.  

• Para o preparo dos remédios, as partes mais utilizadas foram as cascas 

(30,5%), as folhas (29,4%) e as raízes (12,6%). 

• As preparações mais comuns foram os chás, garrafadas e lambedores, 

administrados por via oral. 

Quadro 4 (continuação) 
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Artigo 38* 

• O peso corporal final, o consumo cumulativo de ração, o peso do timo, 

bursa de Fabricio e cólon + reto com trato gastrintestinal vazio e cheio 

nas aves foram favoráveis com a adição de 0,5% de Anacardium 

occidentale (AO) em pó com diferença significativa entre (p ≤0,05). 

• Ingestão cumulativa e consumo de AO em pó e taninos foram 

aumentados em aves com 1,5 e 2,5% de AO em relação ao grupo 

controle; no entanto, os indicadores de produção desses animais foram 

reduzidos.  

• A adição de AO pó não prejudicou o peso relativo das vísceras 

(coração, fígado e rim) nas aves. 

• A hipersensibilidade intestinal e a glicose sérica foram reduzidas. 

Artigo 39* 

• Os extratos de casca e folhas foram ativos contra Staphylococcus 

aureus, Micrococcus luteus, Bacillus subtilis, Enterococcus faecalis, 

Mycobacterium smegmatis e Candida albicans.  

• A radiação gama causou um aumento na atividade antimicrobiana dos 

extratos contra Staphylococcus aureus (Gram positivo). 

Artigo 40* 
• 800 mg/dL de Anacardium occidentale promoveu uma 

desestabilização significativa (P <0,05) dos eritrócitos falciformes. 

Artigo 41* 

• O extrato aquoso de casca de Anacardium occidentale (ANOE), 

aplicado por via intravenosa em diferentes doses (12, 40, 90 e 167 

mg/kg pc), produziu uma diminuição significativa na pressão arterial de 

coelhos previamente normotensos (até 89% vs.).  

• ANOE aplicado a preparações isoladas de coração de rato em 

diferentes concentrações (0,01, 0,1, 1,0 e 10 µg/ml) induziu efeitos 

inotrópicos e cronotrópicos negativos. 

Artigo 42* 

• Os teores de fenólicos totais encontrados nas polpas congeladas destes 

frutos exibiram quantidades relevantes de polifenóis. 

• A polpa de caju apresentou 201,61 ± 19,15 e 165,07 ± 4,10 mg /100g 

nos extratos aquosos e hidroalcoólicos, respectivamente. 

• Com relação à atividade antioxidante in vitro, os melhores resultados 

foram encontrados para os extratos aquosos e hidroalcoólicos das polpas 

de acerola, caju e goiaba.  

• A capacidade antioxidante destas polpas (EC50 em µg/mL) variou de 

24,42 a 413,36 e de 1,74 a 259,18 para os extratos aquosos e 

hidroalcoólicos, respectivamente.  

• Utilizando o radical ABTS, a atividade antioxidante para essas mesmas 

polpas de frutas apresentou valores TEAC que variaram de 3,69 ± 0,209 

a 0,052 ± 0,013 (mM TROLOX/g de polpa). 

Artigo 43* 

• Embora os extratos das três plantas medicinais tenham causado 

redução significativa (P <0,05) na polimerização de moléculas de 

desoxiHbS, a capacidade correspondente diminuiu com o aumento do 

tempo de incubação.  

• Considerando que em t> 60 s, extrair a concentração de 400 mg% de 

Anacardium occidentale polimerização ativada de moléculas desoxiHbS 

em 6,23 ± 1,34, 14,53 ± 1,67, 21,15 ± 1,89 e 24,42 ± 1,09%, 800 mg% 

de T. catappa em t > 30 s apresentou valores de 2,50 ± 1,93, 5,09 ± 1,96, 

10,00 ± 0,99, 15,38 ± 1,33 e 17,31 ± 0,97%. 

Quadro 4 (continuação) 
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Artigo 44* 

• A percentagem (%) de lise do coágulo foi estatisticamente significativa 

(p <0,0001) quando comparado com o controle do veículo. • Utilizando 

um modelo trombolítico in vitro, A. occidentale apresentou moderada 

atividade de lise de coágulos (33,79 ± 2,926%) enquanto que a 

estreptoquinase padrão apresentou 86,2 ± 10,7% de efeito de lise de 

coágulos. 

Artigo 45*  
• O extrato etanólico das cascas do caule apresentou maior conteúdo de 

compostos fenólicos e percentual de atividade antioxidante. 

Artigo 46* 

• A partir da análise proximal do óleo, obtêm-se os seguintes resultados: 

umidade 6,744%, cinzas 2,842%, cálcio 0,0267%, fibra 1,768%, 

proteína 19,2996%, gordura livre 43,5335%; estes resultados são 

ajustados ao esperado. Obteve-se um rendimento de 38,02% usando 1,5 

kg de sementes e 8,0 L de solvente (n-hexano).  

• Das propriedades de caracterização do óleo foram definidos: índice de 

saponificação 181,8 mg KOH/g, iodo 71,4 cg I/g, acidez 1,23 mg 

NaOH/g, peróxido 1,8 meq O2/g, índice de refração 1,4721, pH 5,5, 

densidade relativa 0,89844, viscosidade dinâmica 71,6 cP, cor 2.5 

vermelho/25 amarelo.  

•Perfil de ácidos graxos nos permite definir este óleo como linoléico.  

•Os valores obtidos para o produto cosmético com relação ao pH, 

densidade relativa, viscosidade dinâmica a 40ºC e 10 rpm, índice de 

acidez são: 7,50; 1,2468 g/mL; 21.000 cP e 1,85 mg NaOH/g 

respectivamente. 

Artigo 47* 

• Ao todo foram citadas 86 espécies pertencentes a 41 famílias. 

• As espécies citadas estão relacionadas a 59 usos medicinais, entre os 

quais predominaram as doenças associadas ao aparelho digestivo.  

• Quantificou-se o número de citações por informante para cada táxon, 

bem como o número de usos, possibilitando a indicação das espécies 

mais utilizadas na área, como Anacardium occidentale, a espécie 

empregada para o maior número de usos. 

Artigo 48* 

• A administração subcrônica do extrato da casca de Anacardium 

occidentale aumentou significativamente os níveis séricos de alanina 

aminotransaminase e aspartato aminotransaminase, que são indicativos 

de dano hepático.  

• Os níveis séricos de fosfatase alcalina e proteína total dos animais 

tratados não foram significativamente aumentados.  

• Os efeitos do extrato administrado sub-cronicamente nos hepatócitos 

foram mínimos como a fosfatase alcalina sérica; os níveis de bilirrubina 

total e proteína total nos animais tratados não foram significativos (p 

<0,05). 

Quadro 4 (continuação) 
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Artigo 49* 

• O extrato etanólico de Anacardium occidentale não teve efeito 

hipoglicemiante em ratos diabéticos tipo 1 em condições de carga de 

glicose em jejum e pós-prandial e em ratos diabéticos tipo 2 em jejum.  

• O extrato reduziu significativamente os níveis de glicose no sangue em 

ratos diabéticos tipo 2 quando alimentados simultaneamente com 

glicose.  

• A fração acetato de etila mostrou um efeito oposto significativo no 

aumento da glicose sérica após a administração de glicose.  

• Seu extrato de diclorometano também exibiu uma redução significativa 

no nível de glicose sérica em comparação com o controle após a 

administração de glicose, enquanto sua fração butanólica foi desprovida 

dessa atividade. 

Artigo 50* 

• A administração oral (p.o) em camundongos com extrato de acetona 

(AE)(0.1, 0.3 e 1.0 g/kg) ou indometacina controle positivo (10 mg/kg) 

inibiu a contorção induzida pelo ácido acético em 18.9, 35.9, 62.9 e 

68.9%, respectivamente (ID50 % = 530 mg/kg).  

• A dose mais elevada do AE foi capaz de inibir a formação de edema de 

orelha induzido por óleo de cróton em 56.8% (indometacina a 10 mg/kg, 

p.o. - 57.6% de inibição).  

• Quando submetidos ao teste de peritonite induzida por carragenina, os 

AE (0.1, 0.3 e 1.0 g/kg, p.o.) alteraram a migração de leucócitos para a 

cavidade peritoneal em 24.8, 40.5 e 49.6%, respectivamente.  

• O controlo positivo, dexametasona (2 mg/kg, s.c.), inibiu a migração 

de leucócitos em 66.9%. 

Artigo 51* 

• As plantas de uso odontológico mais vendidas pelos raizeiros foram: O 

cajueiro roxo (Anacardium occidentale) está entre as plantas de uso 

odontológico mais vendidas pelos raizeiros. 

• Dentre os usuários, 80% afirmam utilizar plantas medicinais, tendo o 

cajueiro roxo dentro das mais citadas. 

Legenda: * Os autores correspondente a cada periódico foram citados no quadro 1. 

 

 Os avanços na área científica associado ao uso secular das plantas medicinais no 

cuidado com a saúde e o incentivo da prática de políticas públicas nacionais, vale a pena 

avançarmos nos estudos acerca da Anacardium occidentale Linn, pois, é percebido pelos 

quadros 2,3 e 4 a sua relevante ação farmacológica através da utilização dos seus vários 

decoctos e as ações biológicas causadas pelos seus derivados e metabólitos secundários. 

 

2.4 O ULTRASSOM COMO RECURSO TERAPÊUTICO 

 

O ultrassom terapêutico (UST) é um recurso eletrofísico, frequentemente utilizado por 

fisioterapeutas no tratamento de afecções do sistema musculoesquelético (BAKER; 

ROBERTSON; DUCK, 2001; FONTOURA; AZEVEDO, 2008). Suas ondas sonoras, geradas 

Quadro 4 (continuação) 
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a partir de oscilações cinéticas ou mecânicas, são capazes de se propagar pelo tecido humano, 

numa frequência de 1 a 3 MHz, produzindo sobre estes, efeitos térmicos e não térmicos, a fim 

de controlar os sinais e sintomas inflamatórios (WATSON, 2000; DALECKI, 2004; AGNE, 

2013). 

Os efeitos térmicos do UST tem a finalidade de acelerar o metabolismo, aumentando, 

desta forma, a velocidade de condução nervosa, melhorar o aporte sanguíneo, favorecendo a 

nutrição e a extensibilidade dos tecidos moles, promovendo assim, o relaxamento muscular e 

o alívio da dor, pela quebra do ciclo dor-espasmo-dor. Embora o efeito térmico seja o mesmo 

obtido em outras modalidades de termoterapia, o UST, devido a sua mecânica de 

funcionamento e área de aplicação bem delimitada sobre os tecidos, permite o aquecimento de 

estruturas bem específicas, como os tecidos ricos em colágeno e outras proteínas, acelerando 

o processo de cicatrização e o reparo inflamatório (DINNO; RUM; WU, 1989; DUTRA, 

2016). 

Os efeitos não térmicos, por sua vez, resultam dos efeitos mecânicos como a 

cavitação, correntes acústicas e o microfluxo que, ao passarem pelos tecidos aumentam a 

permeabilidade celular, a síntese protéica, o fluxo de íons de cálcio, e favorecem a passagem 

de metabólitos através da membrana celular, contribuindo significativamente para a reparação 

tecidual. As ondas sonoras induzem mudanças celulares, modificando o gradiente de pressão 

de moléculas e íons, especialmente do cálcio e do potássio, estimulando a atividade celular, e 

mobilizando mediadores inflamatórios para o sítio da lesão (KOPAKKALA-TAN et al., 

2006; WATSON, 2008; SOUZA et al., 2015). 

Convém ressaltar que, os efeitos terapêuticos produzidos pelo UST são dependentes 

dos parâmetros utilizados em sua aplicação, sobretudo, da dosimetria. Outras variáveis como 

o tamanho da área a ser tratada, diferenças teciduais, duração da aplicação e o objetivo da 

intervenção fisioterapêutica devem ser considerados (SANTOS et al., 2012). 

 

2.4.1 Forma de aplicação e dosimetria do ultrassom terapêutico 

 

O Ultrassom terapêutico pode ser aplicado continuamente durante todo o tempo de 

tratamento (onda contínua), sem pausas entre os feixes ultra-sônicos, produzindo 50% de 

efeito térmico e 50% de efeito mecânico. Ou pode ser aplicada em pulsos – isto é, gerando 

uma pausa entre os feixes de ondas ultra-sônicas, que possibilita tempo aos tecidos para 

dissipar o calor recebido. Desta forma, no modo pulsado, não há energia térmica acumulada, 



50 
 

por isso produz praticamente apenas efeito mecânico (atérmico) no local (KITCHEN, 2003; 

GUIMARÃES et al., 2011). 

  Historicamente, as emissões ultrassônicas foram descobertas no século passado pelo 

casal francês Pierre e Marie Curie. Ao aplicar uma corrente elétrica senoidal sobre um cristal 

de quartzo colocado entre duas placas metálicas, estes cientistas constataram a geração de 

uma vibração de alta frequência, posteriormente caracterizada como ultrassom (AGNE, 

2013). 

A onda ultrassônica é gerada a partir de um transdutor, dispositivo responsável por 

transformar uma forma de energia em outra. O transdutor mais comumente usado em 

ultrassom converte a energia elétrica em energia mecânica usando o efeito piezoelétrico. A 

onda ultrassônica gerada por esse efeito é de natureza longitudinal, ou seja, a direção de 

propagação é a mesma que a direção da vibração (TASSINARY et al., 2011; MACHADO, 

2008; KITCHEN, 2003). 

Há poucos anos os transdutores eram basicamente constituídos por cristais de quartzo. 

Por serem extremamente sensíveis e gerarem frequências abaixo de 1 MHz, foram 

substituídos por outros materiais. Assim, os minerais policristalinos ou simplesmente 

compostos cerâmicos, por serem de fácil obtenção, em especial o Zirconato-Titanato de 

Chumbo (ZTP) e o próprio Titanato de Bário são hoje mais utilizados nos aparelhos 

terapêuticos (AGNE, 2013).  

Para atingir os benefícios que o UST oferece em sua totalidade, é essencial que o 

fisioterapeuta ajuste adequadamente os parâmetros de frequência, intensidade, regime de 

emissão (pulsado ou contínuo) e tempo de aplicação, segundo os objetivos que possui e a 

patologia a tratar (SANTOS et al., 2012). 

A frequência (MHz) do UST determina a profundidade de penetração da onda 

mecânica no tecido lesado. Para ajustar este parâmetro deve-se considerar que o ultrassom 

oferece uma relação inversa entre frequência (1-3 MHz) e penetração tecidual. Ou seja, 

quanto maior a frequência da onda ultrassônica, menor será sua penetração. Assim, a 

frequência de 1 MHz está indicada para tecidos mais profundos e 3 MHz direcionado até o 

tecido subcutâneo (ROBERTSON, 2002; GUIRRO; GUIRRO, 2007; AGNE, 2013). 

A intensidade da radiação ultrassônica e o tempo de aplicação determinam a 

quantidade de energia total depositada sobre um tecido biológico e, portanto, são primordiais 

para o sucesso da terapia. Por isto, é fundamental verificar, periodicamente, a calibração dos 

aparelhos para garantir que os padrões de segurança estejam corretos (GUIRRO; GUIRRO, 

2007). Repacholi e Benwel (1979) acrescentam que esta energia total depende também da 
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potência acústica, frequência e área de radiação efetiva (ERA) do transdutor. Geralmente a 

intensidade varia de 0,01 – 3,0 W/cm
2 

nos modos contínuo e pulsado (VALANDRO et al., 

2015). 

O tempo de aplicação relaciona-se com o tamanho da área a ser tratada, com o tipo de 

emissão utilizada e com a patologia tratada, mas de uma maneira geral, o tempo de tratamento 

com ultrassom é de 5 minutos por área, sendo que, em áreas corporais grandes, a região será 

dividida pela área de radiação efetiva do transdutor, que é informada na ficha técnica do 

transdutor do próprio equipamento (MAIA FILHO et al., 2011; WATSON, 2000).  

É importante salientar que esta forma de transmissão de energia necessita de um meio 

para que vibre, pois a onda ultrassônica não é capaz de se propagar no ar. Logo, durante a 

aplicação do UST é utilizado um agente de acoplamento para que o coeficiente de atenuação 

entre os dois meios envolvidos se tornem similares, permitindo a máxima transmissão da 

intensidade incidente. Assim, deverá ser intercalada entre o transdutor e a pele uma substância 

que apresente propriedades ótimas de condução da onda ultrassônica. Essas substâncias, 

conhecidas como gel de ultrassom devem ter propriedades físicas similares à água, pois essa é 

a melhor solução para transmissão da onda ultrassônica (AGNE, 2013; SOUZA et al., 2015). 

Tradicionalmente são utilizados dois métodos de aplicação do ultrassom, um de forma 

direta em que o transdutor estará acoplado sobre a pele e outra com a área a ser tratada e o 

transdutor no interior da água, conhecido nesse caso como subaquático. A escolha do método 

do contato direto ocorre basicamente em áreas planas, sem proeminências ósseas e que 

suportem à correta pressão do transdutor. Quando não é possível aplicar o transdutor 

diretamente na pele poderemos recorrer ao método subaquático, em especial quando existem 

proeminências ósseas, relevos anatômicos ou situações de dor que impedem o contato direto 

do transdutor. Outras formas menos habituais de aplicação do UST também podem ser 

utilizadas quando o paciente não suporta o contato direto na região acometida, ou em 

superfícies muito irregulares, como a técnica do balão, onde um balão cheio de água serve de 

interface entre o transdutor e o tecido, o método paravertebral reflexo e o método do refletor. 

É interessante lembrar que, a energia transmitida nos diferentes meios é sempre inferior à 

energia incidente (AGNE, 2013). 

 

2.4.2 Efeitos biológicos, indicações e contra-indicações do ultrassom terapêutico 

 

A energia gerada pelo ultrassom produz basicamente dois efeitos: mecânicos e térmico 

ou calórico. A energia térmica ocorre basicamente pelo forte atrito intermolecular ou por 
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agitação do meio eletrolítico dos líquidos intersticiais, tanto da água como dos solutos nela 

contidos. O incremento do ultrassom na forma pulsada se deu basicamente pela minimização 

do efeito térmico e com isso proporcionou-se outras indicações, em especial quanto ao estágio 

inflamatório ou precocidade da lesão. Esta modalidade é utilizada atualmente por seus efeitos 

positivos sobre a inflamação aguda e subaguda, dor de origem neuropática e o edema 

(STARKEY, 2001; TAYLOR et al., 2004; AGNE, 2013). 

Como exposto anteriormente, independentemente do modo escolhido para a aplicação 

do UST, o principal objetivo será sempre estabelecer limites para a intensidade ultrassônica, 

pois, Haar (2007), Fisher, Hiller e Renne (2003) e Santos (2016) já demonstraram em seus 

estudos que interações com os tecidos biológicos, provocam alterações fisiológicas que 

podem ser benéficas ou provocar graves danos aos tecidos. 

As ondas ultrassônicas, ao entrar em contato com os tecidos lesados, promovem uma 

série de modificações fisiológicas em seu interior, como aumento da permeabilidade da 

membrana celular, aumento dos níveis de cálcio intracelular, aumento da síntese protéica e da 

atividade de fibroblastos e condrócitos. Estas modificações permitem também o aumento da 

degranulação dos mastócitos e melhoram a atividade dos macrófagos, acelerando o processo 

de cicatrização (SILVA, 2017; OLSSON, 2008). 

 Conforme Agne (2013), as modificações fisiológicas causadas pelas ondas 

ultrassônicas, que ocorrem no interior do tecido lesado, geram os seguintes efeitos biológicos: 

incremento da flexibilidade dos tecidos ricos em colágeno, com diminuição da rigidez 

articular e da contratura, associada a cinesioterapia. Ocasiona também, aumento do fluxo 

sanguíneo e consequente vasodilatação da área com hiperemia melhorando a vascularização 

dos tecidos e modulando a resposta inflamatória. 

Akbari, Flemming e Cullum (2006) e Cardoso, Barreto e Pérez (2014) destacam como 

efeitos biológicos do UST, a redução dos espasmos musculares, a modulação da dor, a 

cavitação e os microderrames acústicos (podem resultar em estimulação da atividade 

fibroblástica, aumento do fluxo sanguíneo, regeneração tecidual e cicatrização óssea). 

Finalizando, remete à micro massagem produzida pelo ultrassom, à melhora do retorno 

venoso e linfático, com consequente reabsorção de edemas. 

Devido aos efeitos biológicos produzidos pela aplicação do UST, este recurso é 

indicado para pacientes com encurtamento dos tecidos moles, lesões de tendões e ligamentos 

pela sua capacidade de melhorar a extensibilidade dos tecidos e devolver, portanto, a 

capacidade elástica e funcional destes componentes. Situação que exijam reabsorção de cálcio 

ou fraturas ósseas também constituem indicações do ultrassom. Outras indicações incluem o 
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tratamento de úlceras de decúbito, processos inflamatórios agudos ou crônicos, como a 

síndrome do túnel do carpo, tendinites e sinovites, pós - operatórios de cirurgias traumato-

ortopédicas, ou dermatológicas, e processos álgicos de uma maneira geral, devido ao seu 

efeito anti-inflamatório e cicatrizante (OLSSON et al., 2008; FREITAS et al., 2007). 

As principais contra indicações do ultrassom contínuo se devem a elevação térmica 

tecidual nos casos de processos inflamatórios agudos e traumatismos recentes, em áreas 

isquêmicas ou com alterações da sensibilidade (AGNES, 2013). O uso do UST também está 

contra-indicado em condições neoplásicas malignas, pois aumenta o metabolismo basal e 

pode aumentar também o índice de crescimento tumoral. Estudos revelam associação do uso 

deste recurso fisioterapêutico com o retardo do crescimento intra-uterino, microftalmia, 

microencefalia e malformações do tubo neural, quando administrado em período gestacional 

(FISHER; HILLER, 2003; SILVA, 2017). 

Haar (2007) e Feller; Silva; Zimmermann (2018) elencam como contra indicações do 

uso do UST: pós-operatório de laminectomia, quando a medula espinhal está susceptível à 

lesões, sobre próteses cimentadas ou de plástico, que podem aquecer rapidamente com o calor 

do ultrassom (ao contrário das próteses metálicas, como placas e parafusos, sobre os quais o 

UST não promove qualquer dano), sobre marcapassos, pois o ultrassom pode aquecê-lo ou 

interferir em seu circuito elétrico. 

 É importante estar atento à aplicação do UST na área dos olhos e sobre órgãos 

reprodutores, pois o efeito da cavitação pode modificar o fluido ocular e danificar os olhos, 

bem como afetar o desenvolvimento dos gametas. Não se deve passar o transdutor em áreas 

de tromboflebite para evitar deslocamento ou reintegração parcial do trombo, que poderia 

obstruir a circulação de órgãos vitais (FISHER; HILLER, 2003; HAAR, 2007). 

Constituem precauções ao uso do UST, processos inflamatórios agudos, quando se deve 

evitar utilizar o modo contínuo, uma vez que o calor pode debelar ainda mais os sinais 

flogísticos da inflamação. Embora não exista consenso entre os autores, recomenda-se que 

não sejam aplicadas altas dosagens do UST sobre as placas epifisárias de crescimento, pois a 

modificação nas concentrações dos íons cálcio promovida pelo ultrassom podem fechá-las, 

impedindo o crescimento e causar dor. Em fraturas e sobre próteses mamárias, somente 

deverá ser aplicado o ultrassom de dose baixa, a fim de evitar dor e ruptura do implante, 

respectivamente (LEHMANN et al., 1967; HSIEH, 2005). 
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2.4.3 Repercussões do ultrassom terapêutico sobre o processo inflamatório na síndrome 

do túnel do carpo 

 

 A região do punho, devido à sua grande mobilidade articular, e por conter um grande 

número de vasos, nervos e ligamentos passando pelo estreito canal do carpo, está mais 

susceptível à desenvolver inflamações. O estresse mecânico repetido, durante as atividades 

laborais, causa desequilíbrio muscular, acúmulo de tensões que modificam a biomecânica 

articular, promovendo sobrecarga nos tendões e ligamentos e, consequentemente, a instalação 

de sinais flogísticos, acompanhado de dor, limitação da amplitude de movimento e edema 

que, de maneira cíclica, potencializa ainda mais o processo inflamatório (AKBARI; 

FLEMMING; CULLUM, 2006; FONTOURA; AZEVEDO, 2008). 

 Quanto à resolução do processo inflamatório, Olsson e colaboradores (2008) explicam 

que o UST induz mudanças fisiológicas como ativação de fibroblasto, colágeno e diminuição 

de células inflamatórias por aceleração do metabolismo celular.  E acrescentam que, frente à 

diminuição da inflamação local, o edema frequentemente presente, reduz, diminuindo a 

pressão sobre as terminações nervosas livres, reduzindo o quadro álgico. Soma-se a isto o 

relaxamento muscular local, secundário ao aumento da extensibilidade dos tecidos, 

determinando a restauração da amplitude de movimento (ADM), antes restrita pelo quadro 

álgico e inflamatório. 

 Desta forma, o UST pode atuar nas disfunções causadas pela STC de forma 

preventiva, aumentando a extensibilidade dos tecidos, favorecendo o alongamento e 

relaxamento muscular, mantendo a amplitude de movimento adequada, e facilitando o 

movimento articular livre de dor. Uma vez instalado o processo inflamatório, a aplicação 

deste recurso terá como objetivo acelerar o reparo tecidual, reduzir o quadro álgico, 

restabelecer a amplitude de movimento e reintegrar, quando possível, a capacidade funcional 

do indivíduo (FONTOURA; AZEVEDO, 2008). 

 

2.4.4 Fonoforese 

 

A fonoforese é uma técnica que facilita a penetração cutânea através da energia 

ultrassônica, baseia-se na introdução de princípios ativos, para o interior dos tecidos 

biológicos, com o auxílio do ultrassom terapêutico (UST). Proporcionando a vantagem de 

conduzir os agentes farmacológicos para estruturas profundas de uma forma segura, fácil e 

sem dor, diminuindo a possibilidade de eventos indesejados. A substância farmacológica é 
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colocada na pele em formato de creme, gel, líquido ou pomada, sendo o gel o mais eficaz 

meio de acoplamento (SILVA et al., 2014; HOPPE et al., 2010). 

Existem várias vantagens desta técnica, dentre elas: a ação localizada da droga, 

ausência e/ou diminuição de efeitos colaterais decorrentes de ações sistêmicas e a prevenção 

do efeito de primeira passagem pelo fígado. Outra vantagem desta técnica é a somatória dos 

efeitos do ultrassom associada aos efeitos da droga (como corticoides e anti-inflamatórios) no 

tratamento das lesões (MITRAGOTRI, 2000; RICOLDY et al., 2010).  

A camada mais superficial da pele é a epiderme. Ela é avascular e recebe nutrientes 

dos capilares da derme. A pele tem permeabilidade seletiva, a qual é determinada por 

condições físico-químicas naturais, a viscosidade, as extensas ligações de colágeno, os 

apêndices da pele, a idade, doenças. Portanto, a ação das drogas liberadas dependerá da 

anatomia da área tratada, da hidratação da pele, da presença de gordura, da saúde ou patologia 

da pele, do metabolismo, e do paciente. Considerada a mais externa da epiderme, a camada 

córnea, é formada de queratinócitos rodeados por lipídios. Os queratinócitos são células sem 

núcleos, achatadas e mortas, que possuem a propriedade de bloqueio da pele, impossibilitando 

a passagem das drogas para regiões mais profundas. O principal alvo do ultrassom é 

exatamente a camada córnea, pois os feixes de onda atuam desordenando o estrato córneo, 

podendo diminuir de forma considerável essa resistência (CARVALHO, 2010; DUTRA, 

2016). 

O UST atinge tecidos biológicos comprometidos e saudáveis, sendo que os lesados 

passam a ser mais receptivos do que os normais. Quando o UST é utilizado por seus efeitos 

térmicos, os efeitos não térmicos também acontecem e vice-versa. A calefação provocada 

pelo ultrassom terapêutico aumenta a energia cinética das moléculas do fármaco e da 

membrana celular, dilatando os pontos de acesso dos folículos pilosos e das glândulas 

sudoríparas, aumentando a circulação da área de aplicação. Além disso, a penetração do 

fármaco pode ser “forçada” pelo pulso radiativo dos feixes do ultrassom (ROCOLDY et al., 

2010).  

O efeito térmico também pode explicar a elevação da infiltração percutânea. Julga-se 

que o efeito que envolve a penetração do fármaco é o fenômeno de cavitação que resulta na 

formação de minúsculas bolhas gasosas na camada externa da pele que podem rasgar-se 

violentamente permitindo a entrada do fármaco. Considerando o acontecimento, é possível 

que um desalinhamento da região lipídica da camada córnea ocorra, podendo aumentar a sua 

permeabilidade. Além da ação relatada, o efeito mecânico difunde o princípio ativo da droga 

pela movimentação da célula em alta velocidade, reduzindo o potencial da membrana celular, 
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fazendo com que ocorra a quebra de ligações intercelulares e aumentando a permeabilidade da 

mesma (ROCOLDY et al., 2010; SOUZA et al., 2015). 

Portanto, tanto os efeitos térmicos como mecânicos do ultrassom podem levar a 

alterações dos tecidos biológicos, proporcionando a difusão dos princípios ativos presentes 

nas drogas de uso tópicos. No entanto, os efeitos térmicos aparentam ter resultados mais 

satisfatórios no que diz respeito ao rompimento do estrato córneo e ainda existem os 

benefícios da própria calefação da área a ser tratada, auxiliando assim na absorção (SOUZA, 

2013). 

 

2.5  SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO 

 

 O membro superior é caracterizado por sua mobilidade e capacidade de segurar, 

golpear e executar atividades motoras finas. Essas qualidades são mais acentuadas na mão ao 

realizar atividades como abotoar uma camisa (MOORE et al., 2019). 

 A mão faz parte do membro superior distal ao antebraço, formada ao redor do carpo, 

metacarpo e falanges. Consiste em punho, palma, dorso da mão e dedos (inclusive um polegar 

oponível) e é ricamente suprida por terminações sensitivas para tato, dor e temperatura, 

permitindo a interação direta com o meio ambiente. As mãos t m muitos recursos funcionais 

considerando  ue, em  ltima análise, elas são órgãos terminais da mente humana. A mão 

humana tem capacidade de preensão, o  ue envolve aproximar-se do objeto, segurá-lo, mant -

lo seguro de forma modulada e, finalmente, soltá-lo.  uando se usa esta função, o objeto é 

empurrado pelos dedos flexionados de encontro   palma en uanto o metacarpo e a falange 

proximal do polegar o estabilizam.  uando um objeto é segurado com a precisão da função de 

pinça ele é mantido entre as polpas do polegar e do indicador ou entre o indicador e o dedo 

médio (MOORE et al., 2019; BEDNAR et al., 2015).  

 O carpo ou punho situa-se na junção da mão com o antebraço, é formado por 

oito ossos carpais dispostos em duas fileiras, proximal e distal, de quatro ossos, que conferem 

flexibilidade ao carpo. O carpo é bastante convexo de um lado ao outro posteriormente e 

côncavo anteriormente. Ampliando o movimento na articulação do punho, as duas fileiras de 

ossos carpais deslizam uma sobre a outra; além disso, cada osso desliza sobre aqueles 

adjacentes a ele. Da região lateral para a medial, os quatro ossos carpais da fileira proximal 

são: escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Da região lateral para a medial, os quatro 
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ossos carpais da fileira distal são: trapézio, trapezoide, capitato e hamato (MOORE et al., 

2019). 

 A maioria dos nervos no membro superior origina-se no plexo braquial, uma 

importante rede nervosa  que supre o membro superior, começando no pescoço e estendendo-

se até a axila. O plexo braquial é formado pela união dos ramos anteriores dos quatro últimos 

nervos cervicais (C5–C8) e o primeiro nervo torácico (T1), que constituem as raízes do plexo 

braquial (MOORE et al., 2019). 

 O nervo mediano é um dos nervos terminais do plexo braquial e é, o principal nervo 

do compartimento anterior (flexor - pronador) do antebraço. Formado pela união das raízes 

medial e lateral oriundas dos respectivos fascículos e possui fibras das raízes C5, C6, C7, C8 

e T1. Supre a maioria dos músculos anteriores do antebraço e a maioria dos músculos 

intrínsecos do polegar. Não fornece ramos no braço. Envia ramos musculares diretamente 

para os músculos das camadas superficial e intermediária dos músculos flexores do antebraço 

(exceto o músculo flexor ulnar do carpo) e profundos (exceto a metade medial ulnar do 

músculo flexor profundo dos dedos) através de seu ramo, o nervo interósseo anterior do 

antebraço (MOORE et al., 2019; DANGELO; FATTINI, 2007). 

 O nervo mediano entra na mão através do túnel do carpo. O túnel do carpo é um 

espaço anatômico ao longo do aspecto palmar do punho ou na face anterior do punho, 

constituído no seu assoalho côncavo pelos ossos do carpo, como uma canaleta, e fechado 

acima pelo forte, espesso e inelástico “ligamento carpal transverso” (retináculo dos flexores).  

Ele é limitado radialmente pelos tubérculos dos ossos escafoide e trapezoide e ulnarmente 

pelos pisiforme e hâmulo do hamato, pelo capitato dorsalmente e pelo ligamento carpal 

transverso do lado palmar. Pelo interior do túnel, passam nove tendões e suas bainhas 

sinoviais (quatro flexores superficiais dos dedos (FSD), quatro flexores profundos dos dedos 

(FPD) e o flexor longo do polegar (FLP)) e o nervo mediano. O nervo mediano inerva a face 

volar do primeiro ao terceiro dedo e metade radial do quarto dedo, palma das mãos, face volar 

e radial do antebraço, se acha superficial em relação aos tendões flexores superficiais e 

qualquer fator que aumente o conteúdo do túnel comprime o mediano, levando a sintomas de 

parestesias no seu território na mão. Ainda no interior do túnel do carpo, na maioria das vezes, 

o nervo mediano envia o ramo motor para os músculos da região tênar. Sobre o plano motor, 

o nervo mediano inerva classicamente os músculos de oposição (abdutor curto do polegar, 

oponente do polegar e feixe superficial do flexor curto do polegar) e os dois primeiros 

músculos lumbricais. A pressão no interior do túnel aumenta com a flexão ou com a extensão 
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do punho (MOORE et al., 2019; CAMARGO et al., 2017; PARDINI JÚNIOR et al., 2017; 

BEDNAR et al., 2015; CHAMMAS et al., 2014; CAETANO; ALMAGRO, 2009; 

DANGELO; FATTINI, 2007). 

 O comprometimento de estruturas nobres na região do punho, entre as quais o nervo 

mediano, é considerado uma das causas mais frequentes de quadros dolorosos e das alterações 

sensitivas na região das mãos, especialmente nas extremidades (DAVID, OLIVEIRA, 

OLIVEIRA, 2009). 

 A primeira descrição da Síndrome do Túnel do Carpo (STC) é atribuída ao cirurgião e 

fisiologista britânico James Paget (1854), que reportou um caso de compressão do nervo 

mediano em consequência de uma fratura do rádio distal e a Marie e Foixem (1913) que, 

publicaram a primeira descrição anatômica e histopatológica de uma lesão em ampulheta do 

nervo mediano com neuroma proximal ao retináculo dos flexores (RF). A partir dos anos 

1950, os trabalhos de Phalen estabeleceram os princípios da STC (PARDINI JÚNIOR et al., 

2017; LOBO, 2017; CHAMMAS et al.,2014; CAETANO; ALMAGRO, 2009). 

 A STC destaca-se como a neuropatia compressiva mais comum dos membros 

superiores, com uma incidência estimada entre 0,125% e 1% e prevalência variando entre 5% 

e 15%, dependendo dos critérios utilizados para o diagnóstico. Ocorre com maior frequência 

em adultos com idade entre 30 e 60 anos ou mais. No entanto os dados variam em relação à 

idade mais frequente, já que estudos apontam dois picos etários entre a sexta e oitava década 

de vida, enquanto outros referem dois picos entre os 50 e 54 e os 75 a 79 anos. Apesar disso, 

mais de 80% dos pacientes estão acima de 40 anos e mulheres são mais afetadas do que 

homens. O gênero feminino é cerca de cinco vezes mais acometido do que o masculino, sendo 

a STC descrito como “a patologia da mulher de meia idade”. O comprometimento bilateral é 

mais comum (> 50% dos casos) sendo a mão dominante, a primeira e mais severamente 

envolvida, podendo a mão não dominante também ser acometida (OLIVEIRA, 2018; 

CAMARGO et al., 2017; PARDINI JÚNIOR et al., 2017; CHAMMAS et al.,2014; 

JARAMILLO et al., 2012; CARVALHO et al., 2011; DAVID, OLIVEIRA, OLIVEIRA, 

2009). 

 Segundo Oliveira (2018) e Ortega Santiago et al. (2012) a etiologia desta síndrome 

não é clara, e em grande parte é estrutural, genética e biológica, e inclui fatores profissionais e 

ambientais, além de que, os achados histopatológicos podem traduzir alterações diversas, 

podem ser de caráter inflamatório, edematoso ou fibrótico. Ainda que possam existir diversas 

causas para a STC, a maioria é de natureza idiopática (CAMARGO et al., 2017; PARDINI 

JÚNIOR et al., 2017; BEDNAR et al., 2015). 
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 São muitos os fatores de risco que podem ser associados ao aparecimento da STC 

podendo ser divididos em fatores de risco endógenos (inerentes a patologia sistêmica) e 

exógenos (resultam da exposição fatores externos, ambientais). Dentro dos fatores exógenos 

os fatores relevantes são os ocupacionais – devidos à atividade profissional (OLIVEIRA, 

2018). 

 Alguns fatores de risco são claramente estabelecidos, como gênero feminino, idade, 

excesso de peso e obesidade, gravidez, algumas doenças sistêmicas como as autoimunes (ex. 

lúpus eritematoso sistêmico, esclerodermia, dermatomiosite), a doença renal crônica, 

tenossinovites, pós-trauma como fratura de Colles, tumores no interior do t nel do carpo, 

consumo de contraceptivos orais, menopausa, tabagismo, alcoolismo, diabetes mellitus, 

síndrome metabólica, hipotireoidismo ou doenças de atingimento loco-regional tais como 

amiloidose, artrite reumatoide e outras osteoartrites, (OLIVEIRA, 2018; CAMARGO et al., 

2017;  JARAMILLO et al.,2012; KAWAMURA; SIMONELLI, 2015; BEDNAR et al., 2015; 

DAVID; OLIVEIRA; OLIVEIRA 2009).  

 Já os fatores de risco profissionais continuam a ser questionados, pois, não há 

evidência definitiva sobre o aumento do risco que eles produzem. No entanto, na literatura são 

citados alguns como: pressão prolongada ou alta pressão sobre o punho ou mão (palma da 

mão), extensão ou flexão do punho sustentada, esforço manual forçado ou a torção frequente 

do punho, o uso repetitivo do punho e mão, trabalho com ferramentas de vibração, fatores 

extrínsecos de compressão, trabalho em baixas temperaturas. (OLIVEIRA, 2018; 

CAMARGO et al., 2017; JARAMILLO et al.,2012; ORTEGA SANTIAGO et al., 2012; 

DAVID; OLIVEIRA; OLIVEIRA 2009).   

  Para Lobo et al. (2017), é sabido que a STC possui uma grande incidência nos 

profissionais que utilizam movimentos repetitivos do punho, onde dentro da região do carpo 

existe uma pressão para facilitar a execução dos movimentos, sendo a pressão normal dos 

tecidos nesta região igual a 25 mmHg, com a pressão máxima de 32 mmHg na flexão carpal. 

Nos pacientes com STC, a pressão tecidual pode chegar até 110 mmHg na flexão e 90 mmHg 

na extensão do punho.  

 O estresse ergonômico e fatores psicossociais também favorecem o desenvolvimento 

dessa síndrome. Os trabalhadores mais afetados, em todo o mundo, são os digitadores e 

trabalhadores das indústrias têxteis, linha de montagem, alimentícia e de flores, nos quais o 

trabalho manual é essencial. (JARAMILLO et al., 2012; DAVID; OLIVEIRA; OLIVEIRA 

2009). 
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 A STC é um processo complexo doloroso que é caracterizado por sinais e sintomas 

associados à compressão e/ou tração do nervo mediano (NM) quando passa pelo túnel carpal, 

na região do punho, por onde passam os tendões flexores dos dedos e o nervo mediano do 

antebraço em direção aos dedos da mão (PARDINI JÚNIOR et al., 2017; KAWAMURA; 

SIMONELLI, 2015 ORTEGA SANTIAGO et al., 2012; DAVID; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 

2009).  

 Essa enfermidade é a mais frequente e mais comum das síndromes ou neuropatias 

compressivas em humanos e que acomete o membro superior, e é também, a síndrome de 

compressão neurológica mais associada à etiologia ocupacional. (OLIVEIRA, 2018; 

PARDINI JÚNIOR et al., 2017; LOBO, 2017; BEDNAR et al., 2015; CHAMMAS et 

al.,2014; DAVID; OLIVEIRA; OLIVEIRA 2009).  

Classicamente, a STC compromete a parte motora e sensitiva do nervo mediano que se 

distribui por toda a mão, acompanhada de condução nervosa prejudicada (JARAMILLO et 

al.,2012). 

 Na STC, ocorrem fenômenos que podem acarretar problemas na microcirculação 

sanguínea intraneural, lesões da bainha de mielina e no nível axonal e alterações no tecido 

conjuntivo. O fluxo sanguíneo venoso estará prejudicado e a incapacidade do sangue de agir 

se desenvolverá, pois, a pressão dentro do túnel estará aumentada (PARDINI JÚNIOR et al., 

2017; JARAMILLO et al., 2012; CHAMMAS et al., 2014). 

 Os sintomas variam dependendo da gravidade da doença e inicialmente a 

sintomatologia é leve, sendo que com o tempo, ocorre piora do quadro, com uma diminuição 

da sensibilidade e da força muscular, atrofia e o despertar noturno (LOBO, 2017). 

 Nos estágios iniciais, os pacientes geralmente se queixam de sintomas devido ao 

envolvimento da parte sensorial do nervo mediano, e somente em estágios mais avançados os 

sintomas surgem devido ao envolvimento das fibras motoras (LOBO, 2017; JARAMILLO et 

al.,2012). 

 A queixa principal é a dormência, localizada no território do nervo mediano, isto é, na 

face palmar dos dedos polegar, indicador, médio e metade radial do anular, embora muitos 

afirmem  ue toda a mão está dormente, seguida de dor e fraqueza na mão. A dormência tem 

característica de ser noturna e, em geral, é o sintoma inicial da patologia. É comum o paciente 

acordar do sono muitas vezes à noite com parestesia. Raramente ocorre dor  ue impeça o 

sono do paciente, mas é característico  ue o portador da síndrome seja despertado com dor 

após algumas horas de sono. Após alguns minutos movimentando os dedos, a maioria dos 

pacientes volta a dormir.  uitos pacientes se  ueixam de rigidez dos dedos ao levantar pela 
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manhã. Há queixas também de pele seca, edema ou alteração na coloração das mãos 

(OLIVEIRA, 2018; CAMARGO et al., 2017; PARDINI JÚNIOR et al., 2017; LOBO, 2017; 

KAWAMURA; SIMONELLI, 2015;  BEDNAR et al., 2015; JARAMILLO et al.,2012; 

ORTEGA SANTIAGO et al., 2012; CAETANO; ALMAGRO, 2009).  

 Com a progressão da compressão, a dormência ou desconforto, ou ambos, passa a 

ocorrer também durante o dia, em atividades em  ue o punho seja mantido em flexão por 

longo tempo como, por exemplo, segurar o volante, um livro ou o jornal, telefone e secador 

de cabelo. É frequente a queixa de coceira na palma da mão, o desconforto e a dor, de 

característica latejante, podem irradiar para o antebraço, braço, ombro ou o pescoço. 

(CAMARGO et al., 2017; PARDINI JÚNIOR et al., 2017; BEDNAR et al., 2015; 

CAETANO; ALMAGRO, 2009). 

 A atrofia dos m sculos inervados pelo nervo mediano é evidente nos casos de longa 

duração, mas é incomum na ueles de instalação recente. Ou seja, em etapas mais tardias, 

podem ocorrer alterações motoras, como fraqueza de oponência do polegar e hipotrofia tenar 

por comprometimento do ramo motor do mediano para o músculo abdutor curto do polegar. O 

paciente pode se  ueixar de falta de jeito para realizar algumas tarefas, como abrir um vidro e 

apresentar dificuldade para segurar com firmeza um copo ou uma xícara, referindo perda de 

força de preensão e queda de objetos da mão (CAMARGO et al., 2017; PARDINI JÚNIOR et 

al., 2017; BEDNAR et al., 2015; CAETANO; ALMAGRO, 2009). 

 A evolução dos sinais e sintomas dessa síndrome não apresenta um curso previsto, 

haja vista que alguns indivíduos apresentam uma progressão na alteração da função do punho 

e da mão, enquanto outros desenvolvem períodos assintomáticos, com picos de alteração da 

função e variação dos sintomas (DAVID; OLIVEIRA; OLIVEIRA 2009). 

 Camargo et al. (2017) descreve a classificação da STC de acordo com Dellon e  

Mackinnon (1988), em: Grau leve, os sinais são objetivos com sintomas transitórios; Grau 

moderada, os sintomas são constantes, representados por paresia e hipoestesia; Grau grave, há 

hipotrofia, especialmente do compartimento tenar, e alteração grave da sensibilidade. 

 O diagnóstico da STC sempre suscitou debates entre os médicos clínicos, 

neurologistas, cirurgiões, eletroneurografistas e imaginologistas, não havendo uniformidade 

em relação aos critérios diagnósticos uma vez que, existem médicos que privilegiam mais a 

severidade dos sintomas em detrimento das alterações eletromiográficas e vice-versa. 

(OLIVEIRA, 2018; CARVALHO et al., 2011). Segundo Chammas et al. (2014), não há 

padrão-ouro para o diagnóstico positivo da STC. 
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 O diagnóstico é eminentemente clínico com base nos sintomas e na distribuição das 

alterações sensoriais da mão, bem como neurofisiológico, para avaliar a velocidade de 

condução do nervo mediano, embora haja resultados falsos positivos e falsos negativos 

(JARAMILLO et al., 2012; CARVALHO et al., 2011).  

 Para Pardini Júnior et al. (2017), a  eletroneuromiografia é um excelente exame para 

ajudar a confirmar a compressão nervosa. Embora, nos casos típicos e de longa duração, não 

há necessidade desse exame complementar para estabelecer o diagnóstico. Ele é útil quando 

se deseja conhecer a intensidade da compressão e na presença de comprometimento motor, 

assim como para auxiliar na previsão do tratamento cirúrgico. Apesar de ser um exame de alta 

sensitividade e especificidade, existe porcentagem de positividade em pacientes 

assintomáticos (falso-positivo) ou de negatividade (falso-negativo) em indivíduos 

sintomáticos. Para Bednar et al. (2015), a velocidade de condução nervosa e a eletromiografia 

ajudam a localizar a compressão do nervo no punho e avaliam a integridade motora e neural 

residual, estão indicadas em pacientes  ue não respondam ao tratamento conservador e sejam 

candidatos a cirurgia. A lat ncia motora distal acima de 3,5 a 4,0 ms é o melhor indicador de 

STC. Já para Caetano e Almagro (2009), os exames eletroneuromiográficos são 

confirmadores confiáveis em relação ao diagnóstico apesar de, algumas vezes esses exames 

serem normais quando sinais clínicos evidentes da STC estão presentes, e podem estar 

alterados em pacientes assintomáticos. Os exames eletroneuromiográficos também são 

importantes no diagnóstico diferencial com compressões nervosas em outras regiões, como 

cotovelo, axila e coluna cervical. O diagnóstico diferencial da STC deve ser feito com hérnia 

discal cervical, síndrome do desfiladeiro torácico, costela cervical e compressões do nervo 

mediano no cotovelo e antebraço. 

 Nos últimos anos, à luz do aparecimento da ultrassonografia de alta resolução, tem-se 

procurado demonstrar a utilidade deste método como auxiliar no diagnóstico da STC, 

especialmente nos casos em que existem sintomas compatíveis, exames físicos e 

eletroneuromiográficos normais. A avaliação eletroneurográfica estaria indicada nos casos de 

pacientes sintomáticos e com diagnóstico ultrassonográfico negativo (CARVALHO et 

al.,2011). 

 A ressonância magnética pode ser realizada e é muito importante devido ao seu alto 

contraste, que possibilita detalhar as imagens dos ossos e das partes moles. (CAETANO; 

ALMAGRO, 2009). Mas, exames de imagem não são necessários para o diagnóstico, a não 

ser que se suspeite de compressão extrínseca (CAMARGO et al., 2017). 
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 O nervo mediano está acessível em frente à dobra de flexão do punho e atrás do tendão 

do palmar longo ou no meio do punho. Então, como testes de provocação podemos citar: o 

Sinal de Tinel, é pes uisado percutindo-se a pele sobre o nervo mediano em posição 

imediatamente proximal do t nel do carpo, o teste provoca reprodução dos sintomas 

sensitivos no território de inervação sensitiva do nervo mediano. É considerado um teste 

positivo se o paciente perceber parestesia ou hiperestesia durante a percussão manual da face 

palmar do punho no nível do nervo mediano, o mesmo, referirá sensação de cho ue elétrico 

ou de formigamento com irradiação ao polegar e dedos indicador, médio ou anelar; o Sinal de 

Phalen, consiste em manter flexão forçada do punho por 1 a 2 minutos. O indivíduo deve 

permanecer sentado ou em pé, abduzir e fletir o ombro em 90°, e igualmente fletir os 

cotovelos (flexão máxima), de forma a opor o dorso das mãos, encostando um no outro, 

causando, assim, hiperflexão do punho. O teste é considerado positivo se houver relato de 

parestesia em até 60 segundos dessa posição mantida; se em menos de 30 segundos, indica 

doença grave. Se a dorm ncia for referida nos dedos, sobretudo no dedo médio, é provável a 

presença da STC, alguns autores acreditam  ue seu valor diagnóstico seja maior  ue o do 

sinal de Tinel. O teste pode ser realizado também com extensão do punho (Phalen invertido); 

o Teste de Paley e McMurphy, é considerado um teste positivo se a pressão manual próximo 

do nervo mediano entre 1 cm e 2 cm proximais da dobra de flexão do punho desencadear dor 

ou parestesia; o Teste de compressão em flexão do punho, é pesquisado efetuando uma 

pressão a dois dedos, sobre a região mediana do t nel do carpo, o punho flexionado a 60◦, 

cotovelo estendido, antebraço em supinacão. O teste é positivo se aparecer parestesia no 

território do nervo mediano. A pressão sobre o nervo mediano em localização proximal ao 

punho provoca sintomas em até 30 segundos. O teste confirma outros sinais físicos de 

compressão do nervo mediano; o Teste de discriminação entre dois pontos, geralmente está 

alterado nas polpas dos dedos de pacientes com STC. No entanto, a sensibilidade na face 

radial palmar deve estar normal, pois, o ramo cutâneo palmar do nervo mediano não passa 

pelo t nel do carpo; o Sinal de Durkam é pesquisado com o indivíduo sentado, o antebraço 

apoiado sobre a mesa e supinado, o examinador deve comprimir o canal do carpo com os 

polegares por 30 segundos. Quando positivo, há sintomas de dor e dormência no território de 

inervação sensitiva do nervo mediano.  É o teste mais sensível e mais específico quando 

comparado com o teste de Phalen e sinal de Tinel, para o diagnóstico da STC. (PARDINI 

JÚNIOR et al., 2017;CAMARGO et al.,2017;  BEDNAR et al., 2015; CHAMMAS et 

al.,2014; CAETANO; ALMAGRO, 2009;  DAVID; OLIVEIRA; OLIVEIRA 2009). 
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 Tanto o tratamento conservador quanto o cirúrgico têm indicações precisas.  A STC 

leve, e mesmo a moderada, pode ser tratada de forma não cirúrgica, por meio de tratamento 

conservador (uso de órteses, tratamento medicamentoso e fisioterapêutico) que deve ser 

empregado também, em situações em que o fator causal da compressão for transitório, como 

na gravidez, ou quando os sintomas forem leves e recentes (até seis meses) ou, ainda, na 

presença de comprometimento sensitivo evidenciado pela eletroneuromiografia (CAMARGO 

et al., 2017; PARDINI JÚNIOR et al.,2017; DAVID, OLIVEIRA e OLIVEIRA, 2009).   

 Como a pressão no interior do t nel do carpo aumenta  uando o punho é mantido em 

flexão (postura comum durante o sono) ou em extensão, o tratamento inicial da STC consiste, 

principalmente, no uso de órtese (tala gessada ou de Orthoplast - órtese de lona para punho 

com bloqueio de flexão e extensão). As órteses de posicionamento podem ser confeccionadas 

sob medida e devem evitar a posição de hiperflexão ou hiperextensão do punho, ou seja, 

devem ser confeccionadas para manter o punho em posição neutra (0°) e para não aumentar a 

pressão dentro do túnel. Deve ser usada obrigatoriamente durante a noite e durante o dia de 

forma intermitente. A movimentação do punho e dos dedos é importante para a manutenção 

da função e para a drenagem do edema na região do canal do carpo. As atividades que 

provoquem sintomas podem ser modificadas de forma ergonômica e o indivíduo é orientado a 

observar a postura dos punhos, tanto nas atividades laborais como nas atividades de vida 

diária, evitando movimentos em posições de muita flexão e extensão exagerada ou posições 

que mantenham o punho e os dedos flexionados por período prolongado. A melhora clínica 

com essa medida simples corrobora o diagnóstico da STC (CAMARGO et al., 2017; 

PARDINI JÚNIOR et al., 2017; BEDNAR et al., 2015).  

 Em relação ao tratamento medicamentoso, não havendo contraindicação (gravidez, 

gastrite), recomenda-se anti-inflamatório não hormonal. A combinação de infiltração de cor-

ticoide no túnel (apenas uma), imobilização com tala gessada por duas semanas e anti-in-

flamatório não hormonal tem apresentado resultados satisfatórios. A infiltração de 

corticosteroides no t nel do carpo fre uentemente reduz a reação inflamatória ao redor dos 

tendões flexores e diminui os sintomas. O alívio transitório dos sintomas após a infiltração 

indica grande probabilidade de resultado favorável após cirurgia de descompressão 

(PARDINI JÚNIOR et al.,2017; BEDNAR et al., 2015). 

 Quanto ao tratamento fisioterapêutico, Lobo et al.(2017) em um estudo de revisão traz 

como resultados, que o tratamento fisioterapêutico com eletroterapia e cinesioterapia resulta 

em uma significativa melhora clínica nos sintomas relacionados ao padrão de dor e ao 

processo inflamatório, estimulando a cicatrização de feridas, regeneração neuronal, controle 
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da dor. As medidas ergonômicas e a ginástica laboral são recomendadas, pois, favorecem o 

bem-estar do paciente, evitando a instalação da patologia e trazendo prejuízos ao trabalhador 

e a empresa. Com isso, se torna necessário a orientação postural, adaptação de mobiliário e 

pequena pausa em intervalos de 20 e 40 minutos com exercícios de alongamento, mobilidade 

articular, alongamento e relaxamento todo membro superior.  

 David, Oliveira e Oliveira (2009), em um relato de estudo de caso utilizaram como 

protocolo de tratamento fisioterapêutico a aplicação de Laser Arseneto de Gálio (AsGa) λ = 

904nm, 3 J/cm2, por 36 segundos por pontos, de forma pontual (8 pontos, na região do túnel 

do carpo), na sequência, aplicação de Ultrassom, 1 MHz, Pulsado, 0,8 W/cm2, 8 minutos, 

seguida de mobilização passiva e ativo-assistida (flexão/extensão de punho e 

metacarpofalangiana). A partir da quinta sessão, foi iniciado a cinesioterapia com exercícios 

compostos por alongamento ativo global e exercícios isotônicos para membros superiores, em 

especial na região de punho e mão (halteres de 1 e 2 kg, 3 séries de 10 repetições). Foi visto 

que, associado ao ultrassom, a aplicação do laser apresentou significantes melhoras clínicas 

nos sintomas relacionados ao padrão de dor e ao processo inflamatório, identificado na 

primeira semana de tratamento. A partir da quinta sessão de fisioterapia, a cinesioterapia 

objetivou aprimorar a atividade mecânica gerada pelos músculos comprometidos, auxiliando 

na analgesia, na recuperação da expansibilidade, força, resistência à fadiga e no 

restabelecimento da cinestesia pela inibição dos fatores irritantes e fisiolimitantes. 

 Quando não há alívio a partir do tratamento conservador, indica-se o tratamento 

cirúrgico. Em casos mais graves e de longa duração, nos quais já exista, além das alterações 

sensitivas, comprometimento motor, a cirurgia pode ser indicada como primeiro tratamento 

para evitar danos irreversíveis. Este, muitas vezes, só é detectado pela eletroneuromiografia, 

mas, em alguns casos, nota-se acentuada atrofia da região tenar. Mesmo em casos mais 

graves, como a atrofia tenar, a liberação cirúrgica do nervo mediano viabiliza o alívio dos 

sintomas e alguma recuperação funcional (CAMARGO et al., 2017; PARDINI JÚNIOR et al., 

2017; LOBO et al.; 2017). 

 Os pacientes devem ser estimulados a mover seus dedos desde o primeiro dia de pós-

operatório. A mobilização do punho inicia-se ao longo da primeira semana. A sensibilidade na 

incisão fre uentemente impede  ue o paciente use totalmente as mãos e retorne plenamente 

ao trabalho nas primeiras  uatro a oito semanas após a cirurgia. Se o paciente tiver 

dificuldades com a função das mãos, três a quatro semanas após a cirurgia, deve-se prescrever 

um programa terap utico  ue consiste em dessensibilização, mobilização da articulação e 

fortalecimento muscular (BEDNAR et al., 2015). 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

  

 O presente estudo foi uma pesquisa do tipo experimental com abordagem quantitativa 

que constou de um ensaio farmacológico clínico, de fase II, randômico, controlado e duplo-

cego comparando o tratamento da Síndrome do Túnel do Carpo utilizando o gel obtido da 

casca do caule de Anacardium occidentale L., através da fonoforese com o tratamento 

fisioterapêutico utilizando o ultrassom terapêutico (UST) convencional. 

  A pesquisa experimental constitui o delineamento mais prestigiado nos meios 

científicos. Essencialmente, a pesquisa experimental consiste em determinar um objeto de 

estudo, selecionar as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo e definir as formas de 

controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. É a pesquisa em que o 

pesquisador é um agente ativo, e não um observador passivo. Já os ensaios clínicos 

constituem um tipo de pesquisa em que o investigador aplica um tratamento denominado 

intervenção e observa os seus efeitos sobre um desfecho. Seu objetivo fundamental é o de 

responder questões referentes à eficácia de novas drogas ou tratamentos. São estudos de 

caráter experimental ou quase experimental, realizados com pessoas que deles participam 

voluntariamente (Gil, 2018). 

 

3.1 LOCAL DA PESQUISA 

 

 A pesquisa foi realizada na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) no Laboratório 

de Análise do Movimento Humano (LAMH) do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Ciências 

do Movimento Humano, localizado no Centro de Ciências da Saúde (CCS). Teve início em 

agosto de 2017 e término em fevereiro de 2019. 

 

3.2 MATERIAL BOTÂNICO E O GEL 

 

Para obter o extrato etanólico bruto da casca do caule de Anacardium occidentale L. 

foi inicialmente realizada a coleta da matéria prima no NUPPA/UFPB (Núcleo de Pesquisa e 

Processamento de Alimentos da Universidade Federal da Paraíba) no mês de Dezembro de 

2015.  
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 O material botânico foi identificado pela Professora Dra Rita Baltazar e uma exsicata 

foi depositada no Herbário Prof. Lauro Pires Xavier (JPB) sob o registro JPB n° 55360. 

Após a coleta o material foi separado e seco em estufa com ar circulante à temperatura 

de 40-45 °C, e em seguida triturado e moído em moinho mecânico. Obtendo-se 14,5 Kg de pó 

da casca do caule de Anacardium occidentale L. A solução extrativa foi preparada por 

maceração com etanol a 97%, utilizando 7 kg do material coletado, na proporção pó: solvente 

(20:80) por 72 horas cada extração, foram realizadas três extrações. As soluções extrativas 

foram concentradas em evaporador rotativo sob pressão reduzida a temperatura de 40-45°C. 

Foi produzido aproximadamente, 2,5kg do extrato bruto da casca do caule de Anacardium 

occidentale L. 

 O gel é uma forma farmacêutica semissólida que contém um agente gelificante para 

fornecer viscosidade a um sistema no qual partículas de dimensão coloidal tipicamente entre 1 

nm e 1 μm – são distribuídas uniformemente. Um gel pode conter partículas suspensas 

(ANVISA, 2018). 

Fitoterápico é o produto obtido de planta medicinal, ou de seus derivados, exceto 

substâncias isoladas farmacologicamente ativas, com finalidade profilática, curativa ou 

paliativa (ANVISA, 2018). Para esta pesquisa foi utilizado como medicamento final o gel do 

extrato bruto da casca do caule de Anacardium occidentale L.  

O gel do extrato bruto da casca do caule de Anacardium occidentale L., foi 

desenvolvido no Laboratório de Farmacotécnica do Departamento de Ciências Farmacêuticas 

na UFPB, por um pesquisador independente. O gel utilizado para o ultrassom convencional 

foi colorido artificialmente com corante, de forma a se tornar semelhante, em aspecto e 

coloração ao gel de Anacardium occidentale L. Os géis foram envasados em recipientes 

plásticos, que foram etiquetados com a identificação, produto A e produto B e, apenas ao final 

da pesquisa os grupos foram identificados.  

Semanalmente, era manipulado aproximadamente 300g do produto A e 350g do 

produto B, dependendo da demanda de voluntários randomizados. Ao final da pesquisa, foi 

manipulado em torno de, 2,5 Kg do produto A e 3,5 Kg do produto B. Em cada aplicação do 

UST foi utilizado 9 g de gel por voluntário, sendo a mesma quantidade utilizada para o gel 

convencional (Grupo A) e para o gel do extrato bruto da casca do caule de Anacardium 

occidentale L. (Grupo B). 

A tabela a seguir ilustra a formulação ideal do gel do extrato bruto da casca do caule 

de Anacardium occidentale L., segundo estudo realizado por Melo (2002). Essa mesma 

formulação foi utilizada por Sobral Filho (2010) e Cunha (2011). 
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Tabela 1: Formulação ideal do gel de extrato bruto da casca do caule de Anacardium 

occidentale L. 

Carbacol 940 2,5g 

Trietanolamina 2,5 mL 

Ext. Vegetal. 4,0 mL 

Água destilada q.s.p 100,0 mL 

Fonte: MELO (2002). 

 

3.3 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 Inicialmente esse estudo foi cadastrado na Plataforma Brasil, conforme rege a 

legislação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) com identificação CAAE: 

38275314.6.0000.5188 e posteriormente aprovado pelo Comitê de Ética do Centro de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, através do parecer 914.971. 

 Todos os voluntários que atenderam aos fatores de inclusão norteadores deste estudo 

foram informados sobre os objetivos e a natureza do mesmo e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em duas vias (uma da pesquisadora e outra do 

voluntário), oficializando sua participação na pesquisa e autorizando a publicação dos 

resultados obtidos (Apêndice A). Após aprovação pelo Comitê de Ética foi iniciada a busca 

ativa.  

O ensaio clínico de fase II foi desenvolvido seguindo as diretrizes e normas 

regulamentadoras de Pesquisas envolvendo seres humanos, contidas nas Resoluções nº 466/12 

e nº 251/97 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS). O estudo foi 

conduzido de acordo com a Declaração de Helsinki e da Boa Prática Clinica, observando as 

normas de segurança requeridas. 

 

3.4 INDIVÍDUOS DA PESQUISA 

  

A população desse estudo foi composta por 21 voluntários adultos de ambos os 

gêneros que apresentavam sinais clínicos de processo inflamatório agudo da articulação do 

punho associado à Síndrome do Túnel do Carpo. 

 Os voluntários foram encaminhados pelo CEREST municipal (Centro de Referência 

em Saúde do Trabalhador), através de convênio com a Gerência de Educação na Saúde da 
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Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, por médicos neurologistas e ortopedistas que 

tiveram conhecimento prévio a cerca da pesquisa. Além disso, outros voluntários procuraram 

o atendimento por demanda livre, após divulgação da pesquisa por meio de panfletos e redes 

sociais como Instagram e Facebook. 

Esse estudo teve como critérios de inclusão: indivíduos de ambos os gêneros, adultos, 

que apresentavam quadro clínico característico da STC e que, não estivessem fazendo uso de 

nenhum medicamento. Foram excluídos mulheres grávidas, àqueles indivíduos que 

apresentavam quadro clínico característico de inflamação crônica da articulação do punho, 

que estivessem fazendo uso de medicamento e/ou que já realizassem atendimento 

fisioterapêutico em outro serviço.  

 

3.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

Foi um estudo de intervenção clínica de fase II, randomizado, controlado e duplo-

cego, com formação de dois grupos: Grupo A - submetido ao tratamento com o UST 

convencional e o Grupo B - submetido ao uso do UST (fonoforese) com o gel do extrato 

etanólico bruto da casca do caule de Anacardium occidentale L.  

Esse estudo de intervenção foi composto por dois momentos: período de avaliação – 

onde houve a avaliação dos voluntários e alocação dos mesmos nos dois grupos e período de 

intervenção – em que foi realizada a aplicação do UST (convencional e fonoforese) e a 

cinesioterapia, com duração de oito semanas. No início da quinta e no final da oitava semana, 

os voluntários dos dois grupos foram reavaliados para análise dos dados obtidos. 

A pesquisa seguiu o fluxograma da Figura 2. 
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Figura 2: Fluxograma referente ao delineamento do estudo. 

 

 

 

3.5.1 Período de Avaliação 

 

No primeiro contato da pesquisadora com os voluntários que atenderam aos fatores 

de inclusão, foi realizada a anamnese através da qual houve a avaliação física quanto à 

integridade do nervo mediano, a intensidade da dor, o grau de força muscular, a intensidade 

do processo inflamatório e a qualidade de vida (Apêndice B).  No dia da avaliação, após 

leitura e assinatura do TCLE (Termo de Consetimento Livre e Esclarecido), houve a primeira 

intervenção e os voluntários de ambos os grupos foram informados que seriam submetidos à 

reavaliação, no primeiro atendimento da quinta semana e após a oitava semana, totalizando 

uma avaliação e duas reavaliações.  

Os voluntários foram divididos aleatoriamente (randomizados) em dois grupos, Grupo 

A (UST convencional) e Grupo B (UST + fonoforese). A alocação dos voluntários da 

pesquisa nos dois grupos de intervenção ocorreu em blocos, com dez participantes cada, a 

partir da tabela de números randômicos gerada pelo programa Microsoft Excel®.  

 

 

Projeto aprovado 

Busca ativa 

Início do estudo 

Foram contatados 

(n= 92 ) 

Excluídos 
(n=10)  

Incluídos 
(n= 82) 

Não compareceram à 
avaliação (n=56) 

Randomização 
(n=26) 

Tratamento 

Grupo A (n=11) 

Perdas 
(n=3) 

Tratamento 
Grupo B (n=10) 

Perdas 
(n=2) 

Desfecho e Análise 
dos dados 

Período de Avaliação 

Período de Intervenção 
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3.5.2 Período de Intervenção 

 

Para os dois grupos o Ultrassom (UST) foi aplicado na região do punho, no modo 

pulsado pela pesquisadora duas vezes por semana, sendo dias definidos e fixos, uma vez ao 

dia. Tendo como parâmetros: frequência de 1 MHz, dose de 0,8W/cm
2
 e tempo de aplicação 

de 6 minutos. Antes da aplicação do ultrassom era realizada a higienização da área a ser 

tratada com álcool a 70%. Antes de ser aplicado o UST, era aplicado no local, o gel 

convencional, para o Grupo A (UST convencional) e o gel do extrato etanólico bruto da casca 

do caule da Anacardium occidentale L., para o Grupo B (UST + fonoforese). Para a aplicação 

do UST o uso do gel reduz a impedância facilitando a transmissão da onda ultrassônica 

(Agne, 2013). O aparelho de Ultrassom utilizado foi do modelo Sonopulse III do fabricante 

Ibramed®, Brasil.  

Nos processos de inflamação aguda como já citado segundo Agne (2013) e Kitchen 

(2003) é indicado o modo pulsado para evitar os efeitos térmicos provocados pelo modo 

contínuo. Geralmente a frequência de 3 MHz é utilizada em tecidos mais superficiais, como 

feridas ou tendões ao nível do punho e o tempo de aplicação de 5 minutos (FREITAS, 2004). 

Foi esclarecido pela pesquisadora para ambos os grupos que os voluntários não 

poderiam fazer uso de qualquer tipo de medicamento anti-inflamatório e, se caso fizessem, o 

tratamento seria interrompido. Sendo assim, os participantes da pesquisa se comprometeram a 

não tomar nenhum tipo de medicamento anti-inflamatório durante todo o tratamento.  

Todos os grupos foram submetidos ao uso do UST por um período de quatro semanas, 

após esse período, foi realizado a reavaliação e acrescentado à intervenção um protocolo de 

cinesioterapia específico para a articulação do punho, por um período de quatro semanas, 

formado por: séries de alongamentos musculares, exercícios de mobilidade articular e de 

fortalecimento muscular. Esse protocolo de cinesioterapia teve como objetivo proporcionar ao 

voluntário um aumento na mobilidade articular e força muscular que favoreceria a 

recuperação funcional do membro afetado.  

No início da quinta semana e após a oitava semana, através de exame físico, 

elaborado especificamente para esta pesquisa (Apêndice B), os voluntários foram reavaliados 

quanto à integridade do nervo mediano, à intensidade da dor, ao grau de força muscular, a 

intensidade do processo inflamatório e a qualidade de vida. Também houve questionamentos 

sobre a melhora, a manutenção ou piora dos sinais e sintomas bem como a ocorrência ou não 

de reação adversa após intervenção. O período de intervenção está detalhado nos quadros 

abaixo. 
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Quadro 5: Período de intervenção. 

SEMANA 1 Dia 1: Avaliação + Intervenção (UST) 

Dia 2: Intervenção (UST) 

SEMANA 2 Dia 3: Intervenção (UST) 

Dia 4: Intervenção (UST) 

SEMANA 3 Dia 5: Intervenção (UST) 

Dia 6: Intervenção (UST) 

SEMANA 4 Dia 7: Intervenção (UST) 

Dia 8: Intervenção (UST) 

SEMANA 5 Dia 9: Reavaliação + Intervenção (UST) + Protocolo de cinesioterapia 

Dia 10: Intervenção (UST) + Protocolo de cinesioterapia 

SEMANA 6 Dia 11: Intervenção (UST) + Protocolo de cinesioterapia 

Dia 12: Intervenção (UST) + Protocolo de cinesioterapia 

SEMANA 7 Dia 13: Intervenção (UST) + Protocolo de cinesioterapia 

Dia 14: Intervenção (UST) + Protocolo de cinesioterapia 

SEMANA 8 Dia 15: Intervenção (UST) + Protocolo de cinesioterapia 

Dia 16: Intervenção (UST) + Protocolo de cinesioterapia 

SEMANA 9 Dia 17: Reavaliação final  

 

Quadro 6: Protocolo de Cinesioterapia. 

Alongamento Muscular – Manter 30 segundos para cada movimento 

Região Cervical: flexão, extensão, inclinação lateral. 

Extensores do punho 

Flexores do punho 

Desvio radial 

Desvio ulnar 

Exercícios de Fortalecimento muscular 

Extensores do punho (3x10) 

Flexores do punho (3x10) 

Desvio radial (3x10) 

Desvio ulnar (3x10) 

Exercício de Propriocepção 
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Fazer rolinho com a toalia (4x) 

Pegar caroços de feijão, alternando os dedos. 

Escada de mão com a bola (3x de frente, 3x de lado) 

Relaxamento 

Auto massagem com bolinha com picos (2 minutos para cada membro). 

 

 Avaliação do nervo mediano 

  

 A avaliação do nervo mediano foi realizada através de dois testes de provocação: O 

Sinal de Phalen e o Sinal de Tinel. Os testes foram realizados no dia da admissão (pré-

atendimento), depois da quarta semana (primeira reavaliação – primeiro dia de atendimento 

da quinta semana) e depois da oitava semana (reavaliação final – primeiro dia da nona 

semana). 

  Sinal de Phalen: consiste em manter flexão forçada do punho por 1 a 2 minutos. O 

indivíduo deve permanecer sentado ou em pé, abduzir e fletir o ombro em 90°, e igualmente 

fletir os cotovelos (flexão máxima), de forma a opor o dorso das mãos, encostando um no 

outro, causando, assim, hiperflexão do punho. O teste é considerado positivo se houver relato 

de parestesia em até 60 segundos dessa posição mantida; se em menos de 30 segundos, indica 

doença grave (PARDINI JÚNIOR et al., 2017; CAMARGO et al.,2017;  BEDNAR et al.,2015; 

CHAMMAS et al., 2014; CAETANO; ALMAGRO, 2009;  DAVID; OLIVEIRA; 

OLIVEIRA, 2009). 

 

Figura 3: Sinal de Phalen. 

 

 

  

  

  

Quadro 6 (continuação) 
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 Sinal de Tinel: consiste em percutir a pele sobre o nervo mediano em posição 

imediatamente proximal do t nel do carpo. É considerado um teste positivo se o paciente 

perceber parestesia ou hiperestesia durante a percussão manual da face palmar do punho no 

nível do nervo mediano, o mesmo, referirá sensação de cho ue elétrico ou de formigamento 

com irradiação ao polegar e dedos indicador, médio ou anelar (PARDINI JÚNIOR et al., 2017; 

CAMARGO et al., 2017; BEDNAR et al., 2015; CHAMMAS et al., 2014; CAETANO; 

ALMAGRO, 2009;  DAVID; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2009). 

 

Figura 4: Sinal de Tinel.  

 

 

 Intensidade dolorosa 

 

 Para a avaliação da dor foi utilizada a Escala Visual Analógica Numérica (EVA), 

instrumento unidimensional para a avaliação da intensidade da dor. Trata-se de uma régua 

com as extremidades numeradas de 0 (zero) a 10 (dez). Sendo que o primeiro representa sem 

dor e o outro, dor insuportável. Na tentativa de documentar de forma objetiva a dor dos 

pacientes, foram desenvolvidos instrumentos unidimensionais para sua mensuração. Os 

instrumentos unidimensionais são os mais utilizados, e quantificam apenas a severidade ou a 

intensidade da dor e, como exemplos desses instrumentos, têm-se as escalas numérico-verbais 

e analógico-visuais (CIENA et al., 2008). 

 A EVA é uma escala numérica de 0 a 10, em que 0 é igual a ausência de dor, e 10 é 

igual a pior dor. Dessa forma, de 1 a 3 representa dor leve; de 4 a 6 representa dor moderada; 

e de 7 a 10 representa dor forte, sendo a redução de dois pontos considerada uma boa melhora 

(Brito et al., 2015; FALAVIGNA et al., 2011).  
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 A avaliação da dor através da EVA foi realizada, no dia da admissão (pré-

atendimento), depois da quarta semana (primeira reavaliação – primeiro dia de atendimento 

da quinta semana) e depois da oitava semana (reavaliação final – primeiro dia da nona 

semana). 

   

Figura 5: Escala visual analógica da dor. 

 

 

Fonte: Silva e Lessa (2012) 

 

 Avaliação da força muscular 

 

 A aferição da força máxima voluntária de preensão manual, ou simplesmente 

dinamometria manual (DM), consiste em um teste simples e objetivo que tem como princípio 

estimar a função do músculo esquelético (Schlussel et al., 2008). O dinamômetro que foi 

utilizado é o modelo Hydraulic Hand Dynamometer (modelo J00105) da Lafayette 

Instruments - USA. 

 A avaliação da força muscular através da dinamometria foi realizada, no dia da 

admissão (pré-atendimento), depois da quarta semana (primeira reavaliação – primeiro dia de 

atendimento da quinta semana) e depois da oitava semana (reavaliação final – primeiro dia da 

nona semana). 

 

Figura 6: Dinamômetro 
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 Avaliação do processo inflamatório 

 

 A termografia é um método de avaliação de anormalidades fisiológicas representadas 

pelo aumento ou diminuição da temperatura na superfície da pele, que pode ser aplicada sem 

restrições por se uma técnica não invasiva, que produz imagens sem a utilização de radiação 

ionizante. Os sensores das câmeras termográficas geram imagens com base na quantidade de 

calor (radiação infravermelha) emitido na superfície do corpo. (MEIRA et al., 2014).  

 Para a realização da captação da imagem termográfica o espaço (ambiente) deve ser 

climatizado, ter paredes de cor preta, não ter fonte de radiação direta, não ter incidência direta 

de ar refrigerado, apresentar controle de umidade (entre 30% e 40%) e temperatura (pode 

variar entre 21°C – 23°C) através de uma estação meteorológica. Alem disso, no local de 

captação da imagem deve ter uma base para posicionamento do voluntário, a câmera deve 

estar apoiada sobre um tripé, a distância entre a câmera e o voluntário pode variar de 1m a 3m 

(nesse estudo, a distância foi de 1m) e o posicionamento da câmera deve ser central e 

perpendicular ao local de captação da imagem. A área a ser avaliada deve estar desnuda e o 

voluntário deve ficar preferencialmente em bipedestação durante 15 minutos, a fim de realizar 

a aclimatação ambiental. Nesse estudo, cada voluntário foi antecipadamente orientado para, 

na data da avaliação, não realizar: atividades físicas, ingerir bebidas quentes ou frias ou 

alimentos estimulantes e manter-se em jejum por, no mínimo, duas horas antes do exame. É 

necessário transmitir informações importantes ao voluntário antes da captação da imagem 

termográfica, pois, o não cumprimento das orientações podem fornecer falsos resultados 

(BRITO et al., 2015). 

 As imagens foram registradas em uma câmera termográfica FLIR Systems T-360, 

Suécia. Todas as avaliações, reavaliações e análise das imagens termográficas foram 

realizadas pelo mesmo avaliador, a fim de evitar erro inter avaliador.  

 Após a captura das imagens termográficas, as mesmas foram identificadas e 

processadas no software FLIR QuickReport (versão 1.2) quanto as temperaturas mínimas, 

médias e máximas das imagens referentes ao antebraço e punho das áreas analisadas.  

 A avaliação do processo inflamatório através da termografia foi realizada, no dia da 

admissão (pré-atendimento), depois da quarta semana (primeira reavaliação -  primeiro dia de 

atendimento da quinta semana) e depois da oitava semana (reavaliação final – primeiro dia da 

nona semana). 
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Figura 7: Sala para captura das imagens termográficas. 

 

 

 

Figura 8: Imagem Termográfica da articulação do punho 

 

 

 

 Avaliação da qualidade de vida 

 

  ualidade de vida é a “percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da 

cultura e sistema de valores nos quais ele vive em relação aos seus objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações (HECKER et al., 2011). A qualidade de vida relacionada com a 

saúde, é definida como sendo a avaliação que o próprio sujeito faz do impacto que a doença e 

seus tratamentos têm sobre as diferentes dimensões física, funcional, emocional, social e 
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espiritual. (CORPACHO; DAPUETO, 2010).  Para Campolina e Ciconelli (2006), o que de 

fato caracteriza o conceito de qualidade de vida é a subjetividade e a multidimensionalidade. 

De uma maneira geral, a percepção individual do estado de saúde (subjetividade) tem sido 

avaliada em grandes domínios ou dimensões da vida. Em termos práticos, os domínios são 

conjuntos de questões agrupadas nos instrumentos de avaliação e que se referem a uma 

determinada área do comportamento ou da condição humana, por exemplo: domínio 

psicológico, econômico, espiritual, social, físico, etc. 

 Para avaliar a qualidade de vida dos voluntários foi utilizado o SF-36 (Medical 

Outcomes Studt 36 – Item Short Form Health Survey) (Anexo A) que é um instrumento 

genérico, validado no Brasil, de avaliação de qualidade de vida, de fácil administração e 

compreensão. É um questionário multidimensional que contém 36 itens, englobados em 8 

(oito) escalas ou domínios: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral da saúde, 

vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental. Apresenta um escore final 

de 0 (zero) a 100 (cem), no qual zero corresponde a pior estado geral de saúde e 100 (cem) a 

melhor estado de saúde (CICCONELLI et al., 1999).  

 A avaliação da qualidade de vida através do SF-36 foi realizada, no dia da admissão 

(pré-atendimento), depois da quarta semana (primeira reavaliação – primeiro dia de 

atendimento da quinta semana) e depois da oitava semana (reavaliação final – primeiro dia da 

nona semana). 
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4. ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

 Os dados foram registrados em planilha no programa Microsoft Excel®. e 

posteriormente analisados, utilizando o software R versão 3.4.1. 

 Os dados foram apresentados em formas de tabelas, através de média e desvio padrão 

como medidas de tendência central para as variáveis contínuas e frequência e percentual para 

as variáveis categóricas. 

 Para avaliar a normalidade dos dados, foi utilizado o teste de hipótese de Shapiro-

Wilk, trazendo como resultado p-valores inferiores ao nível de significância de 5%, indicando 

que os dados não eram normais.  

 Para a análise de comparação entre os grupos de tratamento (Grupo A (UST 

convencional) e Grupo B (UST + fonoforese)), foi utilizado o Teste de Mann Whitney (para 

as variáveis em escala intervalar ou ordinal) ou o Teste de Proporção (para as variáveis em 

escala nominal e dicotômica). 

 Para a análise de comparação entre as etapas do tratamento, de cada grupo, foi 

utilizado o Teste de Friedman e o Teste Q de Cochran. O Teste de Friedman é utilizado para 

verificar a existência de diferenças estatisticamente significativas entre mais de 2 (duas) 

avaliações (para variáveis em escala ordinal ou intervalar). Já o Teste Q de Cochran, testa a 

igualdade das proporções em mais de 2 (duas) avaliações (para variáveis em escala nominal 

dicotômica). Após execução dos testes, e observado à existência de diferenças 

estatisticamente significativas, foram realizadas as comparações múltiplas, com a finalidade 

de identificar exatamente em que momento do tratamento, tais diferenças se mostraram 

estatisticamente significativas. 

 Considerou-se significância estatística de 5% (α = 0,05). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Esse estudo foi formado por uma amostra randomizada de 26 voluntários, dos quais, 

14 foram alocados no Grupo A (Ultrassom convencional) e 12 alocados no Grupo B 

(Ultrassom + fonoforese). No decorrer do estudo, houve algumas perdas, 03 voluntários do 

Grupo A e 02 voluntários do Grupo B, totalizando 05 voluntários que não concluíram o 

protocolo de atendimento. Os resultados apresentados e discutidos a seguir são referentes a 

uma amostra de 21 voluntários, sendo 11 pertencentes ao Grupo A e 10 pertencentes ao 

Grupo B. 

 

5.1 PERFIL DOS VOLUNTÁRIOS 

 

 Nesse estudo foram acompanhados 21 voluntários em que 11 (52%) deles pertenciam 

ao grupo A (Ultrassom convencional - Placebo) e os demais 10 (48%) ao grupo B (Ultrassom 

+ fonoforese - Tratamento). 

 O perfil das características sociais dos voluntários que participaram desse estudo está 

descrita na tabela 2. Observou-se que em ambos os grupos o gênero feminino foi mais 

frequente do que o masculino, o que corrobora com os achados na literatura, citado por 

Oliveira (2018), Camargo et al.(2017) , Pardini Júnior et al. (2017), Jaramillo et al. (2012), 

Ortega-Santiago et al. (2012), Carvalho et al. (2011), Caetano, Almagro (2009) e David et al. 

(2009). Em relação a idade, podemos observar que no grupo A, a maioria dos voluntários 

tinham entre 40 e 60 anos, enquanto que no grupo B, a maioria dos voluntários tinham até 40 

anos. A média de idade está descrita na tabela 3, no grupo A, a média foi de 53,1 anos e no 

grupo B foi de 45,5 anos. Dados que estão de acordo com o que é descrito por Oliveira 

(2018), Camargo et al.(2017), Pardini Júnior et al. (2017), Chammas et al. (2014), Jaramillo et 

al.(2012) , Ortega-Santiago et al. (2012), Carvalho et al. (2011), Caetano, Almagro (2009) e 

David et al. (2009). Em relação ao estado civil, em ambos os grupos a maioria dos voluntários 

eram casados. No que diz respeito aos voluntários trabalharem, a jornada de trabalho e ao tipo 

de trabalho dos mesmos, observou-se que em ambos os grupos a maioria dos voluntários 

trabalhavam (54,5% para o grupo A e 70,0% para o grupo B), a jornada de trabalho era entre 

4 e 8 horas/ dia (45,5%  para o grupo A e 60,0% para o grupo B) e o tipo de trabalho mais 

comum no grupo A era: dona de casa, professor e aposentado. Já no grupo B o tipo de 

trabalho mais comum era: dona de casa, comércio / vendas e outros. Esses dados mostram 
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que, apesar dos relatos da literatura ainda não serem conclusivos e a STC não estar mais 

inserida na Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças e agravos brasileira 

(Brasil, 2016), sabe-se que a STC possui uma grande incidência nos profissionais que 

utilizam movimentos repetitivos do punho. Classicamente, a etiologia da STC é desconhecida 

e ocorre, geralmente, em trabalhadores que desempenham tarefas que envolvem movimentos 

repetitivos das mãos e movimentos vibratórios (OLIVEIRA, 2018; CAMARGO et al., 2017; 

PARDINI JÚNIOR et al., 2017; LOBO et al., 2017; JARAMILLO et al., 2012; ORTEGA-

SANTIAGO et al., 2012; CARVALHO et al., 2011; DAVID et al., 2009).  

 

Tabela 2: Perfil das características sociais dos voluntários. 

Variável 

Grupo A Grupo B 

n % n % 

Gênero 
    

Feminino 11 100,0% 8 80,0% 

Masculino 0 0,0% 2 20,0% 

Idade 
    

Até 40 anos 1 9,1% 4 40,0% 

Entre 40 e 60 anos 9 81,8% 3 30,0% 

Mais de 60 anos 1 9,1% 3 30,0% 

Estado civil 
    

Solteiro (a) 0 0,0% 2 20,0% 

Casado (a) 9 81,8% 6 60,0% 

Divorciado (a) 1 9,1% 1 10,0% 

Viúvo (a) 1 9,1% 1 10,0% 

Trabalho 
    

Sim 6 54,5% 7 70,0% 

Não 5 45,5% 3 30,0% 

Jornada de Trabalho 
    

Não trabalha 5 45,5% 3 30,0% 

Entre 4 e 8 horas de trabalho 5 45,5% 6 60,0% 
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Mais de 8 horas de trabalho 1 9,1% 1 10,0% 

Profissão 
    

Dona de casa/ Do lar 3 27,3% 2 20,0% 

Cargos Administrativos  1 9,1% 1 10,0% 

Comércio/ Vendas 0 0,0% 3 30,0% 

Professor (a) 3 27,3% 1 10,0% 

Aposentado (a) 3 27,3% 0 0,0% 

Outros  1 9,1% 3 30,0% 

 

 

Tabela 3: Medidas descritivas da idade dos participantes. 

IDADE Média DP Mínimo Mediana Máximo 

Grupo A 53,1 10,2 38 53 78 

Grupo B 45,5 16,3 24 45 67 

  

 Na tabela 4, observa-se que a maioria dos voluntários, em ambos os grupos, 

apresentaram acometimento bilateral (72,7% para o grupo A e 70,0% para o grupo B), essa 

observação corrobora com os achados na literatura, pois, Camargo et al.(2017), Pardini Júnior 

et al. (2017) e Carvalho et al. (2011) relataram que o acometimento bilateral é mais comum, 

em mais da metade dos pacientes, a mão dominante é, usualmente, a primeira e mais 

severamente envolvida. Em relação à queixa principal mais frequente, observou-se que em 

ambos os grupos, a sensação de dormência e a dor foram relatados pelos voluntários (54,5% 

para o grupo A e 70,0% para o grupo B). Relatos que, estão de acordo com a literatura, pois, 

de acordo com Oliveira (2018), Camargo et al.,(2017), Pardini Júnior et al. (2017), Lobo 

(2017), Kawamura; Simonelli (2015),  Berdnar et al. (2015), Jaramillo et al. (2012), Ortega-

Santiago et al. (2012), Caetano; Almagro, 2009, a queixa principal da STC é a dormência, 

localizada no território do nervo mediano, isto é, na face palmar dos dedos polegar, indicador, 

médio e metade radial do anular, embora muitos afirmem  ue toda a mão está dormente, 

seguida de dor e fraqueza na mão. 

 

 

Tabela 2 (continuação) 
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Tabela 4: Distribuição do membro acometido e da queixa principal dos voluntários. 

Variável 

Grupo A Grupo B 

n % n % 

Membro acometido 
    

Membro direito 1 9,1% 3 30,0% 

Membro esquerdo 2 18,2% 0 0,0% 

Bilateral 8 72,7% 7 70,0% 

Queixa principal 
    

Dormência/Dor 6 54,5% 7 70,0% 

Falta de força 2 18,2% 3 30,0% 

Sensação de peso/Inchaço 3 27,3% 0 0,0% 

 

 

5. 2 AVALIAÇÃO DA DOR 

 

 Os resultados referentes à avaliação da intensidade dolorosa, avaliada utilizando a 

EVA (Escala Visual Analógica Numérica), durante o período de realização do estudo, estão 

registrados na tabela 5. Os voluntários foram avaliados no dia da admissão (pré- tratamento), 

quatro semanas depois e após oito semanas, na conclusão do protocolo. Foi observado, que os 

voluntários do grupo A iniciaram o tratamento com maior sintomatologia dolorosa do que os 

voluntários do Grupo B. Após a quarta semana, os voluntários do Grupo A apresentaram uma 

melhora da sintomatologia dolorosa quando comparados ao Grupo B. No final do protocolo, 

na reavaliação final, os voluntários de ambos os grupos apresentaram melhora da 

sintomatologia dolorosa, quando comparados com a avaliação inicial.   

Na tabela 5, de acordo com o p-valor (p-valor = 0,1380), não existe diferença 

estatisticamente significativa entre os dois tratamentos no que se refere à avaliação da 

intensidade dolorosa.  
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Tabela 5: Comparação dos valores médios dos níveis de dor, mensurados pela EVA, entre os 

tratamentos. 

GRUPOS 
AVALIAÇÕES   

PRÉ-TRATAMENTO 4 SEMANAS 8 SEMANAS p-valor 

Grupo A  6,68  2,3 2,89  2,4 2,84 2,5 
0,1380

*
 

Grupo B 4,53  3,4 4,06  2,3 2,65  2,3 
Legenda: *Teste de Mann Whitney. 

 

 

Na tabela 6, de acordo com o Teste de Friedman (Comparações Múltiplas), existe 

diferença estatisticamente significativa entre as etapas do tratamento tanto para o grupo A 

quanto para o grupo B em relação à avaliação da intensidade dolorosa (EVA). No Grupo A, a 

diferença estatisticamente significativa entre as avaliações, ocorreu entre o pré-tratamento 

(admissão) e a primeira reavaliação (após a quarta semana) e, entre o pré-tratamento 

(admissão) e depois da oitava semana (reavaliação final). Já no Grupo B, a diferença 

estatisticamente significativa entre as avaliações, ocorreu entre o pré-tratamento (admissão) e 

depois da oitava semana (reavaliação final) e, entre a primeira reavaliação (depois da quarta 

semana) e a reavaliação final (depois da oitava semana). 

 

 

Tabela 6: Teste de Friedman (com Comparações Múltiplas) da avaliação da intensidade 

dolorosa durante o período de tratamento. 

GRUPOS 

DOR 

Estatística de 

teste 
G.L. p-valor 

Diferença significativa entre 

as avaliações 

Grupo A 17,67 2 0,0001 (1 – 2); (1 – 3)
*
 

Grupo B 13,08 2 0,0014 (1 – 3); (2 – 3)
*
 

Legenda: *1: Pré-Tratamento; 2: Quatro semanas depois; 3: Oito semanas depois. 

 

  

 Segundo David et al. (2009), o comprometimento de estruturas nobres na região do 

punho, entre as quais o nervo mediano, é considerado uma das causas mais frequentes de 

quadros dolorosos e das alterações sensitivas na região das mãos, especialmente nas 

extremidades.  

Quanto ao uso do UST foi utilizado o modo pulsátil para ambos os grupos, esta 

modalidade é utilizada atualmente por seus efeitos positivos sobre a inflamação aguda e 
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subaguda, dor de origem neuropática e o edema (STARKEY, 2001; TAYLOR et al., 2004; 

AGNE, 2013). 

Conforme Agne (2013), as modificações fisiológicas causadas pelas ondas 

ultrassônicas, que ocorrem no interior do tecido lesado, geram os seguintes efeitos biológicos: 

incremento da flexibilidade dos tecidos ricos em colágeno, com diminuição da rigidez 

articular e da contratura (associada a cinesioterapia), aumento do fluxo sanguíneo e 

consequente vasodilatação da área com hiperemia melhorando a vascularização dos tecidos e 

modulando a resposta inflamatória. Olsson e colaboradores (2008) revelam que, às mudanças 

fisiológicas induzidas pelo ultrassom terapêutico (UST), auxiliam na resolução do processo 

inflamatório local, com redução do edema e diminuição da pressão sobre as terminações 

nervosas livres, havendo uma consequente diminuição do quadro doloroso. Sugere-se então, 

que o alívio da sintomatologia dolorosa em ambos os grupos ocorreu devido a modulação 

inflamatória causada pelo UST.  

 Importante ressaltar, quanto à melhora do GRUPO B, que o mesmo foi submetido ao 

uso do UST (fonoforese) com o gel do extrato etanólico bruto da casca do caule da 

Anacardium occidentale L. Segundo Mitragotri (2000) e Ricoldy et al. (2010), existem várias 

vantagens para se utilizar a fonoforese como: a ação localizada da droga, ausência e/ou 

diminuição de efeitos colaterais decorrentes de ações sistêmicas e a prevenção do efeito de 

primeira passagem pelo fígado. Outra vantagem desta técnica é a somatória dos efeitos do 

ultrassom associada aos efeitos da droga (como corticoides e anti-inflamatórios) no 

tratamento das lesões. Podemos citar alguns estudos que comprovam a eficácia da aplicação 

da fonoforese como, estudo realizado por Sousa e colaboradores (2015), que teve como 

objetivo analisar a ação do gel da Bryophyllum calycinum Salisb, associado ao ultrassom 

pulsado (através da fonoforese), na cicatrização de feridas, concluiu que, o gel da folha santa 

associado ao ultrassom é capaz de acelerar o processo de cicatrização tecidual. Estudo 

realizado por Maia Filho e colaboradores (2011), que teve por objetivo analisar a ação anti-

inflamatória do gel da Babosa a 2% (Aloe barbadensis Mill.) associado ao ultrassom pulsátil 

no modelo de edema de pata, concluiu que, o gel da Aloe barbadensis Mill, associado à 

fonoforose é capaz reduzir a formação do edema de pata em ratos. 

 Em consonância com esses resultados, Vanderlinde e colaboradoes (2009) reportaram 

a atividade antinoceptiva do extrato acetônico das cascas de Anacardium occidentale L. em 

seu ensaio não clínico. Sobral Filho e colaboradores (2010) citam em seu artigo que o cajueiro 

é utilizado na medicina tradicional para fins terapêuticos como alivio da dor de dente, e ação 

anti-inflamatória para gengiva e garganta, bronquite, artrite e outros processos inflamatórios. 
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Cunha (2011) em um ensaio toxicológico clínico de fase I, em que 28 voluntários saudáveis 

fizeram uso do hidrogel das cascas do caule, concluiu que não houve alterações clínicas, 

hematológicas, bioquímicas gerais e reações adversas significativas, confirmando sua 

segurança para o uso pela população. Sobral Filho (2010) em um ensaio clínico de fase II, 

utilizando o gel do extrato bruto do caule de Anacardium occidentale L., demonstrou 

resultados estatisticamente significantes na redução das lesões inflamatórias e não 

inflamatórias no tratamento da Acne Vulgar (AV), sendo mais eficaz a redução na contagem 

das lesões inflamatórias. 

 Importante citar que após a primeira reavaliação (após a quarta semana) foi 

introduzido a cinesioterapia para ambos os grupos. Estudo realizado por David e 

colaboradores (2009) mostrou que a partir da quinta sessão de fisioterapia, a cinesioterapia 

objetiva aprimorar a atividade mecânica gerada pelos músculos comprometidos, auxiliando na 

analgesia, na recuperação da expansibilidade, força, resistência à fadiga e no restabelecimento 

da cinestesia pela inibição dos fatores irritantes e fisiolimitantes. 

 

 

5. 3 AVALIAÇÃO DO NERVO MEDIANO 

 

 

 O Teste de Phalen e o Sinal de Tinel são testes de provocação utilizados na avaliação 

clínica e diagnóstica da STC. 

 Na tabela 7, está registrada a proporção de testes (resultados) positivos para o Teste de 

Phalen, entre os voluntários de ambos os grupos, referente às semanas de realização do 

protocolo, ou seja, no pré-tratamento (admissão), na primeira reavaliação (depois da quarta 

semana) e na reavaliação final (depois da oitava semana). Concluiu-se que, inicialmente todos 

os voluntários do Grupo A apresentavam resultado positivo para o Teste de Phalen, enquanto 

que no Grupo B, 95% dos voluntários apresentavam resultado positivo. Na primeira 

reavaliação observou-se que 79% dos voluntários do grupo A apresentavam resultado positivo 

enquanto que, no Grupo B esta proporção foi de 88%. Na reavaliação final, observou-se que 

53% dos voluntários do Grupo A, e 82% dos voluntários do Grupo B, terminaram o protocolo 

apresentando resultado positivo. O Teste de Phalen é considerado positivo se houver relato de 

parestesia durante a flexão forçada do punho, se a dormência for referida nos dedos, 

sobretudo no dedo médio, é provável a presença da STC (PARDINI JÚNIOR et al., 2017; 

CAMARGO et al., 2017;  BEDNAR et al., 2015; CHAMMAS et al., 2014; CAETANO; 

ALMAGRO, 2009;  DAVID; OLIVEIRA; OLIVEIRA 2009). 
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 De acordo com o p-valor (p = 0,2194), não existe diferença estatisticamente 

significativa entre os dois tratamentos para o Teste de Phalen.  

 

 

Tabela 7: Proporção de testes positivos entre os dois grupos – Teste de Phalen. 

GRUPOS 
AVALIAÇÕES  

PRÉ-TRATAMENTO 4 SEMANAS 8 SEMANAS p-valor 

Grupo A 95% 79% 53% 
0,2194

*
 

Grupo B 100% 88% 82% 
Legenda: *Teste de Proporção. 

 

 

Na tabela 8, de acordo com o Teste Q de Cochran, existe diferença estatisticamente 

significativa entre as etapas do tratamento para o Grupo A, sendo esta diferença constatada 

entre a admissão (pré-tratamento) e oito semanas depois (reavaliação final). Ou seja, para os 

voluntários do Grupo A, foi observado que houve uma redução da proporção de testes 

positivos, quando comparado o período de admissão com a reavaliação final. Isso significa 

que, houve redução dos relatos no que diz respeito à sensação de parestesias pelos 

voluntários.  Já para o Grupo B, não aparece diferença estatisticamente significativa, uma vez 

que a proporção de testes positivos permaneceu alta ao longo do tratamento. 

 

 

Tabela 8: Teste Q de Cochran (com Comparações Múltiplas) para o Teste de Phalen durante 

o protocolo de tratamento. 

GRUPOS 

TESTE DE PHALEN 

Estatística de 

teste 
G.L. p-valor 

Diferença significativa  

entre as avaliações 

Grupo A 12,25 2 0,0021 (1 – 3)
*
 

Grupo B 4,67 2 0,0969 – 

Legenda: *1: Pré-Tratamento; 2: Quatro semanas depois; 3: Oito semanas depois.  

 

 

 Na tabela 9, está registrada a proporção de testes (resultados) positivos para o Sinal de 

Tinel, entre os voluntários de ambos os grupos, referente às semanas de realização do 

protocolo, ou seja, no pré-tratamento (admissão), na primeira reavaliação (depois da quarta 

semana) e na reavaliação final (depois da oitava semana). Concluiu-se que, inicialmente 84% 

dos voluntários do Grupo A apresentaram resultado positivo para o Sinal de Tinel, enquanto 

que no Grupo B, 76% dos voluntários apresentaram resultado positivo. Na primeira 
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reavaliação observou-se que 68% dos voluntários do grupo A apresentaram teste positivo 

enquanto que, no Grupo B esta proporção foi de 53%. Na reavaliação final, observou-se que 

74% dos voluntários do Grupo A, e 65% dos voluntários do Grupo B, concluíram o protocolo 

apresentando resultado positivo. O Sinal de Tinel é considerado positivo se o paciente 

perceber parestesia ou hiperestesia durante a percussão manual da face palmar do punho no 

nível do nervo mediano, o mesmo, referirá sensação de cho ue elétrico ou de formigamento 

com irradiação ao polegar e dedos indicador, médio ou anelar (PADINI JÚNIOR et al., 2017; 

CAMARGO et al.,2017;  BEDNAR et al., 2015; CHAMMAS et al., 2014; CAETANO; 

ALMAGRO, 2009;  DAVID; OLIVEIRA; OLIVEIRA 2009). 

De acordo com o p-valor (p = 0,3441), não existe diferença estatisticamente 

significativa entre os dois tratamentos para o Sinal de Tinel.  

  

 

Tabela 9: Proporção de testes positivos entre os dois grupos – Sinal de Tinel.  

GRUPOS 
SINAL DE TINEL  

PRÉ-TRATAMENTO 4 SEMANAS 8 SEMANAS p-valor 

Grupo A 84% 68% 74% 
0,3441

*
 

Grupo B 76% 53% 65% 

Legenda: *Teste de Proporção. 

 

 

Na tabela 10, de acordo com o Teste Q de Cochran, não existe diferença 

estatisticamente significativa entre as etapas do tratamento para nenhum dos grupos.  

 

 

Tabela 10: Teste Q de Cochran (com Comparações Múltiplas) para o Sinal de Tinel durante o 

protocolo de tratamento. 

GRUPOS 

SINAL DE TINEL 

Estatística de 

teste 
G.L. p-valor 

Diferença significativa  

entre as avaliações 

Grupo A 1,75 2 0,4168 – 

Grupo B 3,00 2 0,2231 – 
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5.4 AVALIAÇÃO DA FORÇA 

 

 Na tabela 11, está demonstrada a média da força muscular (Kg), referente aos 

voluntários de ambos os grupos.  

 De acordo com o p-valor (p = 0,1237), não existe diferença estatisticamente 

significativa entre os dois tratamentos para a avaliação da força muscular, utilizando a 

dinamometria.  

 

Tabela 11: Média da avaliação da força muscular durante o tratamento. 

GRUPOS 
AVALIAÇÕES  

PRÉ-TRATAMENTO 4 SEMANAS 8 SEMANAS p-valor 

Grupo A 13,83  8,5 16,14 8,9 16,54 8,6 
0,1237

*
 

Grupo B 16,72  10,0 19,19 8,4 20,81 9,4 

Legenda: *Teste de Mann Whitney. 

 

 

Na tabela 12, de acordo com o Teste de Friedman, existe diferença estatisticamente 

significativa entre as etapas do tratamento tanto para o grupo A quanto para o grupo B em 

relação à força muscular. Em ambos os grupos, houve diferença estatisticamente significativa 

entre as avaliações realizadas no pré-atendimento (admissão) e a reavaliação final (após a 

oitava semana), também foi visto que, para o Grupo B, houve uma diferença estatisticamente 

significativa entre as avaliações realizadas no pré-atendimento (admissão) e na primeira 

reavaliação (após a quarta semana).   

 

Tabela 12: Teste de Friedman (com Comparações Múltiplas) da avaliação da força 

muscular durante o período de tratamento. 

GRUPOS 

DINAMOMETRIA 

Estatística de 

teste 
G.L. p-valor 

Diferença significativa entre 

as avaliações 

Grupo A 7,89 2 0,0193 (1 – 3)
*
 

Grupo B 18,49 2  0,0001 (1 – 2); (1 – 3)
*
 

Legenda: *1: Pré-Tratamento; 2 : Quatro semanas depois; 3: Oito semanas depois.  

 

  

 Importante observar que após a primeira reavaliação foi adicionado ao protocolo de 

tratamento a cinesioterapia, que incluiu exercícios de fortalecimento muscular, utilizando 

halteres (pesos variados) como resistência. Para cada voluntário foi calculado a RM (repetição 
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máxima). Uma repetição máxima (RM) é definida como a maior quantidade de peso (carga) 

que um músculo pode mover ao longo da ADM disponível por um número específico de 

vezes antes de fatigar (KISNER; COLBY, 2016). 

 Para Kisner e Colby (2016), muitos fatores, como lesão, doença, imobilização, desuso 

e inatividade, podem resultar em comprometimento do desempenho muscular, levando à fra-

queza e à atrofia muscular. Quando déficits no desempenho muscular colocam uma pessoa em 

risco de lesão ou obstruem a função, o uso de exercícios resistidos é uma intervenção te-

rapêutica apropriada para melhorar o uso integrado da força, da potência e da resistência 

muscular durante movimentos funcionais, reduzir o risco de lesões ou as recidivas de lesão e 

potencializar o desempenho físico. Força muscular é a maior força mensurável que pode ser 

exercida por um músculo ou grupo muscular para vencer a resistência durante um esforço 

máximo único. Força funcional relaciona-se à habilidade do sistema neuromuscular de 

produzir, reduzir ou controlar as forças, contempladas ou impostas, durante as atividades 

funcionais, de modo suave e coordenado. A força muscular insuficiente pode contribuir para 

grandes perdas funcionais, até mesmo nas atividades diárias mais básicas.  

 Trabalhar a força muscular é muito importante para os portadores da STC, pois, 

segundo Lobo e colaboradores (2017) os sintomas dessa síndrome, variam dependendo da 

gravidade da doença e, inicialmente a sintomatologia é leve, sendo que com o tempo, ocorre 

piora do quadro, com uma diminuição da sensibilidade e da força muscular, atrofia e o 

despertar noturno.  

 Apesar de não existir na literatura referências que relacionem diretamente o uso do 

UST e da cinesioterapia ao aumento da força muscular, clinicamente, observa-se que a 

resolução do processo inflamatório associado à diminuição do quadro álgico, permite o 

incremento da força muscular. 

 

 

5.5 QUALIDADE DE VIDA 

 

 Nesse estudo, foram analisados os aspectos referentes à qualidade de vida utilizando o 

questionário SF-36. Na tabela 13, é possível observar os valores das médias obtidas a partir, 

das avaliações dos domínios avaliados pelo SF-36.  
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Tabela 13: Média dos valores obtidos nas avaliações dos domínios avaliados pelo SF-36. 

GRUPOS / DOMÍNIOS 
AVALIAÇÕES  

PRÉ-TRATAMENTO 4 SEMANAS 8 SEMANAS p-valor** 

Capacidade Funcional 

   0,3901 A 48,94  0,26 48,88  0,18 48,76  0,18 

B 48,92  0,22 48,89  0,22 48,83  0,19 

Aspectos físicos 

   0,4392 A 98,84  0,26 98,59  0,41 98,55  0,37 

B 98,88  0,32 98,75  0,37 98,43 0,43 

Dor 

   0,6402 A 19,39  0,20 19,25  0,20 19,20  0,11 

B 19,39  0,16 19,32  0,15 19,21  0,11 

Estado Geral de Saúde 

   0,9717 A 24,26  0,24 24,16  0,22 24,16  0,21 

B 24,17  0,26 24,13  0,24 24,05  0,23 

Vitalidade 

   0,5118 A 19,27  0,22 19,26  0,20 19,18  0,16 

B 19,23  0,18 19,19  0,16 19,08  0,13 

Aspectos Sociais 

   0,0737 A 23,89  0,15 23,90  0,22 23,88  0,18 

B 23,95  0,18 23,89  0,11 23,80  0,09 

Aspectos Emocionais 

   0,0452
*
 A 98,64  0,35 98,18  0,35 98,17  0,32 

B 98,30  0,43 98,33  0,42 98,20  0,36 

Saúde Mental 

   0,6190 A 19,06  0,15 19,03  0,14 19,00  0,13 

B 19,06  0,19 19,01  0,15 19,00  0,12 
Legenda: **Teste de Mann Whitney. 

 

 

 Na tabela 13, observa-se que, não há diferença estatisticamente significativa entre os 

domínios avaliados, exceto, no que se refere ao domínio “aspectos emocionais” (p = 0,0452), 

o que quer dizer que, existe diferença estatisticamente significativa entre os tratamentos, 

embora não exista para os demais domínios abordados pelo SF-36.  

 Segundo Campolina e Ciconelli (2006), os instrumentos genéricos como o SF-36, têm 

como vantagens a possibilidade de avaliação simultânea de várias áreas ou domínios, a 

possibilidade de serem usados em qualquer população e o fato de permitirem comparações 

entre pacientes com diferentes patologias. Mas, a grande desvantagem é o fato de que podem 

não demonstrar alterações em aspectos específicos. Em estudo realizado por, Hecker et al. 

(2011) e por Vitorino et al. (2006), nas comparações entre os dois grupos, não foram 
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verificadas diferenças estatisticamente significantes (p ˂ 0,05), nos períodos pré e pós-

tratamento, para nenhum dos oito aspectos analisados do SF-36. 

 Ao contrário desse estudo, estudo realizado por Cruz (2014), em pacientes submetidos 

a cirurgia de descompressão do nervo mediano, foi utilizado o SF-36 para avaliar a qualidade 

de vida dos pacientes durante o período pré-operatório e pós-operatório, foi visto que, houve 

resultado estatisticamente significativo para os seguintes domínios: aspectos físicos, dor, 

vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental. No entanto, houve domínios 

que não apresentaram significância estatística como, os domínios da capacidade funcional e 

estado geral de saúde. 

 Na tabela 14, de acordo com o Teste de Friedman, existe diferença estatisticamente 

significativa entre as etapas do tratamento tanto para o Grupo A (nos domínios “capacidade 

funcional”, “aspectos físicos”, “dor”, “aspectos emocionais” e “sa de mental”)  uanto para o 

Grupo B (nos domínios “aspectos físicos”, “dor”, “vitalidade” e “aspectos sociais”).  

 

 

Tabela 14: Teste de Friedman (com Comparações Múltiplas) para os domínios avaliados do 

SF-36. 

GRUPOS/ DOMINÍOS 

SF- 36 

Estatística de 

teste 
G.L. p-valor 

Diferença significativa  

entre as avaliações 

Capacidade Funcional 

    A 8,45 2 0,0145 (1 – 3)
*
 

B 3,38 2 0,1837 - 

Aspectos físicos 

    A 7,37 2 0,0250 (1 – 3)
*
 

B 9,90 2 0,0070 (1 – 3)
*
 

Dor 

    A 9,69 2 0,0078 (1 – 3)
*
 

B 8,00 2 0,0183 (1 – 3)
*
 

Estado Geral de Saúde 

    A 5,31 2 0,0701 - 

B 5,16 2 0,0755 - 

Vitalidade 

    A 5,20 2 0,0742 - 

B 6,61 2 0,0366 (1 – 3)
*
 

Aspectos Sociais 

    A 0,73 2 0,6918 - 

B 7,28 2 0,0262 (1 – 3)
*
 

Aspectos Emocionais 

    A 14,00 2 0,0009 (1 – 2); (1 – 3)
*
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B 2,94 2 0,2291 - 

Saúde Mental 

    A 5,69 2 0,0480 (1 – 3)
*
 

B 0,56 2 0,7548 - 
   Legenda: *1: Pré-Tratamento; 2: Quatro semanas depois; 3: Oito semanas depois.  

 

 

 Em relação ao domínio capacidade funcional, observou-se que para o Grupo A, houve 

diferença estatisticamente significativa entre as avaliações realizadas no pré-atendimento 

(admissão) e a reavaliação final (após a oitava semana). Já para os domínios aspectos físicos e 

dor, houve diferença estatisticamente significativa para ambos os grupos, entre as avaliações 

realizadas no pré-atendimento (admissão) e a reavaliação final (após a oitava semana). O 

período entre a primeira reavaliação e a reavaliação final, foi caracterizado pela introdução da 

cinesioterapia no protocolo de atendimento e que teve como objetivo, melhorar a capacidade 

funcional e a força muscular. Em estudo realizado por Hecker et al. (2011) que comparou os 

efeitos da hidrocinesioterapia e da cinesioterapia na qualidade de vida de pacientes portadoras 

de fibromialgia, utilizando o SF-36, foi visto que o grupo tratado com a cinesioterapia obteve 

melhora estatisticamente significante. Isso pode estar relacionado aos efeitos do alongamento 

na recuperação da amplitude de movimento e da mobilidade articular agindo positivamente 

sobre a sintomatologia da fibromialgia e facilitando a execução das atividades de vida diária. 

Também discute que, por meio da cinesioterapia, o alongamento interfere na flexibilidade, 

relaxando os músculos que estão contraídos e rígidos, diminuindo a dor. Observou-se que a 

melhora da sintomatologia dolorosa (houve redução da média para ambos os grupos), 

provavelmente sofreu influência da ação do ultrassom terapêutico (UST), pois, segundo 

Agnes (2013), o UST incrementa a flexibilidade dos tecidos ricos em colágeno, com 

diminuição da rigidez articular e da contratura, associada a cinesioterapia. Ocasiona também, 

aumento do fluxo sanguíneo e consequente vasodilatação da área com hiperemia melhorando 

a vascularização dos tecidos e modulando a resposta inflamatória. Salientando ainda, que há 

relatos na literatura que os metabólitos (polifénois, taninos e flavomoídes) da Anacardium 

occidentale L. apresentam potente efeito anti-inflamatório (HASLAN, 1966; MOTA, 1982; 

DINIZ et al., 1997; MELO et al., 1997; SCHIRATO, 2006; SILVA et al., 2007).  

 Em relação ao domínio aspectos emocionais, foi percebido diferença significativa para 

o Grupo A, entre as avaliações realizadas no pré-atendimento (admissão) e  na primeira 

reavaliação (após a quarta semana) assim como, entre as avaliações realizadas no pré-

atendimento (admissão) e na reavaliação final (após a oitava semana). Sugere-se que, com a 

Tabela 14 (continuação) 
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realização do tratamento a doença (STC) passou a interferir menos nos aspectos emocionais.  

Já para o domínio, saúde mental, também para o Grupo A, houve diferença estatisticamente 

significativa entre as avaliações realizadas no pré-atendimento (admissão) e a reavaliação 

final (após a oitava semana). Segundo Hecker et al. (2011), o exercício é capaz de interferir 

positivamente no estado mental, melhorando a autoestima e diminuindo a depressão. Há um 

incremento significativo na saúde mental, provavelmente por causa do bem-estar geral 

promovido pelo exercício e o convívio com pessoas apresentando a mesma patologia.  

 Para o Grupo B, houve diferença estatisticamente significativa entre as avaliações 

realizadas no pré-atendimento (admissão) e na reavaliação final (após a oitava semana) tanto 

para o domínio vitalidade como para o domínio aspectos sociais. Hecker et al. (2011), sugere 

que, a diminuição da dor, reflete positivamente nesses aspectos, uma vez que a dor limita as 

atividades diárias e incapacita o indivíduo de realizar tarefas em grupos pelo desconforto 

dessa sintomatologia.  

 

 

5.6 TERMOGRAFIA 

 

 A tabela 15 mostra a média dos valores termográficos entre os períodos de tratamento: 

admissão (pré-tratamento), primeira reavaliação (depois da quarta semana) e reavaliação final 

(depois da oitava semana).  

 

 

Tabela 15: Média dos valores obtidos nas avaliações termográficas durante o tratamento. 

REGIÃO / GRUPOS 
AVALIAÇÕES  

PRÉ-TRATAMENTO 4 SEMANAS 8 SEMANAS  

PUNHO 
   

p-valor 

GRUPO A 31,04  1,3 31,49  1,8 31,21  2,0 
0,1539

*
 

GRUPO B 30,85  1,9 31,08  1,9 31,75  1,8 

ANTEBRAÇO 
   

p-valor 

GRUPO A 30,42  1,0 30,56  1,1 30,84  1,6 
0,6566

*
 

GRUPO B 30,64  1,6 30,74  1,4 30,86  1,6 

           Legenda: *Teste de Mann Whitney. 

 

 

 De acordo com o p-valor, não existe diferença estatisticamente significativa entre os 

dois tratamentos para a Termografia.  
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  Na tabela 16, de acordo com o Teste de Friedman, não existem diferenças 

estatisticamente significativas entre as etapas do tratamento para nenhum dos grupos (A e B) 

em relação à Termografia. Ou seja, não houve variação estatisticamente significativa dos 

valores termográficos entre o início, meio e o final do tratamento para nenhum dos grupos, 

não sendo possível identificar a melhora ou piora do processo inflamatório através da 

termografia. 

 

 

Tabela 16: Comparações Múltiplas (Teste de Friedman) para os valores termográficos 

durante o tratamento. 

GRUPOS 

TERMOGRAFIA 

Estatística de 

teste 
G.L. p-valor 

Diferença significativa entre as 

avaliações 

PUNHO 
    

GRUPO A 3,12 2 0,2101 - 

GRUPO B 3,29 2 0,1926 - 

ANTEBRAÇO 
    

GRUPO A 2,61 2 0,2699 - 

GRUPO B 2,23 2 0,327 - 

 

 

 Corroborando com esses dados, estudo realizado por Brito et al. (2015) que teve como 

objetivo analisar as alterações termográficas em pacientes com lombalgia crônica sob 

diferentes intervenções fisioterapêuticas, foi visto que, não houve diferença significativa na 

temperatura da região lombar, comparando-se pré e pós-tratamento. Estudo realizado por 

Carvalho (2016) que teve como objetivo avaliar os efeitos da eletroacupuntura de baixa 

frequência na dor, capacidade funcional, ativação muscular, temperatura superficial e 

mediadores inflamatórios em pacientes com dor lombar crônica inespecífica, foi visto que, 

não houve diferença estatisticamente significativa entre as avaliações. Em estudo realizado 

por Lemos (2015), que teve como objetivo avaliar o comportamento da temperatura, da 

atividade eletromiográfica (EMG), da força muscular, da amplitude de movimento (ADM) e 

da atividade eletroencefalográfica (EEG), após a aplicação da Kinesio Taping (KT) no 

músculo reto femoral, com diferentes tensões e direções, foi percebido que, quando 

comparada a temperatura intra grupos, não houve diferença significativa entre o membro 

experimental, submetido às aplicações de KT, e o membro não dominante, o controle. 
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 No entanto, estudo realizado por Magas et al. (2012) que teve como objetivo avaliar a 

viabilidade de aplicação da termografia no diagnóstico de tendinite de punho por LER/DORT, 

foi visto que, ao serem comparadas as taxas de variação e a diferença média de temperatura 

entre os grupos, observou-se uma diferença estatisticamente significativa na variação de 

temperatura indicando que a termografia é capaz de detectar tendinite de punho. Estudo 

realizado por Cunha (2016) que teve como objetivo, avaliar as alterações de temperatura nas 

mãos de pacientes com hanseníase nas diferentes formas clínicas da doença, percebeu-se que, 

através da termografia, há diferença de temperatura entre as mãos de doentes e controles 

sadios, indicando que a termografia pode ser utilizada como método diagnóstico 

complementar da disfunção neural autonômica na hanseníase. Zivcak, Madarasz e Hudak 

(2011) avaliaram a distribuição fisiológica da temperatura do dorso da mão de portadores da 

STC, em comparação com indivíduos saudáveis, através da termografia, os resultados 

mostraram que, as temperaturas da pele da área de distribuição do nervo mediano na região 

dorsal das mãos, foram significativamente diferentes entre a STC e o grupo controle. Estudo 

realizado por Pontes et al. (2017) que teve como objetivo comparar a incidência e a 

intensidade de efeitos adversos agudos e a variação da temperatura da pele da face através da 

termografia, após a aplicação de ventilação não invasiva (VNI), através da análise visual 

termográfica de zonas de esfriamento e aquecimento na face, concluindo que, a  termografia 

cutânea pode ser uma ferramenta adicional na detecção de efeitos adversos na pele da face 

associados ao uso da VNI. 

 Para Meira e colaboradores (2014) a análise de imagens termográficas oferece uma 

abordagem útil para o diagnóstico e acompanhamento de vários distúrbios físicos. 

Geralmente, a maioria das lesões tissulares está relacionada a variações no fluxo sanguíneo, 

que podem afetar a temperatura cutânea. Como exemplos, podem-se citar os processos 

inflamatórios que acarretam em hipertermia. Por outro lado, uma diminuição da perfusão 

pode causar hipotermia.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Utilizando um protocolo terapêutico, para atender os objetivos traçados por este 

estudo, foi avaliado a sintomatologia dolorosa, a integridade do nervo mediano, a força 

muscular, o processo inflamatório e a qualidade de vida dos voluntários portadores da 

síndrome do túnel do carpo (STC) e a partir daí concluiu-se que: 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os dois tratamentos (Grupo A 

e Grupo B) no que se refere à avaliação da intensidade dolorosa, avaliação do nervo mediano 

(Teste de Phalen e Sinal de Tinel), avaliação da força muscular, avaliação do processo 

inflamatório (utilizando a Termografia). Em relação a avaliação da qualidade de vida (SF-36), 

houve diferença estatisticamente significativa entre os dois tratamentos para o domínio 

“aspectos emocionais”. 

Houve diferença estatisticamente significativa entre as etapas do tratamento tanto para 

o grupo A quanto para o grupo B, na avaliação da intensidade dolorosa, na avaliação do nervo 

mediano (Teste de Phalen), da força muscular e da qualidade de vida. Não houve diferença 

estatisticamente significativa entre as etapas do tratamento para a avaliação do processo 

inflamatório, utilizando a termografia.  

É importante ressaltar que os voluntários do Grupo B, que fizeram uso do gel da casca 

do caule da Anacardium occidentale L., através da fonoforese apresentaram uma melhora da 

sintomatologia dolorosa, um incremento da força muscular e consequentemente um ganho da 

atividade funcional, melhora em alguns aspectos da qualidade de vida. Assim, sugere-se que o 

gel do extrato etanólico da casca do caule de Anacardium occidentale L., possa ter ação anti – 

inflamtória, somada aos efeitos do UST. 

No entanto, se faz necessário a realização de novos estudos, com um tamanho amostral 

maior, associada a novas metodologias e maior controle das variáveis estudadas.  

Almeja-se que esse estudo contribua para os conhecimentos científicos acerca da 

Anacardium occidentale L., uma vez que, as propriedades farmacológicas do cajueiro são tão 

conhecidas que torna, o seu uso bastante comum na medicina popular, além de ser, uma das 

plantas que está presente, na Relação Nacional de Plantas de Interesse para o SUS 

(RENISUS), que contém as plantas de interesse terapêutico, de uso medicinal popular, e que 

carecem de maiores investigações.  
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SINTÉTICOS E BIOATIVOS 

 

APÊNDICE A 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Prezado (a) Senhor (a), 

 

Esta pesquisa é sobre ENSAIO FARMACOLÓGICO CLÍNICO DE FASE II 

COM GEL DO EXTRATO BRUTO DA CASCA DO Anacardium occidentale L. NO 

TRATAMENTO DA SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO e está sendo desenvolvida 

pela pesquisadora Janine Agra Padilha aluna do Curso de Doutorado do Programa de Pós 

Graduação em Produtos Naturais Sintéticos e Bioativos da Universidade Federal da Paraíba, 

sob a orientação do (a) Prof. (a) Dr
a
 Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz. 

O objetivo do estudo é avaliar a eficácia terapêutica do gel obtido do extrato bruto da casca 

do caule da Anacardium occidentale L., através da fonoforese comparado ao tratamento 

fisioterapêutico utilizando o ultrassom terapêutico em pacientes com Síndrome do Túnel do Carpo. 

A finalidade deste trabalho é contribuir para as descobertas de novos produtos 

fitoterápicos que possam ser utilizados pela população devido aos seus efeitos terapêuticos em 

lesões inflamatórias, com as vantagens do baixo custo de produção e boa tolerabilidade. 

Solicitamos a sua colaboração para participar da pesquisa experimental fazendo uso do 

ultrassom terapêutico convencional ou do ultrassom terapêutico através da fonoforese com o 

gel do extrato bruto da casca do caule do Anacardium occidentale L. sendo, ambos aplicados 

por mim no modo pulsado. Solicito também sua autorização para apresentar os resultados 

deste estudo em eventos da área de saúde e publicar em revista científica (se for o caso). O gel 

é obtido á partir da casca do caule de Anacardium occidentale L., sendo uma planta já 

estudada no laboratório de Tecnologia Farmacêutica e de Produtos Naturais e Sintéticos 

Bioativos da UFPB há mais de 15 anos. Em testes de toxicidade feitos em animais de 

laboratório, não foram demonstrados efeitos prejudiciais à saúde dos animais, mesmo 
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utilizando doses bem acima das usadas popularmente. O ultrassom terapêutico constitui um 

recurso utilizado pela Fisioterapia para tratamento de processo inflamatório agudo. 

Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo. 

Informamos que essa pesquisa não oferece riscos, previsíveis, para a sua saúde. Se você tiver 

qualquer dúvida ou se houver algum sintoma e/ou sinal associados com a pesquisa, deverá 

contatar a Fisioterapeuta Janine Agra Padilha, através do número: (083) 8766-4660 e Dr
a
. 

Margareth de Fátima Formiga de Melo Diniz, através do número: (083) 3216-7150. 

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o (a) senhor(a) 

não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo 

Pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir 

do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na assistência que vem 

recebendo na Instituição (se for o caso). 

Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que 

considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que 

receberei uma cópia desse documento. 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

ou Responsável Legal 

 

 

 OBERVAÇÃO: (em caso de analfabeto - acrescentar) 

         Espaço para impressão                                                                                                                             

         dactiloscópica 

              

______________________________________ 

                Assinatura da Testemunha                                                                                                                                                            

    

Contato com o Pesquisador (a) Responsável:  

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para o (a) 

pesquisador (a) Janine Agra Padilha, através do número: (083) 98766-4660 e Dr
a
. Margareth 

de Fátima Formiga de Melo Diniz, através do número: (083) 3216-7150. 
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Endereço (Setor de Trabalho): Universidade Federal da Paraíba. Programa de Pós Graduação 

em Produtos Naturais Sintéticos e Bioativos. 

Telefone: (083)3216-7502 

Ou 

Comitê de Ética em Pesquisa do CCS/UFPB – Cidade Universitária / Campus I 

Bloco Arnaldo Tavares, sala 812 – Fone: (83) 3216-7791. 

Atenciosamente, 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Participante  

 

Obs.: O sujeito da pesquisa ou seu representante e o pesquisador responsável deverão rubricar todas as 

folhas do TCLE apondo suas assinaturas na última página do referido Termo.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUTOS NATURAIS SINTÉTICOS E 

BIOATIVOS 

 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO CLÍNICA 

 

APÊNDICE B 

 
 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO CLÍNICA                                                     DATA: 

N°                                                                                                              TIPO DE TRATAMENTO: 

NOME: 

ENDEREÇO: 

DATA DE NASCIMENTO: 

ESTADO CIVIL: 

TELEFONE / CONTATO: 

PROFISSÃO: 

TRABALHA:    (    ) SIM                         (    ) NÃO 

JORNADA DE TRABALHO: 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO: 

QP: 

HDA: 

 

 

MEMBRO AFETADO: (   ) D                   (   ) E 

FAZ USO DE ALGUM MEDICAMENTO?        (     ) SIM             (     ) NÃO 

QUAL? 

EXAME FÍSICO: 

AVALIAÇÃO DA DOR: MSD: 

Dor (Escala Visual Analógica Numérica): MSE: 

 

AVALIAÇÃO DO NERVO 

MEDIANO 

 

TESTE DE PHALEN (   ) POSITIVO                  (   ) NEGATIVO 

SINAL DE TINEL (   ) POSITIVO                  (   ) NEGATIVO 

MEMBRO AFETADO:  (   ) D                   (   ) E 

DINAMOMETRIA  MSD MSE 

   

  

  

   

TERMOGRAFIA   

SF-36   

REAVALIAÇÃO                                                                                   DATA: _______________ 
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NOME:  

EXAME FÍSICO: 

AVALIAÇÃO DA DOR: MSD: 

Dor (Escala Visual Analógica Numérica): MSE: 

 

AVALIAÇÃO DO NERVO 

MEDIANO 

 

TESTE DE PHALEN (   ) POSITIVO                  (   ) NEGATIVO 

SINAL DE TINEL (   ) POSITIVO                  (   ) NEGATIVO 

MEMBRO AFETADO:  (   ) D                   (   ) E 

DINAMOMETRIA  MSD MSE 

   

  

  

TERMOGRAFIA   

SF 36   

 

 

REAVALIAÇÃO FINAL                                                                DATA: _______________ 

 

NOME:  

EXAME FÍSICO: 

AVALIAÇÃO DA DOR: MSD: 

Dor (Escala Visual Analógica Numérica): MSE: 

 

AVALIAÇÃO DO NERVO 

MEDIANO 

 

TESTE DE PHALEN (   ) POSITIVO                  (   ) NEGATIVO 

SINAL DE TINEL (   ) POSITIVO                  (   ) NEGATIVO 

MEMBRO AFETADO:  (   ) D                   (   ) E 

DINAMOMETRIA  MSD MSE 

   

  

  

TERMOGRAFIA MSD MSE 

SF 36   
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUTOS NATURAIS SINTÉTICOS E BIOATIVOS 

 

NOME: ___________________________________________________________________________________ 

 
Versão Brasileira do Questionário de Qualidade de Vida - SF-36 

 

ANEXO A 

 

 

 Instruções: Esta pesquisa questiona você sobre sua saúde. Estas informações nos manterão informados de como 

você se sente e quão bem você é capaz de fazer atividades de vida diária. Responda cada questão marcando a 

resposta como indicado. Caso você esteja inseguro em como responder, por favor, tente responder o melhor que 

puder. 

1- Em geral você diria que sua saúde é:  

 

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 

  

2- Comparada há um ano, como você classificaria sua idade em geral, agora? 

 

Muito Melhor Um Pouco Melhor Quase a Mesma Um Pouco Pior Muito Pior 

1 2 3 4 5 

 

3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia comum. Devido à 

sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades? Neste caso, quando?  

  

Atividades 
Sim, dificulta 

muito 

Sim, dificulta 

um pouco 

Não, não 

dificulta de 

modo algum 

a) Atividades Rigorosas, que exigem muito 

esforço, tais como correr, levantar objetos 

pesados, participar em esportes árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais como mover uma 

mesa, passar aspirador de pó, jogar bola, varrer a 

casa. 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 

d) Subir vários  lances de escada 1 2 3 
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e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 1 2 3 

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 

i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

 

4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho ou com alguma 

atividade regular, como conseqüência de sua saúde física?   

 

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho ou a outras 

atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras atividades. 1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (p. ex. necessitou de 

um esforço extra).   

1 2 

 

5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho ou outra atividade 

regular diária, como conseqüência de algum problema emocional (como se sentir deprimido ou ansioso)?  

 

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho ou a outras 

atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto cuidado como 

geralmente faz. 

1 2 

 

6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas emocionais interferiram nas suas 

atividades sociais normais, em relação à família, amigos ou em grupo? 

 

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  

 

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito 

grave 

1 2 3 4 5 6 
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8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal (incluindo o trabalho dentro de 

casa)? 

 

De maneira alguma Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você durante as últimas 4 

semanas. Para cada questão, por favor marque uma resposta que mais se aproxime com a  maneira como você se 

sente, em relação às últimas 4 semanas.  

 

 

Todo 

Tempo 

A 

maior 

parte 

do 

tempo 

Uma 

boa 

parte 

do 

tempo 

Alguma 

parte do 

tempo 

Uma 

pequena 

parte do 

tempo 

Nunca 

a) Quanto tempo você tem 

se sentindo cheio de vigor, 

de vontade, de força?  

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo você tem 

se sentido uma pessoa 

muito nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo você tem 

se sentido tão deprimido 

que nada pode anima-lo? 

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo você tem 

se sentido calmo ou 

tranqüilo? 

1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo você tem 

se sentido com muita 

energia? 

1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo você tem 

se sentido desanimado ou 

abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo você tem 

se sentido esgotado? 
1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo você tem 

se sentido uma pessoa 

feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo você tem 

se sentido cansado?  
1 2 3 4 5 6 

 

10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou problemas emocionais interferiram 

com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc)?  

 

Todo 

Tempo 

A maior parte do 

tempo 

Alguma parte do 

tempo 

Uma pequena 

parte do tempo 

Nenhuma parte 

do tempo 

1 2 3 4 5 
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 11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?  

 

 

Definitivamente 

verdadeiro 

A maioria 

das vezes 

verdadeiro 

Não 

sei 

A 

maioria 

das vezes 

falso 

Definitiva- 

mente falso 

a) Eu costumo adoecer  

um pouco mais facilmente 

que as outras pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão saudável 

quanto qualquer pessoa 

que eu conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a minha 

saúde vai piorar 
1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é 

excelente 
1 2 3 4 5 

 

 

PONTUAÇÃO: _____ /100  

 

Ass. Pesquisador: ________________________________________ Data:___/___/___. 

 


