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A EFICÁCIA DA DINAMOMETRIA NA AVALIAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR DE 
DIABÉTICOS EM RELAÇÃO AO TESTE DE FORÇA MANUAL 

 
NATHALIA ULICES SAVIAN

ALESSANDRA MADIA MANTOVANI
ANDRESSA VISCONE
ELISA BIZETTI PELAI

PRISCILA PAGOTTO
EDNA MARIA DO CARMO

CRISTINA ELENA PRADO TELES FREGONESI

       O objetivo do estudo foi comparar a FM de plantiflexores e dorsiflexores do tornozelo em
neuropatas, por teste manual e dinamometria. Método: A pesquisa contou com 45 sujeitos: GC, 
grupo controle (n=20) e GD, grupo diabético (n=25). Foi realizado o teste manual, que possui
graduação de 0-5 seguido do teste por dinamometria. A estatística foi realizada por teste de
Kolmogorov-Smirnov e análise de variância paramétrica e não paramétrica. Utilizou-se o teste de 
Tukey como pós-teste, com 5% de significância. Resultados: O GC (63,5±6,3 anos – 17 mulheres e 
8 homens) obteve nível 5 em todos os testes de FM manual, já o GD (64,9±6,5 anos – 13 mulheres 
e 7 homens) obteve 4,2±0,9. Na dinamometria a força do membro não dominante resultante no GC
e GD foi, respectivamente, plantiflexão = 23,4±10,3 kg; dorsiflexão = 10,8±5,7 kg e plantiflexão = 
15,7±8,6 kg; dorsiflexão = 6,7±3,7 kg. Após comparação entre GC e GD, obteve-se, para os 
movimentos de PF e DF, os respectivos p-valores 0,0104 e 0,0076. O teste de FM manual não foi
sensível aos déficits de FM em diabéticos nos movimentos dos tornozelos comparado à
dinamometria.  
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AÇÃO DA ENDERMOLOGIA NO TRATAMENTO DA LIPODISTROFIA LOCALIZADA 
 

MARIANA ROMANHOLI PALMA
MARIANE FÁTIMA DA SILVA ARAUJO

JÉSSIKA YURI MIZOBE NAKAMURA
BEATRIZ BROTO SILVA

CLÁUDIO SPÍNOLA NAJAS
FRANCIS LOPES PACAGNELLI

GABRIELA ANDRADE PIEMONTE LOPES

       A lipodistrofia localizada é o acúmulo de tecido gorduroso em excesso em determinadas partes
do corpo. A endermologia é uma técnica dentro da fisioterapia dermato-funcional (estética), que 
atua no tratamento dessas lipodistrofias, agindo nos planos cutâneos e subcutâneos. O objetivo deste
estudo foi avaliar os efeitos da endermologia na lipodistrofia localizada. Três indivíduos do gênero
feminino com queixa de lipodistrofia localizada em abdômen, quadril e coxas foram avaliados e
submetidos a 15 sessões de endermologia, duas vezes por semana com duração de 40 minutos.
Embora duas pacientes tenham aumentado o peso corporal, houve redução de quatro das cinco áreas 
avaliadas, com exceção do quadril, que teve aumento da média perimétrica. A técnica promoveu um
remodelamento do contorno corporal e a perda de medidas não esteve necessariamente relacionada
com a perda ou o ganho de peso corporal.  
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EVERTON ALEX CARVALHO ZANUTO

NATHALIA ULICES SAVIAN
FERNANDA STELLUTTI MAGRINI PACHIONI
CRISTINA ELENA PRADO TELES FREGONESI

RÔMULO ARAÚJO FERNANDES
ISMAEL FORTE FREITAS JR

       Delineamento: Estudo transversal. Objetivo: Analisar a reprodutibilidade de um questionário
que avalia absenteísmo e consumo de medicamentos. Métodos: A amostra foi constituída de 92
adultos ( > 18anos) de ambos os sexos no teste e 20 adultos de ambos os sexos no reteste. O teste-
reteste foram aplicados pelo mesmo avaliador no prazo de 17 a 30 dias. Resultados: O teste 
McNemar não indicou diferenças significativas entre teste-reteste. Os valores de concordância 
oscilaram entre 0.36 e 1.00. O índice kappa indicou valores elevados de concordância, com exceção
da compra de remédios para a dor (k= 0.36 [kIC95%: 0.11; 0.85]). Na variável politômica, foi
utilizado o teste de Spearman, que estabeleceu forte correlação entre teste-reteste (r = 0.822; p < 
0,05). Conclusão: A reprodutibilidade do teste-reteste do questionário criado para identificar 
informações sobre absenteísmo e cuidados com a saúde de trabalhadores mostrou-se satisfatória  
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NATÁLIA SILVA LOOSLI

CLARIANA CIBELE SOARES DE SOUZA
JULIANA SOUZA UZELOTO

ESTELA VIDOTTO DE OLIVEIRA
DÉBORA FERNANDES DOS SANTOS

RENATA CALCIOLARI ROSSI E SILVA
FRANCIS LOPES PACAGNELLI

DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI

       O objetivo deste estudo foi relacionar dados do crescimento e do desenvolvimento em crianças
institucionalizadas em creche. Foram avaliadas 30 crianças com idade cronológica entre 3 e 5 anos
de ambos os gêneros. As avaliações foram feitas através da coleta do peso e altura, para análise do 
Índice de Massa Corporal, seguida da avaliação das áreas motor global, motor fino adaptativo,
pessoal social e linguagem do Teste de Denver II. Observou-se maior percentual de crianças 
classificadas com Índice de Massa Corporal adequado, em todas as faixas etárias. Já na avaliação
das áreas: motor global e motor fino adaptativo a maior parte das crianças apresentaram-se com 
classificação “normal”. Enquanto nas demais áreas: a pessoal social e a linguagem houve uma
distribuição homogênea entre as classificações. Portanto, as crianças institucionalizadas em creche
avaliadas neste estudo apresentaram-se com dados normais para o crescimento e desenvolvimento. 
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IDOSOS PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA DE FISIOTERAPIA NA UNATI 

 
JULIANA ROSINI DA SILVA 

TÁBATA DE PAULA FACIOLI
CLAUDIA REGINA SGOBBI DE FARIA
IGOR ALESSANDRO VANZO MARTIN

       Resumo Introdução: Cresce a busca por programas supervisionados voltados a terceira idade.
Assim, conhecer o idoso é fundamental para orientação e melhor atender suas expectativas dentro
desses programas. Objetivo: Analisar o perfil de idosos inscritos no programa de fisioterapia de 
prevenção a terceira idade. Metodologia: Estudo qualitativo, descritivo onde os dados coletados
foram extraídos das fichas iniciais de avaliação do programa. Os dados foram analisados através da
porcentagem. Resultados: Se inscreveram no programa idosos de ambos os sexos (3 homens e 38
mulheres) , com idade 63,9 + 6,1 anos, 65% com formação universitária ;95,2% dos inscritos
residem em Presidente Prudente; 81% nascidos no estado de São Paulo. 92,7% possuem renda
própria, 87,9% estão aposentadas. O principal motivo pela procura do programa foi exercitar-se. 
Conclusão: O perfil dos inscritos que procuraram o programa de fisioterapia da UNATI apresenta
alto nível de escolaridade, situação sócia- econômica estável, a maioria mulheres, paulistas.  
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AVALIAÇÃO DA FUNCIONALIDADE DO SISTEMA RESPIRATÓRIO EM PORTADORES 
DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA ESQUERDA 

 
CAMILA DE CÁSSIA PEREIRA

LUANA ALMEIDA GONZAGA ALMEIDA GONZAGA
NAYHARA DOMINGUES

CARLA PREVITALLI PIMENTEL
TALLITA YOSSUGO DE TOLEDO

ANA LAURA RICCI VITOR
JOAQUIM PINHO JR.

FRANCIS LOPES PACAGNELLI
FLÁVIO DANILO MUNGO PISSULIN MUNGO PISSULIN

       A insuficiência cardíaca (IC) é uma doença cardiovascular com altos índices de incidência e 
prevalência principalmente entre os idosos, sendo a dispnéia aos esforços o principal sintoma e um
importante fator de limitação de capacidade funcional. Objetivo: Investigar as alterações
pulmonares, força dos músculos respiratórios e a resistência muscular inspiratória e relacioná-los 
com alterações físicas disfuncionais em indivíduos com IC. Foram 9 portadores de IC avaliados
através da espirometria, manovacuometria e teste de endurance muscular inspiratória. Foi realizada
análise estatística descritiva, com resultados expressos em frequência e proporções em gráficos e
tabelas. Houve redução considerável das variáveis Pemáx com 50,46% do previsto, VEF1 com
62,29 % do previsto e CVF com 66,47% do previsto, 100% dos pacientes avaliados apresentaram
fração de ejeção do ventrículo esquerdo normal > 50% e 77,77% classe funcional III NYHA.
Pacientes com IC apresentaram alterações do sistema respiratório e diminuição da capacidade
funcional caracterizada pela NYHA. 
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AVALIAÇÃO DA PRESSÃO PLANTAR EM INDIVÍDUOS HEMIPARÉTICOS EM DUAS 
SITUAÇÕES: OLHOS ABERTOS E FECHADOS 

 
CAMILA SANT'ANA CRANCIANINOV

MARIA JÚLIA MONTANHEIRO
THAIRYNE OLIVATO

ANA BEATRIZ SEGATTO PIGNATTI
MARIA TEREZA ARTERO PRADO

FERNANDA CONTRI MESSALI
ELIANE FERRARI CHAGAS

       O Acidente Vascular Encefálico pode levar a hemiparesia, que se caracteriza pela presença de
movimentos parciais, alterações nos mecanismos reflexos posturais, na sensibilidade, no tônus, na
força muscular, no controle motor e no equilíbrio. O trabalho teve como objetivo analisar a
distribuição da pressão plantar (DPP) em indivíduos hemiparéticos em duas situações: com os olhos
abertos (OA) e olhos fechados (OF). O estudo foi realizado com 16 indivíduos hemiparéticos com 
idade média de 58,25 ± 10,94. Para isso, foi utiliza¬da para a avaliação da distribuição da pressão
plantar um baropodômetro eletrônico (FootWalk Pro). Nos resultados observou-se que, em ambas 
as situações, com OA e OF, a maioria dos indivíduos apresentaram uma distribuição da pressão 
plantar predominante no lado contrário à hemiparesia, o que demonstra dificuldade em distribuir o
peso para o lado afetado interferindo na capacidade de manter o controle postural. 

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 407

 
Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional  

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPAM DE 
GINÁSTICA LABORAL 

 
JOSIELLI SOUZA CAETANO CAETANO

LEILA CARNEIRO DA SILVA SILVA
LUCAS DANTAS

THAOAN BRUNO MARIANO
RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA

       A ginástica laboral (GL) contribui para saúde e melhoria das condições de trabalho, e reduz o
índice de afastamento e na prevenção e redução de ocorrências de lesões por esforços repetitivos e
dos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. O objetivo deste estudo foi avaliar a 
qualidade de vida (QV) em funcionários que participam de GL em uma universidade. Foram
analisados 15 funcionários sendo 11 do sexo feminino e 3 do sexo masculino com faixa etária entre
20 a 60 anos pertencentes ao setor da biblioteca. Para avaliar QV foi aplicado o questionário SF-36. 
Quanto à QV relacionada à saúde, analisada pelo SF-36, os funcionários obtiveram em todos os 
domínios escores altos; os piores valores foram encontrados nos domínios vitalidade e saúde
mental. Os funcionários de uma biblioteca universitária que são submetidos a um programa de GL
apresentaram boa qualidade de vida.  
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FERNANDA CONTRI MESSALI

THAIRYNE OLIVATO
CAMILA SANT'ANA CRANCIANINOV

MARIA JÚLIA MONTANHEIRO
ANA BEATRIZ SEGATTO PIGNATTI

MARIA TEREZA ARTERO PRADO
ELIANE FERRARI CHAGAS

       A hemiparesia é caracterizada por deficiência motora, espasticidade e fraqueza muscular que
contribuem juntamente com a alteração postural e déficit sensitivo para a diminuição do equilíbrio
postural. O equilíbrio postural pode ser verificado no sentido estático e dinâmico. Este estudo tem o
intuito de verificar o equilíbrio dinâmico e dificuldades funcionais em pacientes que tiveram
acidente vascular encefálico (AVE). Para isso, foram avaliados 13 indivíduos, sendo 8 homens e 5 
mulheres, com idade entre 26 e 80 anos. Foi utilizada a Escala de Equilíbrio de Berg (EEB) e o
Timed Get Up and Go (TUGT). O estudo mostrou que tanto no TUGT quanto no Berg, a pontuação
dos sujeitos foi 16,15±6,73 segundos e 46,23± 5,73 pontos, respectivamente. Ao analisar os itens do
EEB mais acometidos, detectou-se como maiores problemas em atividades em que o sujeito
necessitava ficar em apoio unipodal ou diminuir a base de apoio. Assim, o trabalho possibilitou
estabelecer parâmetros sobre o equilíbrio postural e especificar tarefas com maiores dificuldades.
De modo geral, os resultados das escalas podem indicar dependência em tarefas básicas e alto risco
de quedas. Especificamente, foi possível verificar que, ainda que sejam hemiparéticos crônicos, 
tarefas mais complexas e que necessitam maiores controles da postura, ainda são de difícil
execução.  

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 409

 
Pesquisa (ENAPI )    
 
Poster  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional  

 

CARACTERIZAÇÃO DE VARIAVÉIS ANTROPOMÉTRICAS E CATEGORIAS DE 
ATIVIDADE FÍSICA EM SERVIDORES UNIVERSITÁRIOS 

 
ALINE FERNANDA BARBOSA BERNARDO
ANNE KASTELIANNE FRANÇA DA SILVA

LUCAS LIMA FERREIRA
NAIARA MARIA DE SOUZA

CARLOS MARCELO PASTRE
RÔMULO ARAÚJO FERNANDES

LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI

       INTRODUÇÃO: o sedentarismo está relacionado ao acúmulo de tecido adiposo, refletindo em 
elevados valores de índice de massa corporal (IMC) e circunferência abdominal (CA). De forma
contrária, a prática regular de atividade física (AF) apresenta uma relação inversa com risco de
doenças crônico-degenerativas e tem um efeito positivo na qualidade de vida e em outras variáveis
psicológicas. OBJETIVO: Comparar variáveis antropométricas e as categorias de atividade física de
homens e mulheres. MÉTODOS: Os voluntários foram devidamente informados sobre os
procedimentos e objetivos deste estudo, e após concordarem, assinaram um termo de consentimento
livre e esclarecido. Todos os procedimentos utilizados foram aprovados pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Faculdade de Ciências e Tecnologia – FCT/UNESP (Proc. nº 96/2010) e obedeceu a 
Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde de 10/10/1996. Assim, 376 funcionários da
FCT/UNESP tiveram mensuradas suas variáveis antropométricas e responderam ao inventário de
Baecke para verificar as categorias de AF. RESULTADOS: foram encontradas diferenças 
significantes entre homens e mulheres para os valores de IMC, CA, AF Ocupacional, AF de tempo
livre e AF total, sendo os maiores valores para o grupo masculino. CONCLUSÃO: Os resultados
mostram que há diferenças estatisticamente significantes entre homens e mulheres quanto à valores
de IMC, CA, AF Ocupacional, AF de tempo livre e AF total. 
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COMPARAÇÃO DA MODULAÇÃO AUTONÔMICA ENTRE GÊNEROS EM INDIVÍDUOS 
JOVENS SAUDÁVEIS. 

 
NAIARA MARIA DE SOUZA

THAIS ROQUE GIACON
CAMILA BALSAMO GARDIM

TALYS NAOMI HARADA BONORA
LUCAS LIMA FERREIRA

ALINE FERNANDA BARBOSA BERNARDO
ANNE KASTELIANNE FRANÇA DA SILVA

TALLITA YOSSUGO DE TOLEDO
LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI

       Existem diferenças no controle autonômico do sistema nervoso autônomo (SNA) entre os
sexos, porém poucos estudos avaliaram esse comportamento em jovens e seus resultados são
controversos. O objetivo deste estudo foi avaliar o SNA de indivíduos jovens saudáveis de ambos
os sexos, por meio da variabilidade da freqüência cardíaca (VFC). Foram avaliados 28 voluntários
jovens saudáveis de 18 a 30 anos, os quais assinaram o termo de consentimento (47/2011) e
sequencialmente foram divididos em 2 grupos (grupo homem, N 15 e grupo mulher, N 13). Para 
avaliar o SNA utilizou-se a VFC, com série de 1000 intervalos RR, analisada por métodos lineares e
não lineares. Obteve-se que o grupo das mulheres apresentou redução da VFC global, assim como
menor atuação dos ramos simpático e parassimpático em relação ao grupo homens. Ao analisar a 
dispersão dos intervalos RR por meio do plot de Poincaré, observou-se menor complexidade no 
grupo das mulheres.   CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
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EFEITOS DA FISIOTERAPIA NA QUALIDADE DE VIDA E LOMBALGIA DE PACIENTE 
GESTANTE 

 
TALITA DE CASSIA CORREA

RAFAELA BERGUERAND ANGELI
BRUNA AFONSO CANCIAN

CAMILA PEREIRA SILVÉRIO
NILVA GALLI

RENATA AUGUSTA BELONI DIGIOVANI

       Resumo: Durante a gestação ocorrem alterações posturais, como o aumento da lordose lombar,
levando a lombalgia, interferindo na qualidade de vida. Objetivo: verificar o quadro álgico e a
qualidade de vida em gestante com lombalgia após tratamento fisioterapêutico. Métodos: Gestante 
de 23 anos de idade, no segundo semestre gestacional com lombalgia. Foi realizada uma avaliação
que constava de dados gerais, escala visual analógica (EVA) para a análise de dor lombar e o
questionário SF-36 para análise da qualidade de vida; foram realizadas doze sessões de fisioterapia,
duas vezes por semana por uma hora. Resultados: Houve melhora da dor (início- intensidade 7 e no 
final 1) e melhora na maioria dos domínios da qualidade de vida, onde a capacidade funcional e
estado geral da saúde atingiram pontuação máxima no término do tratamento. Conclusão: a
fisioterapia realizada no período pré-natal é importante na diminuição da lombalgia, influenciando
na melhora da qualidade de vida.  
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EQUILÍBRIO EM IDOSAS SUBMETIDAS A UM PROGRAMA DE PREVENÇÃO DOS 
EFEITOS DELETÉRIOS DA TERCEIRA IDADE 

 
IGOR ALESSANDRO VANZO MARTIN

JULIANA ROSINI DA SILVA 
TÁBATA DE PAULA FACIOLI

CLAUDIA REGINA SGOBBI DE FARIA

       Resumo Introdução: Sabe-se que um dos mais evidentes fatores que restringe a vida do idoso é
o desequilíbrio e por meio de programas de exercícios supervisionados, pode-se reverter este 
quadro. Objetivo: Analisar o equilíbrio de idosas submetidas a um programa de prevenção dos
efeitos deletérios da terceira idade. Metodologia: Estudo quantitativo com amostra composta por
idosas participantes de um programa de fisioterapia preventiva. As participantes foram avaliadas
por meio da escala de equilíbrio de Berg nos momentos basal e após um ano de intervenção. 
Resultados: Participaram do estudo 15 pessoas do sexo feminino, com idade média 66,3+ 5,6 anos.
Quando comparados os momentos basal (53,2+2,2) e após um ano de intervenção (54,4+1,9) não
houve diferença estatisticamente significante (p=0,09). Conclusão: Neste estudo houve manutenção
do equilíbrio das participantes durante um ano de intervenção no programa de prevenção, já que
nessa fase da vida, estabilizar é quase tão importante quanto ganhar. Palavra chave: idoso, queda,
equilíbrio, programa de prevenção.  

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 413

 
Pesquisa (ENAPI )    
 
Poster  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional  

 

INCIDÊNCIA DA DIÁSTASE DO MÚSCULO RETO ABDOMINAL NO PUERPÉRIO 
IMEDIATO 

 
GABRIELA SAMARTINO ZAVANELLI

BEATRIZ DA SILVA GONÇALVES
NICOLE PEDROSA

ELISA BIZETTI PELAI
LARA NERY PEIXOTO

PRISCILA PAGOTTO
NATHALIA ULICES SAVIAN

ALESSANDRA MADIA MANTOVANI
CRISTINA ELENA PRADO TELES FREGONESI

EDNA MARIA DO CARMO

       Introdução: A Diástase do Músculo Reto Abdominal (DMRA) é definida como a separação ou
afastamento dos feixes desses músculos ao longo da linha alba. Objetivo: Identificar a incidência da
diástase abdominal no puerpério imediato. Metodologia: A mensuração da DMRA foi realizada
com o auxílio do paquímetro estando a puérpera em decúbito dorsal e joelhos fletidos e era pedido 
para realizar uma contração isométrica da musculatura abdominal, medindo na região supra-
umbilical, umbilical e infra-umbilical. Resultado: Das 68 puérperas avaliadas, 22 apresentaram a
DMRA e isto pode estar relacionado com a idade gestacional, número de consultas pré-natais e 
ainda com a realização de fisioterapia pré- natal. Conclusão: Foi constatada presença de DMRA no
puerpério imediato.  
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INDEPENDÊNCIA E QUEDAS EM IDOSAS PARTICIPANTES DE PROGRAMA 
FISIOTERAPÊUTICO PREVENTIVO SUPERVISIONADO. 

 
ELAINE APARECIDA LOZANO DA SILVA SILVA

TÁBATA DE PAULA FACIOLI
JULIANA ROSINI DA SILVA 

REGINA CELI TRINDADE CAMARGO

       Introdução: O crescimento da população idosa vem se acentuando e mudanças fisiológicas
decorrentes do envelhecimento levam o idoso a uma resistência diminuída, equilíbrio precário,
fraqueza generalizada e riscos de quedas, ocasionando limitações nas atividades de vida diária. 
Objetivo: Identificar a capacidade de equilíbrio e risco de quedas em idosos. Metodologia: Estudo
quantitativo com amostra composta de 46 idosos entre 55 e 85 anos, participantes do programa de
fisioterapia para a terceira idade. Coleta inicial para caracterização da amostra e realização dos 
testes BERG e TUGT. Resultados: Amostra com idade média de 64,57 + 7,53 anos, pesando 70,95
+ 12,93 kg e altura média de 1,57 + 0,06m. O IMC médio foi de 28,51 + 3,9 (sobrepeso) e os
valores médios para o teste de Berg foram de 54,31 + 1,95 e para o TUGT, 6,46 + 1,09 segundos.
Conclusão: Podemos concluir que os participantes do Setor de Gerontologia/UNATI, do Núcleo
Morumbi e da Universidade Aberta à Terceira Idade – UNATI, da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia - FCT/UNESP apresentam baixo risco de queda e bom equilíbrio estático e dinâmico, o
que fortalece o entendimento da necessidade da prática regular de exercício físico supervisionado.  
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INFLUÊNCIA DA PRATICA DE ATIVIDADES AQUÁTICAS NA REPOSIÇÃO DE 
INSULINA E QUALIDADE DE VIDA NO DIABETICO TIPO1. RELATO DE CASO 

 
ESTELA VIDOTTO DE OLIVEIRA

DÉBORA FERNANDES DOS SANTOS
AMANDA TETILA

DANIELI FERNANDES DA SILVA
MARIANA JANIN GOMES

RAYZA FABIANE FELL
MARIA TEREZA ARTERO PRADO

FRANCIS LOPES PACAGNELLI
RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA

GABRIELA ANDRADE PIEMONTE LOPES
RENATA CALCIOLARI ROSSI E SILVA

DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI

       O estudo objetivou avaliar a influência da prática de atividades aquáticas (AA) na reposição de
insulina e na qualidade de vida (QV) em adolescente de 11 anos de idade portador de Diabetes
Mellitus tipo 1 (DM1). Analisou-se o Índice de Massa Corporal pela idade (IMC/idade) e a QV foi
avaliada pelo Questionário de Qualidade de Vida Pediátrico PedsQL 3.0 – módulo DM1. As AA 
duravam 50 minutos, 3 vezes semanais, com esforço ligeiramente cansativo segundo Borg e os
resultados encontrados foram descritos. O IMC/idade foi 19,10 Kg/m² (eutrófico) e todos os 
aspectos do PedsQL apresentaram melhora, (escore evoluiu de 35 para 30 pontos). Os níveis
glicêmicos demonstraram uma adaptação favorável mediante a prática de AA, devido a menor
discrepância verificada entre os níveis do início e no final das sessões, sugerindo influência do 
exercício na QV. Sugere-se a realização de estudos com maior amostra e período de intervenção.  
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MOTIVOS DE ADESÃO INICIAL E PERFIL DOS INGRESSANTES DE UM PROGRAMA DE 
PREVENÇÃO À TERCEIRA IDADE 

 
TÁBATA DE PAULA FACIOLI

JULIANA ROSINI DA SILVA 
REGINA CELI TRINDADE CAMARGO

CLAUDIA REGINA SGOBBI DE FARIA

       Introdução: Com o passar dos anos, observou-se um crescimento da busca por programas 
supervisionados voltados à terceira idade. Objetivo: Analisar os motivos pelos quais os idosos
procuram programas voltados à terceira idade. Metodologia: Estudo descritivo com amostra
composta por 20 idosos inscritos no programa “Prevenção e Atenção ao Idoso no Bairro”. Os dados
foram analisados por meio de porcentagem. Resultados: Dos inscritos 95% são mulheres, 70% de
raça branca; 75% são casados, 50% tem ensino fundamental nível completo. O principal motivo
pelo qual os participantes procuraram o programa foi o medo de queda. Conclusão: Os participantes 
apresentam baixo nível de escolaridade, sendo a maioria mulheres, de raça branca e casada. O
principal motivo que os leva a procura de atividades é o medo de cair. É de suma importância
analisar perfil da população que busca programas de prevenção à terceira idade, afim de atender as 
necessidade desses idosos.  
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O EFEITO DA CINESIOTERAPIA NOS PARÂMETROS CARDIORRESPIRATÓRIOS DE 
GESTANTES 

 
ANDRESSA VISCONE

       Introdução: A cinesioterapia pode promover melhores adaptações biomecânicas ao corpo e
evitar quadros álgicos. Para avaliar a intensidade dessa atividade é importante monitorar os sinais e
sintomas da gestante durante o exercício. Objetivo: Avaliar o efeito da cinesioterapia nos 
parâmetros cardiorrespiratórios em gestantes inseridas em um programa de cinesioterapia. Métodos:
Participaram 5 gestantes em diferentes fases gestacionais, a partir do 2º trimestre. Todas realizaram
16 sessões de cinesioterapia, 3 vezes na semana, com uma hora cada. Foram realizados exercícios
de alongamento, equilíbrio e propriocepção, fortalecimento abdominal e do assoalho pélvico, além
de relaxamento com pompagem e massagem. Os seguintes parâmetros foram coletados no início e
no final das sessões: saturação de oxigênio (Sat%), frequência cardíaca (FC) e pressão arterial
sistólica e diastólica (PAs e PAd). Resultados: Os resultados estão apresentados com media e desvio
padrão, antes e depois das sessões respectivamente: Sat% 98,38±1,26 e 98,44±0,98; FC 87,5±8,70 e 
82,4±8,77; PAs 110,5±8,39 e 107,7±7,44; PAd 62,58±6,08 e 64,57±13,8. Conclusão: O efeito da
cinesioterapia nessa população foi positivo, apresentando redução da PA e da FC e aumento da
Sat%, promovendo adaptações do sistema cardiorrespiratório durante a gestação e a prevenção de
quadros de dispnéia.  
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PRESSÃO PLANTAR E ESTABILOMETRIA CORPORAL ESTÁTICAS EM PORTADORES 
DE PÉ DIABÉTICO 

 
ALESSANDRA KELLY DE OLIVEIRA
ALESSANDRA MADIA MANTOVANI

NATHALIA ULICES SAVIAN
ELISA BIZETTI PELAI

PRISCILA PAGOTTO
CRISTINA ELENA PRADO TELES FREGONESI

EDNA MARIA DO CARMO
ANDRESSA VISCONE

MARIANA BONFIM CANHOLI
BRUNA GABRIELA PIRES PENA

       A neuropatia diabética periférica é considerada problema de saúde pública, devido à associação
do comprometimento neural ao vascular nos membros inferiores (MMII), os pés são suscetíveis à
descarga de peso anormal. O presente estudo teve por objetivo analisar a pressão plantar e o 
equilíbrio corporal de diabéticos neuropatas e vasculopatas. Para isso, a amostra foi composta por
50 sujeitos divididos em dois grupos: GC – grupo controle (n=33) constituído por indivíduos não
portadores de Diabetes Mellitus e GD: grupo diabético (n=17) da cidade de Presidente Prudente e
região e a avaliação da pressão plantar e da estabilometria corporal foi realizada por meio de um
baropodômetro eletrônico. Verificou-se aumento da pressão plantar e dos valores de estabilometria
corporal ântero-posterior e médio-lateral no GD em relação ao GC indicando aumento dos picos de
pressão e dos desequilíbrios nessa população.  Pró Reitoria de Extensão – Proex Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP. 

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 419

 
Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional  

 

PREVALÊNCIA DE DOR LOMBAR E DOR PÉLVICA EM GESTANTES 
 

KARINA LEVORATO MURIANO
SARAH BERNARDO DA ROCHA

IGOR DIORIO PEIXOTO
PRISCILA PAGOTTO

ELISA BIZETTI PELAI
LARA NERY PEIXOTO

NATHALIA ULICES SAVIAN
CRISTINA ELENA PRADO TELES FREGONESI

EDNA MARIA DO CARMO

       INTRODUÇÃO: Durante a gestação ocorrem várias alterações no corpo da mulher que fica
mais vulnerável à apresentar dor lombar e dor pélvica. OBJETIVO: Avaliar a prevalência de dor
lombar e dor pélvica em gestantes avaliadas na FCT/UNESP – Presidente Prudente. 
METODOLOGIA: 200 gestantes foram questionadas quanto à presença de dor na região lombar e
pélvica e aplicados os testes de confirmação de dor: Teste de Provocação de dor pélvica posterior e
teste de verificação da dor lombar. RESULTADOS: a prevalência de dor lombar e dor pélvica em
gestantes foram maiores durante o terceiro trimestre gestacional. CONCLUSÃO: As gestantes que
estavam no terceiro trimestre gestacional apresentaram maior prevalência de dor lombar e dor
pélvica posterior.  
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PREVALÊNCIA DE ESTRESSE, EM SUAS TRÊS FASES, EM MULHERES PORTADORAS 
DE FIBROMIALGIA 

 
THAIS ROQUE GIACON

NAIARA MARIA DE SOUZA
MARIANNE PENACHINI DA COSTA

AMANDA SÍRIO CABRERA
NATÁLIA TURRI DA SILVA

ANNE KASTELIANNE FRANÇA DA SILVA
TALYS NAOMI HARADA BONORA

TALLITA YOSSUGO DE TOLEDO
ANA CLARA CAMPAGNOLO REAL GONAÇALVES

RENATA CLAUDINO ROSSI
LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI

       A fibromialgia tem sido chamada de “desordem relacionada ao estresse” devido ao fato de ter 
início ou exacerbação no contexto de eventos estressores. Portanto, o objetivo do trabalho foi o de
investigar a prevalência de estresses, em suas diferentes fases, em mulheres que apresentam o
quadro de fibromialgia. Para isso foi avaliado o nível de estresse pelo Inventário de sintomas de
estresses – LIPP em 8 mulheres portadoras da fibromialgia. Como resultado do presente estudo
verificou-se que 100% das mulheres são acometidas pelo estresse e que 75% encontram-se na fase 
de exaustão e 25% na fase de resistência. Diante disso, conclui-se que pacientes com fibromialgia 
apresentam maior percepção do estresse, e se enquadram em uma fase preocupante, tornando-se 
importante considerar este fator no tratamento da patologia.  
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QUALIDADE DE VIDA E A RELAÇÃO ENTRE PERCEPÇÃO DE SAÚDE E 
ESPIRITUALIDADE EM PACIENTES RENAIS CRÔNICOS QUE REALIZAM 

HEMODIÁLISE 
 

PAULA DE BARROS MANFRIM
THAMARA MÜLLER SANTOS

ISABELA MALAGUTI
LAYANE LOPES NAPOLEÃO

FABIANO FRANCISCO DE LIMA
SUSIMARY APARECIDA TREVISAN PADULLA

REGINA COELI VASQUES DE MIRANDA

       Introdução:Pacientes com doenças crônicas apegam-se a fé como forma de encontrar um apoio 
no enfrentamento de sua doença, refletindo na melhora da qualidade de vida. Objetivo:Analisar a
relação entre os scores de espiritualidade/religiosidade com a QV e a percepção de saúde.
Metodologia: Foram selecionados 115 pacientes de ambos os sexos em tratamento no Instituto do
Rim da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente-SP, com média de idade de 57,6 
anos.Foram utilizados os questionários: SF-36, Escala de Avaliação da Espiritualidade e Índice de
Barthel. Resultados: Maiores escores de espiritualidade foram relacionados a maiores escores nos 
domínios vitalidade, saúde mental e qualidade de vida geral.Foi possível identificar que quanto
maior a “esperança no futuro” e a “crença de que a vida melhorou” melhor foi à percepção de
saúde. Conclusão: A espiritualidade, se mostra relacionada com pontos importantes na própria 
percepção da saúde, melhora na qualidade de vida e enfrentamento da doença.   Proex e FAPESP.  
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QUALIDADE DE VIDA E CAPACIDADE FUNCIONAL EM HIPERTENSOS COM 
DISFUNÇÃO VENTRICULAR ESQUERDA 

 
MARIA TEREZA ARTERO PRADO

RAYZA FABIANE FELL
ARIANE SPIGUEL SALMAZO

MARGARET ASSAD CAVALCANTE 
FLÁVIO DANILO MUNGO PISSULIN MUNGO PISSULIN

CARLOS EDUARDO ASSUMPÇÃO DE FREITAS
FRANCIS LOPES PACAGNELLI

       Objetivo: Avaliar a qualidade de vida e capacidade funcional de indivíduos hipertensos com
disfunção ventricular esquerda. Métodos: Foram avaliados 3 indivíduos, 2 do gênero masculino e 1
do feminino, com média de idade de 49,33 anos, hipertensos controlados e faziam acompanhamento
médico no Hospital Regional de Presidente Prudente, SP. O critério de inclusão foi possuir
avaliação ecocardiográfica constatando hipertrofia ou disfunção diastólica do ventrículo esquerdo.
Os indivíduos foram avaliados através do questionário de qualidade de vida (SF-36), e a capacidade 
funcional avaliada através do teste de caminhada de seis minutos (TC-6min). Resultados: O 
domínio do SF-36 que obteve menor média de pontuação foi dor (57,33 pontos). Já na avaliação da
capacidade funcional todos os indivíduos não atingiram a distância prevista, indicando 
comprometimento da capacidade funcional. Conclusão: Estes indivíduos hipertensos, com
hipertrofia ventricular esquerda ou disfunção diastólica, apresentaram alterações na qualidade de
vida e diminuição da capacidade funcional. Palavras-chave: Hipertensão, qualidade de vida, 
hipertrofia ventricular esquerda, disfunção ventricular esquerda.  Programa de Bolsas de Iniciação 
Científica (nº 164) da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE).  

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 423

 
Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional  

 

QUALIDADE DE VIDA EM MULHERES APÓS INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA 
INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE ESFORÇO 

 
LUCIANA RESTANI VALENTIM JUNQUEIRA JUNQUEIRA

SILVANA PEREIRA DA SILVA BRANDAO
JOELEN SOUZA ALVES

TAMIRES TIEMI KANEKO
MARIANA JANIN GOMES

FRANCIS LOPES PACAGNELLI
RENATA CALCIOLARI ROSSI E SILVA

GABRIELA ANDRADE PIEMONTE LOPES

       A incontinência urinária é toda perda voluntária de urina, que causa desconforto social ou
higiênico, interferindo na qualidade de vida (QV). A fisioterapia, contribui para o fortalecimento 
dos músculos do assoalho pélvico. O objetivo foi analisar o efeito da cinesioterapia na força
muscular do assoalho pélvico e na QV. Fizeram parte deste estudo 22 mulheres com idade entre 30
e 75 anos diagnosticadas com incontinência urinária de esforço (IUE). Foram feitas vinte sessões de
cinesioterapia, com duração de trinta minutos, duas vezes por semana. Realizaram-se três 
avaliações: antes do tratamento, após 10 e 20 sessões, constando da avaliação funcional do assoalho 
pélvico e aplicação de questionário de QV. Observou-se que a cinesioterapia, no tratamento de 
mulheres com IUE, demonstrou-se eficaz na melhora da QV, acompanhado pelo incremento da
força muscular do assoalho pélvico. Sendo assim, a cinesioterapia demonstrou-se uma intervenção 
conservadora efetiva para o tratamento de mulheres com IUE.  
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       Introdução: O transporte mucociliar (TMC) é o primeiro mecanismo de defesa do trato
respiratório, sua função é remover as partículas e gases nocivos ao organismo humano que são
inalados. O TMC pode ser alterado em tabagistas devido às alterações que ocorrem no epitélio
respiratório desses indivíduos. Tais alterações estão associadas a história tabagística desses 
indivíduos como: quantidade de cigarros e tempo de consumo. Objetivo: comparar o TMC em
tabagistas leves, moderados e severos. Métodos: O estudo foi realizado na Faculdade de Ciências e
Tecnologia FCT/UNESP campus de Presidente Prudente e contou com a participação de 57 
indivíduos que iniciaram o tratamento de cessação tabagística no Programa de Orientação e
Conscientização Antitabagismo que foram divididos em tabagistas leves (TL, n=20, 5-14 
cigarros/dia), moderados (TM, n=20, 15-24 cigarros/dia) e severos (TS, n=17, = 25 cigarros/dia) de
acordo com a quantidade de cigarros fumados por dia. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da Faculdade de Ciências e Tecnologia – UNESP, Campus de Presidente Prudente-SP 
(processo nº 13/2010). O TMC foi avaliado por meio do tempo de trânsito de sacarina (TTS), em
minutos. O teste foi realizado entre 7 e 9 horas da manhã com temperatura e umidade controlada
(25ºC e 50%-60%, respectivamente). Para análise estatística foi utilizado o programa Graphpad 
Instat ® 3.0. A normalidade na distribuição dos dados foi avaliada por meio do teste de Shapiro-
Wilk, para análise comparativa entre os grupos foi utilizado teste de Mann-Whitney e, entre os 
momentos do mesmo grupo, foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis seguido de pós-teste de Dunn 
para os dados não paramétricos, para os dados paramétricos, utilizou-se o teste t pareado. O nível de 
significância utilizado foi de p < 0,05. Resultados: Os valores estão representados em mediana e
intervalos interquartílicos (25%-75%). O TTS (min) em TL foi estatisticamente significante menor
em comparação com TM e TS (11[7 – 15], 17[12 – 24] e 16[11 – 25], respectivamente, com 
p=0,0045). Houve diferença estatisticamente significante entre os três grupos em comparação a 
quantidade de cigarros/dia (TL 14,7 [8 – 19], TM 29,6 [22 – 39] e TS 50 [41 – 65], com p=0,001). 
Conclusão: O TMC dos TM e TS apresentou um retardo em comparação com TL, refletindo que a
exposição aos componentes tóxicos do cigarro causam efeitos variáveis de acordo com a quantidade 
de cigarros que são fumados e história tabagística.  Pró-Reitoria de Extensão Universitária 
(PROEX). Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/CNPq.  
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A gestação é período em que ocorrem mudanças corporais importantes, os sistemas que sofrem
alterações são: o musculoesquelético, o cardiovascular, o respiratório e o hormonal, sem contar as
alterações emocionais vivenciadas nessa fase. Portanto é necessário orientações para que a gestante 
tenha uma gravidez saudável e sem maiores riscos. A orientação em relação aos cuidados com a
gestação e com o futuro bebê vem sendo aplicada por vários profissionais da saúde como obstetras,
psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas, o que garante maior esclarecimento de dúvidas e maior
eficácia na abordagem primária na saúde da gestante. Orientar as gestantes participantes de um 
projeto de mestrado em cinesioterapia com grupos no solo sobre os cuidados básicos desse
período. Até o presente momento participaram do projeto 12 gestantes em diferentes períodos
gestacionais. Para a orientação utilizou-se da formulação de flyers, contendo as informações sobre
manutenção da boa postura, exercícios de alongamentos, cuidados com a pele e o seio, instruções 
para uma boa alimentação, sobre os tipos de partos e orientações para o cuidado do bebê e no pós-
parto. Alem disso, foram formuladas palestras, as quais permitiam espaço para o esclarecimento de
dúvidas e dialogo entre as gestantes e os profissionais da saúde.    A cada semana as gestantes se 
mostraram mais confiantes em relação à gravidez e, principalmente, ao parto, discutindo as
vantagens e desvantagens de um procedimento natural ou cirúrgico. O foco do projeto é voltado aos
cuidados básico perante aos “efeitos gestacionais”, ou seja, de que forma a gestação e o parto
interferem no corpo da mãe e do bebê antes e após o nascimento e qual a melhor forma de melhorar
a qualidade de vida de ambos. A vivencia em grupo e as orientações permitiu maior esclarecimento 
sobre as mudanças corporais e as duvidas foram compartilhas e sanadas a cada encontro e em cada
palestras, demonstram que a orientação se faz necessária nesse período e apresenta resultados
satisfatórios para as gestantes.         
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Encefalopatia Crônica não Progressiva (ECNP) ou Paralisia Cerebral (PC) é consequência de uma
lesão estática no sistema nervoso central imaturo ou em desenvolvimento; uma sequela não 
progressiva que acarreta déficits neuromusculares. Apresentam dificuldades no desenvolvimento
nos aspectos motores, sensoriais, cognitivos e sociais que comprometem a funcionalidade,
acarretando em dependência para execução de atividades básicas da vida diária. As crianças 
acometidas por PC são seriadas em cinco níveis distintos de acordo com a sua independência
funcional, pelo Sistema de Classificação da Função Motora Grossa (GMFCS). O Inventário Portage
Operacionalizado (IPO) é um instrumento que tem por objetivo avaliar o repertório comportamental
de crianças de 0 a 6 anos em 5 áreas do desenvolvimento. A área autocuidados refere-se à 
independência da criança na realização das atividades rotineiras, dentre elas destacamos a
independência para alimentar-se, vestir-se, etc. Avaliar crianças com hemiparéticas por sequela de
PC em tratamento fisioterapêutico com o GMFCS e eleger aquelas classificadas nos níveis I a III;
avaliar as crianças elegidas com o IPO e caracterizar a independência dos participantes em suas 
atividades de vida diária. Participaram deste estudo 13 crianças hemiparéticas, de ambos os sexos,
com idades entre 1 e 10 anos que recebem tratamento fisioterapêutico no Laboratório de
Psicomotricidade e no Centro de Estudos e Atendimentos em Fisioterapia e Reabilitação da 
Universidade Estadual Paulista de Presidente Prudente. Verificou-se que 12 crianças estão 
classificadas no nível I da GMFCS e apenas uma criança no nível II. Nenhuma das crianças
avaliadas foi capaz de se enquadrar na idade respectiva à sua idade cronológica; crianças de 3 anos
foram classificadas nas idades se 1 a 2 e de 2 a 3 anos obtendo de 75 a 85% de acertos; as de 4 anos
nas faixas de 2 a 3 e de 4 a 5 anos com 78 a 89% de acertos; de 5 anos na faixa de 3 a 4 anos com 
66 a 80%; 6 anos na faixa de 5 a 6 anos com 60%; de 7 e 8 anos na faixa de 3 a 4 anos com 61 a
73%; as de 9 anos estão na faixa de 4 a 5 com 56 a 88%. As crianças maiores de 6 anos possuem 
um déficit maior, estando classificados em idades muito inferiores à idade cronológica. A maioria 
das crianças apresentou dificuldades nas tarefas relacionadas com vestimenta e alimentação. Pôde-
se observar também que as crianças classificadas no nível II conforme o GMFCS foram aquelas que
obtiveram menor pontuação no IPO, bem como as crianças classificadas no nível I, que
apresentaram pontuações superiores no IPO. Todavia, as limitações entre os dois níveis do GMFCS
se diferenciam minimamente. O presente estudo evidenciou que a GMFCS e o IPO são
instrumentos de fácil aplicação para a avaliação de crianças com PC. Foi possível constatar, ainda,
que a falta de vivências e experiências podem ocasionar dificuldades no desenvolvimento
implicando na funcionalidade do indivíduo, gerando um maior grau de dependência.  
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A alta prevalência e a incidência de neoplasias, bem como a alta letalidade das mesmas, motivam
pesquisadores a realizarem estudos epidemiológicos, possibilitando caracterizar populações de
risco, de modo a otimizar a definição de políticas de saúde pública que visem a prevenção, proteção 
e atenção à saúde. Devido a estas necessidades foi desenvolvido o WHOQOL-bref (The World 
Health Organization Quality of Life), abordando os domínios físico, psicológico, relações sociais e
meio ambiente.  Avaliar a qualidade de vida em relação a idade e através de palestras informativas e
folders explicativos orientar, preservar, manter, desenvolver e restaurar a integridade cinético-
funcional dos pacientes. Foram avaliados 100 pacientes, de ambos os sexos, com idade entre 20 a 
61 anos. Em tratamento oncológico, que freqüentam o ‘’Ambulatório de Oncologia Sérgio Antonio
Querubim da Santa Casa de Misericórdia’’ de Presidente Prudente, SP. Foram excluídos pacientes
com alguma deficiência cognitiva. O questionário empregado foi o WHOQOL-bref abreviado. O 
estudo é descritivo de forma quantitativa através da análise exploratória de dados. Contando com
um corte transversal. Para a análise e para a distribuição dos domínios foi utilizado o software
estatístico SPSS, versão 17.0. Usando um intervalo de confiança de 95% para a análise dos dados.
 Verificou-se que menor média foi encontrada no domínio psicológico, com 24,4 correspondente
aos indivíduos com 20 a 40 anos de idade, 22,5 nos indivíduos de 41 a 60 anos e nos indivíduos de
60 anos ou mais 22,1. Enquanto a maior média corresponde ao domínio relações-sociais com 35,7 
nos indivíduos com 20 a 40 anos de idade, 37,6 nos indivíduos de 41 a 60 anos e nos indivíduos de
60 anos ou mais 32,1. Dentro do domínio físico o grupo de 41 a 60 anos apresentou-se maior 26,8, 
seguido do grupo de 61 anos ou mais com 26,6 e por fim o grupo de 20 a 40 anos com media de
23,9. O escore para o domínio meio ambiente no grupo 61 anos ou mais apresentou-se maior (30,4) 
em relação aos grupos de 41 a 60 anos (28,1) e de 20 a 41 anos (21,3).  O domínio que mais 
contribuiu para os melhores escores é o Relações Sociais, podendo contribuir positivamente na
qualidade de vida na esfera psicológica. A idade exerce influência significativa sobre a reação
psicológica do individuo ao diagnóstico e ao tratamento antineoplásico. Pacientes mais
velhos,sofrem maior impacto psicológico, apresentam maior dificuldade em AVD´s, maior medo de
morrer quando comparado com os mais novos.  As menores médias não foram encontradas no 
domínio físico, mas interferem diretamente nas respostas dos outros domínios. Sendo assim é
relevante a atuação do fisioterapeuta em centros de oncologia, integrando e socializando os
portadores de câncer por meio de atividades em grupo e estimulando atividades funcionais do 
cotidiano, visando a melhor qualidade de vida.  
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ADULTOS COM SÍNDROME DE DOWN APRESENTARAM ALTERAÇÕES MAIS 
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ELAINE APARECIDA LOZANO DA SILVA SILVA 

RENILTON JOSÉ PIZZOL
ANA PAULA COSTA MONTEIRO

A Síndrome de Down (SD) é condição genética que leva à deficiência intelectual, além de predispor
os indivíduos a alguns problemas de saúde, acarretadas por alterações em vários sistemas/órgãos do
corpo, entre as quais no sistema respiratório cujas complicações são responsáveis por altas taxas de
mortalidade e de hospitalização tornando necessária a detecção precoce dos problemas pelos
profissionais que atuam com pessoas com SD, como o fisioterapeuta Traçar um perfil respiratório 
de indivíduos adultos com SD a partir de metodologia de avaliação fisioterapêutica
respiratória. Estudo de caráter transversal descritivo com indivíduos adultos com SD matriculados
na APAE de Presidente Prudente. O instrumento de avaliação fisioterapêutica continha a 
investigação de sintomas nasais/respiratórios, sinais bucais, do tônus muscular de face e pescoço,
das condições do tórax e do abdome (tipo e força muscular) e ausculta pulmonar Dos 12 indivíduos 
(19- 50 anos) avaliados: 8,3% apresentaram sintomas respiratórios, 66,6% apresentaram sinais
bucais; quanto: à face/pescoço: 58,3% apresentaram hipotonia facial, 50% hipotonia nos músculos
do pescoço; ao tipo de tórax/abdome: 58,3% apresentavam alterações na configuração torácica e 
91,6% abdome globoso; à força muscular: do diafragma 75% dos indivíduos apresentaram boa
força, 8,3% regular e 8,3% ruim; dos intercostais 50% com boa força, 41,6% regular e 8,3% ruim;
do abdome: 41,6 % com boa força, 33,3% regular e 25 % ruim. Na ausculta pulmonar houve a 
diminuição do som em 16,6 % dos indivíduos.  São reconhecidas várias anormalidades pulmonares
e extrapulmonares encontradas no indivíduo com SD que podem comprometer o funcionamento
pulmonar e por isso, a prospecção de sinais/sintomas respiratórios deve ser parte integrante de uma 
metodologia de avaliação das condições de saúde desses indivíduos. Esse estudo mostrou que os
indivíduos adultos com SD apresentaram mais alterações dentre os aspectos relacionados às
condições do tórax/abdome e à hipotonia.  Os resultados encontrados nesse estudo indicam que os
cuidados respiratórios em indivíduos com SD na faixa etária adulta devem ser voltados para
aspectos da função respiratória relacionados à mecânica da caixa torácica e do abdome e à força de 
músculos respiratórios.         
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ALTERAÇÕES MORFOMÉTRICAS DAS FIBRAS MUSCULARES DE RATOS SUBMETIDOS 
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GUILHERME MASSAMI HORIE
CAROLINA CABRAL SANTOS 

REGINA CELI TRINDADE CAMARGO
JOSÉ CARLOS SILVA CAMARGO FILHO

O exercício físico induz o tecido muscular a alterações metabólicas e estruturais, porém por não há
clareza a respeito do treinamento concorrente no ganho de força e massa muscular O objetivo do 
presente estudo foi observar a modelação das fibras musculares de ratos submetidos a diferentes 
protocolos de treinamento físico Foram utilizados 55 animais da raça Wistar, dos quais foram
submetidos a quatro diferentes tratamentos, sendo estes o grupo controle (CTLE), treinamento
aeróbio (TAE), treinamento de força (TAN) e treinamento concorrente (TCc). A intensidade do
treinamento aeróbio foi determinada pela carga crítica de trabalho. Foi feita a eutanásia dos animais
no início, durante e ao final do período de treinamento. Foi removido o tecido muscular do músculo 
sóleo e congelado em freezer de ultrabaixa temperatura (-80º C). A coloração foi feita com 
hematoxilina-eosina para a análise das fibras musculares. As imagens foram geradas com um
microscópio da marca Karl Zeeis e uma câmera fotográfica Infinity 1. As marcações interativas, 
para a determinação da área média das secções transversas (AST) foram feitas com o programa
NIS-Elements D3.0 - SP7 - Nikon®. A partir dos valores da mensuração das fibras musculares, foi
realizado o teste de Shapiro-Wilk para verificar a normalidade dos dados. Não foi verificada a
distribuição normal, deste modo, utilizou-se o teste de Kruscal-Wallis para comparações múltiplas, 
com pós teste de Dunn. Todos os procedimentos estatísticos foram realizados com o aplicativo
SPSS 17.0 for Windows® e adotaram o valor de significância de 5% (p=0,05). Foi observado que 
os grupos de animais treinados mostraram aumento na AST das fibras musculares. Além disso, não
foi verificada diferença significante ( < 0,005) entre os grupos TAN e TCc, tanto em quatro, como 
após oito semanas.  Não houve diferença estatística entre o grupo TCc para o TAN, evidenciando
que a execução do TCc 3 vezes por semana não prejudicou o desenvolvimento da capacidade física
e a hipertrofia muscular Concluímos que os protocolos de TAN e TCc utilizados neste estudo
promoveram aumento da AST quando comparados aos demais grupos, porém não houve diferença
estatística entre os grupos TAN e TCc.         
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ANÁLISE DA FUNÇÃO PULMONAR E SINTOMAS RESPIRATÓRIOS DE 
TRABALHADORES RURAIS NA SAFRA CANAVIEIRA 

 
PAULA ROBERTA DA SILVA PESTANA

ERCY MARA CIPULO RAMOS
LUIZ CARLOS SOARES DE CARVALHO JUNIOR

ALINE DUARTE FERREIRA CECCATO
RAFAELA CAMPOS CUISSI

ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE
RENATA MARQUES DAVID

BRUNA SPOLADOR
DIONEI RAMOS

O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar e etanol. Parte dessa produção é colhida 
manualmente por trabalhadores rurais, com objetivo de facilitar o corte manual, ainda ocorre a 
queima da palha da cana-de-açúcar noturna gerando a emissão de poluentes para a atmosfera. Esta
ação libera gases tóxicos e grande quantidade de material particulado (PM) na atmosfera, expondo
diretamente trabalhadores rurais ao longo de uma safra canavieira que podem inalar estas partículas 
e consequentemente desenvolver alterações no sistema respiratório.  Analisar a função pulmonar e a 
frequência de queixas de sintomas respiratórios de trabalhadores rurais durante uma safra
canavieira. Foram avaliados 23 homens (25±5 anos; 24±3 kg/m2) não-tabagistas trabalhadores de 
uma usina sucroalcooleira do Oeste Paulista. As avaliações foram realizadas no período de
entressafra (plantio da cana-de-açúcar, sem a presença da queima) e seis meses de safra (colheita 
manual da cana-de-açúcar após a queima). A função pulmonar foi atestada pela espirometria e a
frequência de queixas de sintomas respiratórios foi analisada de forma qualitativa através de um
questionário de afecções respiratórias, previamente utilizado em outros trabalhos citados na 
literatura. Para análise estatística, foi utilizado o software Graphpad® 3.0; a distribuição dos dados
foi analisada por meio do teste Shapiro-Wilk, para comparação dos dados pareados foi utilizado o
teste t. Para comparar as variáveis qualitativas foi utilizado o teste de Goodman. O nível de
significância adotado foi de 5% (p < 0.05).  Na entressafra os valores espirométricos foram: CVF
(4,4±0,57 L), CVF% (93,8±14,33), VEF1 (3,9±0,47 L), VEF1% (96±13,3), VEF1/CVF (89,4±5,55) 
e VEF1/CVF% (101±6,22). Na safra foram apresentados os seguintes valores: CVF (4,5±0,85 L),
CVF% (94±14), VEF1 (3,7±0,59 L), VEF1% (90,3±13,23), VEF1/CVF (83,65±7,8) e VEF1/CVF%
(94,4±10,4). Na comparação dos valores espirométricos do período de entressafra com a safra, 
houve diminuição estatisticamente significante nos valores de VEF1% (p=0.033) e VEF1/CVF
(p=0.007) após a safra. Em relação aos sintomas respiratórios houve aumento significante nos
relatos da questão de dificuldade de respiração em ambientes com poeira e em mudanças climáticas 
no período após seis meses de safra. Em relação aos sintomas respiratórios houve aumento
significante nos relatos da questão de dificuldade de respiração em ambientes com poeira e em
mudanças climáticas no período após seis meses de safra.  Os resultados sugerem que após seis 
meses de safra mais trabalhadores rurais apresentam queixas respiratórias e apesar de não
desenvolverem distúrbios ventilatórios podem ter alterações significativas nos valores
espirométricos.          
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A flexibilidade e o alongamento são qualidades essenciais para um bom desempenho físico. Para
que haja uma boa flexibilidade é preciso haver mobilidade e elasticidade adequada dos tecidos
moles que circundam a articulação, o que favorece o desempenho das atividades de vida diária e
possibilita movimentos sem restrições e sem dor, minimizando o risco de lesões, além de melhorar 
a postura corporal. Os exercícios de alongamento muscular como atividade física são elaborados de
forma a produzir uma deformação plástica, pois uma força constante é aplicada gradualmente até a
máxima tolerância, e é mantida por um curto período de tempo, diminuindo assim as compensações
criadas por um músculo ou cadeia de músculos encurtados. A perda da mobilidade lombar está,
freqüentemente, associada ao quadro de dor lombar. O teste de Schober pode ser aplicado no estudo
da mobilidade da coluna lombar em pacientes com desordens ortopédicas como forma quantitativa
de análise da restrição articular dessa região.  Verificar a mobilidade do segmento lombossacral e a
qualidade de vida em participantes de um programa de orientação e reequilíbrio postural em 
grupo. Participaram do estudo 12 sujeitos de ambos os sexos, com idade média de 56 ± 19 anos. As
atividades do programa foram realizadas duas vezes por semana por 1 hora. Estes sujeitos foram
avaliados pelo questionário SF-36 (Medical Outcomes Study 36 – Item Short-Form Health Survey) 
que é formado por 36 itens, reunidos em 8 dimensões: capacidade funcional, limitações por
aspectos físicos, limitações causadas por problemas da saúde emocional, aspecto social, saúde
mental, dor, vitalidade e percepções da saúde geral. Apresenta um escore final de 0 a 100. O teste
de Schober foi aplicado nos participantes utilizando como referência duas marcações: a base sacra e
10 cm acima deste mesmo plano, e em seguida foi feita flexão máxima de tronco e mensurada a 
distância entre os pontos.  Quanto a mobilidade do segmento lombossacral, os participantes
obtiveram uma média de 14,8 cm pelo índice de Schober, sendo que 55,5% obtiveram índice de
normalidade ( > 5cm) e 44,4% obtiveram baixo nível de flexibilidade ( < 5 cm). Com relação ao 
questionário de qualidade de vida SF36, as médias obtidas para cada domínio foram: capacidade
funcional 85; limitações por aspectos físicos 88; limitações por problemas emocionais 85; aspecto
social 81; sáude mental 78; dor 63; vitalidade 70; saúde geral 81.  Estes resultados demonstram que 
é possível melhorar ainda mais a flexibilidade muscular, e em relação a qualidade de vida acredita-
se que as atividades físicas realizadas em grupo têm contribuído com suas limitações, porém ainda 
prevalecem as queixas de dor. O programa de orientação e reequilíbrio postural em grupo tem
contribuído de forma positiva na qualidade de vida e mobilidade lombossacral de seus participantes,
diminuindo supostas limitações e tornando os movimentos mais livres e harmônicos.    Pró Reitoria 
de Extensão Universitária PROEX     
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LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI

Atualmente está em foco o aumento da expectativa de vida dos indivíduos no Brasil, e em quase
toda a parte do mundo. Em pessoas saudáveis, o envelhecimento está associado a prejuízos na
modulação autonômica com diminuição da variabilidade da frequência cardíaca (VFC). Indivíduos
com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) além do fator idade também apresentam redução
de VFC, porém há uma lacuna quanto a relação entre a idade e a modulação autonômica nesta
população.  Investigar se existe correlação entre a idade e a modulação autonômica em indivíduos 
com DPOC.  Foram avaliados dados de 26 voluntários com DPOC (15 homens e 11 mulheres). Para
caracterizar a população, inicialmente, foram questionados sobre a data de nascimento para
obtenção da idade, e determinadas a massa e a estatura para obtenção do índice de massa corporal 
(IMC) por meio da seguinte fórmula: massa corporal(kg)/estatura²(m). Em seguida foi feita a
espirometria para diagnóstico de DPOC pelo teste de capacidade vital forçada de acordo com as
normas das diretrizes para testes de função pulmonar em espirômetro portátil (MIR - Spirobank 
versão 3.6 - Itália). Para avaliação autonômica, foi realizada a VFC, onde os batimentos foram
registrados pelo cardiofrequencímetro (Polar Electro S810i, Finlândia) batimento a batimento por
30 minutos estando o voluntário em decúbito dorsal. Foram obtidos os índices temporais rMSSD e
SDNN expressos em ms² e os índices espectrais LF (0,04-015 Hz), HF (0,15-0,40 Hz), também em 
ms². Para análise dos dados inicialmente foi testada a normalidade por meio do teste de Shapiro-
Wilk e, conforme o resultado foi aplicada a correlação de Pearson ou Spearman. Diferenças foram
consideradas significantes com p < 0,05. Todos os procedimentos utilizados nesse trabalho foram
aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FCT/UNESP (Proc. n°42/2010). Os voluntários 
apresentaram média de idade de 66,58±8,14 anos, massa de 68,97±14,53 Kg, estatura 1,62±0,09 m
e IMC de 26,15±4,82 kg/m². Em relação aos índices de VFC, foi encontrado rMSSD de
12,62±6,18ms² e SDNN 20,69±10,52ms², LF de 120,08±134,30ms² e HF 74,50±75,45ms². Não
houve correlação entre idade e VFC dos DPOC avaliados.  A literatura aponta que em indivíduos 
saudáveis existe relação entre idade e VFC, além de haver redução de VFC com o processo de
envelhecimento. Apesar disso, também em indivíduos saudáveis, nas faixas etárias de 40 a 60 anos,
estudos apontam não haver diferença significante. Neste estudo, a idade varia de 49 a 82 anos, além
disso, os indivíduos são portadores de DPOC, e já apresentam uma disfunção autonômica 
caracterizada por redução de VFC, o que poderia justificar os resultados obtidos.  Os resultados 
mostram que não houve correlação entre a idade e a modulação autonômica de pacientes com
DPOC.    PIBIC - CNPq     
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A variabilidade da frequência cardíaca (VFC) é um termo convencionalmente aceito para descrever
as variações nos intervalos entre batimentos cardíacos consecutivos (intervalos RR), que estão 
relacionadas às influências do sistema nervoso autônomo (SNA) no nó sinusal. Existem vários
métodos para analisar a VFC, didaticamente divididos em lineares e não lineares. Os métodos não
lineares têm recebido grande atenção, pois, sugere-se que os mecanismos envolvidos na regulação 
cardiovascular provavelmente interagem entre si de um modo não linear. Um método bem
conhecido para a análise não linear é Análise de Flutuação Destendenciada (DFA). Este método
quantifica a ausência ou a presença de propriedades de correlação fractal dos intervalos RR, que se
refere à auto similaridade ocorrida durante amplo espaço de escala de tempo podendo ser detectada
por uma escala selecionada. Matematicamente, calcula a raiz quadrada da média da integral e
depura a série temporal, permitindo a detecção da auto similaridade intrínseca embutida na série
temporal não estacionária. Analisar a presença ou ausência das propriedades de correlação fractal
dos intervalos RR em mulheres saudáveis.  Foram avaliadas 11 mulheres saudáveis entre 18 e 30 
anos de idade, as quais foram obtidos os dados antropométricos (peso, altura e índice de massa
corpórea [IMC]). A VFC foi analisada em repouso numa posição sentada por 10 minutos, sendo
obtidos índices lineares nos domínios do tempo (SDNN, RMSSD e pNN50) e da frequência (LF,
HF e relação LF/HF), bem como índices não lineares pelos expoentes fractais de curto e longo
prazo (alfa-1 e alfa-2) da DFA. Os resultados foram apresentados por estatística descritiva, e
expressos por média, desvio-padrão, milissegundos (ms) e percentual. O presente estudo obteve
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UNESP campus de Marília sob protocolo número
382/2011. As voluntárias apresentaram altura média de 1,69 ± 0,05 m, peso médio de 55,7 ± 29 kg
e IMC de 22,4 ± 3 kg/m2 em média. A análise da VFC no domínio do tempo apresentou SDNN de
45,4 ± 6 ms, RMSSD de 30,1 ± 11 ms e pNN50 de 12,3 ± 15%. Já a análise no domínio da
frequência obteve como valores LF 791 ± 460 ms2, HF 595,5 ± 621 ms2 e relação LF/HF 2,3 ± 2. 
O índice não linear utilizado (DFA) apresentou alfa-1 de 1 ± 0,06 e alfa-2 de 0,89 ± 0,2. 
 . Verificou-se presença de propriedades de correlação fractal em mulheres saudáveis, com
predominância a organização caótica do sistema cardiovascular, o que caracteriza maior 
homeostasia.         
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ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE
GUILHERME YASSUYUKI TACAO

PAULA ROBERTA DA SILVA PESTANA
ERCY MARA CIPULO RAMOS

Alguns benefícios sistêmicos da cessação do hábito tabágico são conhecidos, entretanto, os efeitos
imediatos sobre biomarcadores inflamatórios não estão bem descritos. O objetivo deste estudo foi 
avaliar biomarcadores inflamatórios durante um programa de orientação e conscientização
antitabagismo (PROCAT). Vinte e dois fumantes em abstinência (de 50 anos [40-55] anos; 13 [6-
38] anos/maço; VEF1% 92,5 [87-104] inseridos em um PROCAT foram avaliados no início e após
7, 15, 30 e 60 dias de abstinência. Foram mensurados os níveis de TNF-a e interleucina-10 (IL-10) 
no lavado nasal e plasma sanguíneo (ELISA), monóxido de carbono exalado (COex) e 
carboxihemoglobina (COHb).A amostra de fumantes apresentou as seguintes características: n = 9;
idade 54 [50-60] anos; 28 [19-42] anos/maço; VEF1% 96 [82-104] e os não-fumantes apresentaram 
: n = 8; 53 anos [33-60] anos; VEF1% 104,5 [93,5-106] também foram avaliados nas mesmas 
condições. As análises estatísticas foram realizadas utilizando One-way ANOVA seguido de Tukey 
para dados paramétricos e Kruskal-Wallis seguido pelo teste de Dunn para dados não
paramétricos. Houve uma significativa diminuição da COex e COHb em fumantes em abstinência
após 7, 15, 30 e 60 dias de abstinência (p < 0,0001). Também houve uma diminuição significativa
nos níveis de TNF-alfa em lavado nasal de fumantes em abstinência após 60 dias de abstinência (p 
= 0,0186). Para os níveis de TNF-a e IL-10, ambos no plasma sanguíneo e IL-10 no lavado nasal, 
não observou-se diferença significativa. Uma possível justificativa para isso seria de que a análise
de até 60 dias de abstinência não tenha sido tempo suficiente para encontrarmos diferença estatística 
em tais biomarcadores, já que é conhecido na literatura a necessidade de anos para
atenuação. Conclui-se que a abstinência promoveu diminuição nos níveis de COex e COHb após 7
dias e dos níveis de TNF-a sobre lavado nasal em 60 dias de abstinência.    FAPESP e PROEX     
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A unidade de terapia intensiva presta acompanhamento aos pacientes graves, carecendo de
monitorização e tratamento especializados. A natureza dos pacientes admitidos varia com a vocação 
particular de cada UTI (pediátrica x adultos; clínica x cirúrgica etc.). A unidade de terapia intensiva
coronariana do hospital onde foi realizada a pesquisa atende uma população adulta com distúrbios
coronarianos.  Descrever as características clínicas e sociodemográficas de pacientes internados na
unidade de terapia intensiva coronariana do hospital Santa Casa de Misericórdia de Presidente
Prudente – SP, Brasil.  O estudo de caráter epidemiológico retrospectivo foi realizado com uma
amostra de 38 pacientes admitidos na UTI coronariana do hospital Santa Casa de Misericórdia de
Presidente Prudente. O modelo de investigação constou de um estudo descritivo-analítico. Os 
pacientes foram caracterizados quanto à idade, o sexo, o estado civil, diagnóstico médico, tempo de 
permanência (em dias) na UTI coronariana e sinais vitais (frequência cardíaca, pressão arterial e
saturação de oxigênio) verificados no momento da coleta, uma vez que este paciente é monitorado
24 horas e seus sinais vitais podem ser vistos a qualquer momento. Os pacientes assinaram um
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e
Pesquisa processo de nº 23/2010. A média de idade dos 38 pacientes do estudo foi de 62,15 anos
(S=10,01), sendo a mínima 42 e a máxima 80 anos. Dentre eles, 70% eram homens. Em relação ao
estado civil, 72,5% eram casados, 15% viúvos, 5% solteiros, 5% não informado e 2,5% divorciados.
De acordo com o diagnóstico médico o principal procedimento seguido das principais patologias 
acometidas, foram distribuídos em angioplastia (42,85%), infarto agudo do miocárdio (IAM)
(33,33%) e angina (14,28%). O tempo de permanência variou de um a sete dias, com média de 2,23
dias (S=1,23). A média dos sinais vitais frequência cardíaca foi de 76 batimentos por minuto 
(S=15,08), a pressão arterial sistólica 130 mmHg (S=20,2), a pressão arterial diastólica 78 mmHg
(S=12,5) e a saturação de oxigênio 95,35% (S=1,72).  Os dados coletados revelam o perfil da 
unidade coronariana de um hospital público, para o melhor entendimento de perfil da saúde em um
âmbito mais amplo, são necessárias mais pesquisas em diversos hospitais. Sabe-se que a unidade de 
terapia intensiva é um ambiente estressante tanto físico quanto psicológico e que alguns sinais vitais 
podem se alterar dependendo de como o paciente se encontra no momento da avaliação desses
sinais.  A partir disso conclui-se que a predominância era masculina, casados, de acordo com o
diagnóstico médico o principal procedimento foi angioplastia, a patologia foi IAM, dois dias em 
média de internação e sinais vitais dentro dos parâmetros de normalidade.         
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ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS 
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CARLOS EDUARDO ASSUMPÇÃO DE FREITAS

Envelhecer com saúde tem sido o grande desafio do século XXI para os profissionais da saúde.
Todo ano novos idosos são incorporados à população brasileira, e estudos indicam que em 2020
seremos o sexto país do mundo em número de idosos, com um contingente superior à 30 milhões de
pessoas. Esse processo de transição que o Brasil está atravessando em ritmo acelerado se associou
em diversos países ao aumento da demanda por Instituições de Longa Permanência para Idosos. 
Grande parte dessas instituições não sabe quem são esses idosos em termos de sexo, idade,
condições de vida e saúde, enfermidades que mais os acometem, medicamento utilizados, laços
familiares e tempo de permanência na instituição. Este trabalho tem como objetivo traçar o perfil 
epidemiológico dos idosos institucionalizados no Lar São Rafael de Presidente Prudente,
contribuindo para que os profissionais ali vinculados direcionem da melhor maneira a assistência à
esses idosos. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Oeste
Paulista (protocolo 993).Os dados foram coletados por meio de um questionário para os
profissionais da saúde da instituição, e também pela análise do prontuário dos idosos. Foram 
pesquisadas as seguintes variáveis: características sócio-demográficas, tempo de internação, 
enfermidades prevalentes, medicamentos utilizados, aspectos familiares, capacidade funcional,
padrão cognitivo-perceptual, atividades ocupacionais e hábitos de vida relacionados à saúde. Nesta 
instituição asilar tem um total de 43 indivíduos do sexo masculino, entre 60 e 90 anos, sendo a
idade média de 73,7 ± 7,7 anos. Dos idosos analisados 41,9% são solteiros, 20,9% não possui
nenhum grau de instrução e 34,9% estão internados há mais de 5 anos. Com relação as doenças
prevalentes 44,2% são hipertensos, 18,6% tem depressão e 9,3% possuem esquizofrenia.   Os 
homens apresentaram grande prevalência de doenças cardiovasculares o que implica em propostas
de inclusão de programas fisioterapêuticos para o controle e prevenção das complicações destas
patologias.          
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O diabetes mellitus é uma doença caracterizada pela hiperglicemia que é a grande responsável por 
complicações crônicas as quais correspondem à principal causa de morbimortalidade dessa
população. A complicação mais comum do diabetes é a neuropatia diabética periférica (NDP). A
evolução da NDP gera uma perda progressiva da sensibilidade superficial e profunda, déficit
muscular e disfunção autonômica. Essas, por sua vez, podem comprometer o equilíbrio e o controle
postural. Em associação com a vasculopatia diabética periférica (VDP) desencadeia, nos pés, o
quadro denominado “pé diabético”. O objetivo do trabalho foi avaliar o equilíbrio corporal, durante
a postura estática, em indivíduos acometidos por NDP e VDP. O estudo dispôs de 46 sujeitos, com 
45-65 anos de idade, divididos em dois grupos amostrais: GC – Grupo Controle (n= 19) e GD –
Grupo Diabético (n= 27). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
FCT/UNESP (Processo nº 31/2010). Foram coletados dados pessoais e antropométricos. Em
seguida, foi realizado o teste de sensibilidade, por meio de monofilamentos Semmes-Weinstein, 
avaliação da circulação periférica, pelo índice tornozelo/braço, e da perfusão sanguínea, por
oxímetro de dedo. A avaliação da estabilometria foi realizada por meio de um baropodômetro
eletrônico (FootWalk Pro®, AM CUBE, França) e analisadas com auxílio do software FootWork
Pro® (IST Informatique, França). Nesta avaliação foi obtido o deslocamento ântero-posterior e 
médio-lateral do corpo (cm), sendo analisado o equilíbrio corporal, segundo a oscilação do centro
de pressão. Os indivíduos do GD apresentaram NDP (confirmada pelo teste de sensibilidade) e
VDP (pelo índice tornozelo/braço e oximetria). Na avaliação do equilíbrio corporal não houve
diferença significativa entre os lados direto e esquerdo, assim, foi utilizada uma média desses 
valores. Na análise do equilíbrio corporal, por meio da estabilometria, a oscilação ântero-posterior 
foi de 2,53±0,65cm para o GC e de 2,97±0,80cm para o GD, p=0,046. A oscilação médio-lateral foi 
de 1,95±0,79cm para o GC e 2,58±1,45cm para o GD, p=0,024.  Os indivíduos do GD apresentaram 
déficit de equilíbrio na avaliação, tanto da oscilação ântero-posterior, quanto da oscilação médio-
lateral, as quais são controladas, respectivamente, pelas estratégias de tornozelo e de quadril. Assim,
como esses indivíduos não apresentavam outras enfermidades, inferimos que a NDP associada à
VDP foram capazes de gerar tais prejuízos ao equilíbrio corporal.         
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EDNA MARIA DO CARMO

Atualmente, a reabilitação de mulheres após tratamento cirúrgico de câncer de mama ultrapassa as
barreiras das limitações físicas, pois a doença também traz complicações na vida sexual,
dificuldades no trabalho, alterações psíquicas, emocionais e sociais, associadas à baixa autoestima,
depressão e ansiedade, o que pode influenciar diretamente na progressão do quadro clínico. O 
objetivo do trabalho foi avaliar os níveis de ansiedade, depressão e autoestima em mulheres pós
cirurgia de câncer de mama, participantes de um grupo de consciência corporal, no Centro de
Estudos e Atendimento em Fisioterapia e Reabilitação (CEAFIR) da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia - FCT/UNESP de Presidente Prudente. Foram avaliadas 8 participantes do gênero 
feminino submetidas a cirurgia para retirada de câncer de mama, independente do tipo de cirurgia,
entre zero a 10 anos de pós-operatório, com média de ±50 anos de idade. As participantes foram
convidadas a responder à Escala de Autoestima de Rosenberg e à Escala Hospitalar de Ansiedade e
Depressão (HAD). A primeira propõe uma medida unidimensional com dez itens destinados a
avaliar globalmente a atitude positiva ou negativa do indivíduo em relação a si mesmo. Cada item
pode receber uma pontuação de, no mínimo, 1 e no máximo 4. Uma autoestima satisfatória é
definida como escore maior ou igual a 30 e insatisfatória com escore menor que 30. A segunda 
escala possui 14 itens, dos quais sete são voltados para a avaliação da ansiedade e sete para a
depressão. Cada um dos itens pode ser pontuado de zero a 3, constituindo uma pontuação máxima
de 21 pontos para cada subescala, onde um valor maior ou igual a 9 pontos em cada subescala 
significa que o respondente possui ansiedade e/ou depressão. Todas as participantes assinaram um
termo de consentimento livre e esclarecido. Verificou-se que aproximadamente 62% das 
participantes apresentaram autoestima insatisfatória e, em relação à ansiedade e depressão, 50%
delas apresentaram ansiedade e 25%, depressão.  Vários fatores podem explicar esta sobrecarga 
emocional, pois o tratamento do câncer impõe características de permanência prolongada,
probabilidade de recidiva e intervenções traumáticas que expõem os envolvidos numa situação de
estresse que favorece a desestruturação do seu aspecto biopsicossocial. A baixa autoestima pode
dificultar o tratamento do câncer de mama, visto que está associada com humor negativo, percepção 
de incapacidade, delinquência, depressão e ansiedade social. Conclui-se com esse estudo que, após 
a cirurgia para retirada do câncer de mama, as mulheres podem apresentar baixa autoestima e/ou
ansiedade e depressão. Conhecer os problemas dessas pacientes são determinantes para os
profissionais envolvidos no tratamento, na reabilitação e no acompanhamento das mesmas, assim
aprimorando suas abordagens e orientações.         
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Incontinência urinaria (IU) é definida como perda involuntária de urina causando um problema
social ou higiênico. Pessoas incontinentes tendem a desenvolver depressão, síndrome do pânico e
diminuição da qualidade de vida, ocasionando problemas tantos físicos, sociais e mentais. As 
mulheres são maioria pois apresentam duas falhas naturais o hiato vaginal e o hiato retal. O presente 
trabalho tem por objetivo verificar a incidência e as causas de ansiedade e depressão em pacientes
com IU. Foram selecionados 20 indivíduos, sendo 3 do sexo masculino e 17 do sexo feminino,
portadores de Incontinência Urinária para responder à Escala de Ansiedade e Depressão Hospitalar
(HAD). A coleta de dados ocorreu durante a prática supervisionada no setor de Ginecologia e 
Obstetrícia da Clínica de Fisioterapia - CEAFIR, na UNESP - Câmpus de Presidente Prudente, no 
mês de setembro. Na avaliação da ansiedade foi encontrado que 7 pacientes não apresentaram
ansiedade, 9 apresentaram ansiedade leve, 4 apresentaram ansiedade moderada e nenhum paciente 
apresentou ansiedade grave. Na avaliação da depressão, 11 pacientes não apresentaram depressão, 4
apresentaram depressão leve, 3 apresentaram depressão moderada e 2 apresentaram depressão
grave. Quanto a incontinência urinária, 10 pacientes com incontinência leve, 9 com incontinência
moderada e 1 paciente com incontinência grave. Quanto ao tipo de incontinência 10 pacientes com
incontinência por esforço, 1 com incontinência estrutural, 1 com incontinência iatrogênica, 2 com 
incontinência mista e 6 com incontinência de urgência. A incontinência urinária (IU) afeta a 
qualidade de vida (QV) do indivíduo. Devido ao constrangimento, este se isola socialmente como
autoproteção e pode desencadear um quadro de depressão. O tipo e grau da IU podem caracterizar 
maior ansiedade e consequente depressão, como no caso da IU de urgência que foge do controle do
paciente. Guarisi (2001) e Higa (2006) dizem que pacientes com IU demoram para buscar atenção
médica devido à falta de conhecimento de que há tratamento viável, (comportamental,
farmacológico ou fisioterapêutico) que pode melhorar ou curar os sintomas. Há evidências de que
pessoas incontinentes experimentam sentimentos de solidão, tristeza e depressão mais expressivos
do que as continentes e que a influência da IU na QV varia de acordo com o tipo de incontinência e
com a percepção individual do problema (ABREU, 2007). No entanto, médicos e pacientes diferem
em suas percepções dos sintomas e acabam existindo discrepâncias entre os sintomas mensurados 
pelo médico e a percepção subjetiva do paciente quanto a sua condição (AVERY, 2007), pois
fatores, como gênero, idade, condição sócio-econômica e a quantidade de perda urinária, também
podem ser responsáveis pelas diferenças do comportamento pessoal frente à IU (RETT, 2007). A 
incidência de ansiedade e depressão em pacientes com IU existe e varia de acordo com a realidade e
a individualidade de cada paciente.         
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NAIARA ANGÉLICA DONATO TRUZZI MANTOVANI

A Encefalopatia Crônica Não Progressiva (ECNP) é um distúrbio da postura e do movimento que
provoca debilitação variável na coordenação da ação muscular. A ECNP acomete o indivíduo de
diferentes formas, dependendo da área do sistema nervoso afetada. Seu portador apresenta 
alterações neuromusculares, como variações de tono muscular, persistência de reflexos primitivos,
rigidez, espasticidade, entre outros. Além de deficiências neuromotoras, a ECNP pode resultar em
limitações no desempenho das áreas neuropsicomotoras: motricidade fina, motricidade global,
equilíbrio corporal, esquema corporal, organização temporal e organização espacial. Este trabalho 
objetivou avaliar a capacidade neuropsicomotora de crianças com diagnóstico de Encefalopatia 
Crônica Não Progressiva do tipo hemiparéticas espásticas. Participaram do estudo 5 crianças com 
ECNP, hemiparéticas espásticas, de 2 a 11 anos, do sexo masculino. Para avaliar a gravidade do
comprometimento neuromotor utilizou-se o Sistema de Classificação da Função Motora Grossa 
(GMFCS) e para a avaliação da capacidade neuropsicomotora aplicou-se a Escala de 
Desenvolvimento Motor (EDM). A normalidade dos dados foi avaliada por meio do teste estatístico
de Shapiro-Wilk. Os resultados foram representados de forma descritiva através da média de cada
variável. A idade cronológica das crianças teve média de 6,3 anos e a idade motora média de 5,2
anos com atraso negativo de 13 meses. Esses índices classificaram a capacidade psicomotora da
amostragem em Nível Inferior. As áreas equilíbrio e motricidade global obtiveram maior déficit,
com idade negativa de 20 meses. Todas as crianças foram classificadas como nível I pela
GMFCS. A ECNP pode interferir de forma importante na interação da criança em contextos
relevantes, influenciando, assim, a aquisição e o desempenho não só do marcos do desenvolvimento
motor básico, mas também de atividades da rotina diárias, assim como nas capacidades
neuropsicomotoras. Na análise da capacidade/do desenvolvimento neuropsicomotor da criança, em 
cada tarefa, pode-se observar um déficit motor, principalmente nas áreas de motricidade global e
equilíbrio corporal, as quais apresentaram um quociente motor inferior a idade cronológica,
resultado classificado pela EDM. Esse resultado corrobora aos encontrados na literatura, que, em 
suas investigações com crianças com sequelas de PC, encontrou déficits significativos no
desenvolvimento motor nas áreas supracitadas. Os resultados então sugerem importante relação
entre as dificuldades motoras e as alterações do aspecto corporal atribuídas à ECNP. Este estudo 
evidenciou que as escalas GMFCS e EDM são instrumentos de fácil aplicação para a avaliação da
capacidade/função motora de crianças hemiparéticas espásticas, sendo úteis e viáveis para planejar 
programas de intervenção para essa população.         
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AVALIAÇÃO DA FUNCIONALIDADE EM HEMIPLÉGICOS CRÔNICOS 
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Pacientes hemiplégicos sobreviventes de um acidente vascular encefálico (AVE) apresentam
fraqueza muscular, déficit de mobilidade de um hemicorpo e baixa resistência à atividade física.
Geralmente se tornam sedentários com marcha deficitária e baixa resistência aeróbica. Mobilidade 
funcional é a capacidade de realizar tarefas de subsistência para se relacionar com o meio. A
capacidade funcional é comprometida por conta do déficit na mobilidade funcional, pois uma
debilidade na realização de tarefas resulta em dificuldades na execução de Atividades de vida diária
(AVDs). Analisar a mobilidade de hemiplégicos crônicos e correlacionar com o equilíbrio e a
performance da marcha. Participaram 40 voluntários, com faixa etária entre 40 e 70 anos, divididos 
em dois grupos, 20 hemiplégicos crônicos com mais de um ano pós-AVE em tratamento 
fisioterapêutico em grupo no Centro de Estudos e Atendimento em Fisioterapia e Reabilitação
(CEAFIR) da FCT/UNESP - Campus de Presidente Prudente e 20 indivíduos sadios. Foram 
incluídos hemiplégicos crônicos capazes de deambular sem auxílio e compreender ordens simples.
Os indivíduos sadios deviam ser aposentados, não praticar esporte, pertencer à mesma faixa etária
dos hemiplégicos e não apresentar qualquer doença neurológica e/ou osteomusculares. Todos os 
participantes concordaram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FCT-UNESP. Utilizou-se um pedômetro na cintura dos 
participantes para avaliar a mobilidade corporal no período entre duas sessões (era colocado na
terça e retirado na quinta). Para avaliar o equilíbrio utilizou-se a Escala de Equilíbrio Berg (EEB). O 
Time up and GO Test (TUGT) foi utilizado para analisar a performance da marcha. Os valores 
foram analisados estatisticamente e correlacionados. A análise dos resultados demonstrou que os 
indivíduos sadios apresentaram uma média de 54 pontos na EEB enquanto os hemiplégicos uma
média de 44 (P= 0,05), mostrando que o equilíbrio de ambos estava em um nível bom, porém os 
hemiplégicos se encontravam com déficit de equilíbrio em relação aos sadios. No TUGT os
indivíduos sadios apresentaram uma média de 8,5 segundos enquanto os hemiplégicos apresentaram
uma média de 23,4 (P= 0,05), demonstrando que a marcha dos hemiplégicos é mais lenta do que a 
dos sadios. Os indivíduos sadios apresentaram 16512 oscilações, ao passo que no grupo
hemiplégico a média foi 11597, revelando que ambos acumularam oscilações acima do
recomendado pela literatura (10.000 passos/dia). Os hemiplégicos apresentaram alterações na 
marcha e no equilíbrio, o que demonstrou suas debilidades funcionais mesmo meses após AVE,
todavia estes hemiplégicos não apresentaram oscilações corporais significantes menores que os
indivíduos sadios. Este estudo demonstrou que as debilidades presentes nos hemiplégicos tratados
em grupo não os tornaram inativos, indicando que o tratamento em grupo pode amenizar as
consequências da hemiplegia crônica.         
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AVALIAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL EM HEMIPLÉGICOS POR MEIO 
DE ESCALA DE APTIDÃO MOTORA PARA A TERCEIRA IDADE 

 
NAIARA ANGÉLICA DONATO TRUZZI MANTOVANI

MAÍRA LEAL FRUCTUOZO
TÂNIA CRISTINA BOFFI
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AUGUSTO CESINANDO DE CARVALHO

O acidente vascular encefálico (AVE) produz lesões neuronais e consequentemente
comprometimentos psicomotores como a organização espacial e temporal que estão ligadas ao
movimento funcional humano. A Escala Motora da Terceira Idade (EMTI) avalia e classifica a
organização espacial e temporal, dentre outros fundamentos da psicomotricidade. Este estudo teve 
como objetivo comparar a organização espacial e temporal de pacientes hemiplégicos por AVE com 
indivíduos não hemiplégicos. O estudo foi desenvolvido com 20 pacientes, sendo 10 indivíduos não
hemiplégicos e 10 indivíduos hemiplégicos por AVE com idade entre 40 a 70 anos e excluídos em
ambos os grupos aqueles que apresentassem desordens sensoriais (cegueira, surdez), doenças 
osteoarticulares, musculares ou que fizessem uso de medicamentos que interferissem com a
capacidade sensorial ou motora, e apenas no grupo controle foram excluídos aqueles que
apresentassem distúrbios neurológicos. Todos os participantes desta pesquisa concordaram e
assinaram o “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da FCT-UNESP nº. 49/2011. Participaram do estudo 10 indivíduos não hemiplégicos e 10
indivíduos hemiplégicos por AVE, em atendimento fisioterapêutico em grupo na Faculdade de
Ciência e Tecnologia / UNESP – Campus de Presidente Prudente. Os participantes da pesquisa
foram submetidos à avaliação da organização espacial e organização temporal segundo a EMTI. Os
hemiplégicos utilizaram a mão não plégica para executar as provas ao passo que os indivíduos não
hemiplégicos utilizaram a mão dominante. Os resultados não apontaram diferença ao comparar os
grupos na avaliação da organização espacial (p-valor: -0,4776) e nem na comparação da 
organização temporal (p-valor: -0,5928). A psicomotricidade é uma ciência que estuda o indivíduo
através de seus movimentos, posturas e posicionamento diante da vida e das relações com seu
mundo interno e externo estabelecendo e desenvolvendo seus aspectos cognitivos. Considerando os 
resultados pode-se considerar que os hemiplégicos já haviam estabelecido padrões posturais e
movimentos e que a lesão cerebral não alterou a percepção do tempo e do espaço e por isso não foi
observado alteração na organização espacial e temporal. A lesão ocorrida devido ao AVE, embora 
altere movimentos e postura de um hemicorpo não interferiu nas atividades psicomotoras
avaliadas.         
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AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE PSICOMOTORA DE PARKINSONIANOS 
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AUGUSTO CESINANDO DE CARVALHO

A Doença de Parkinson, distúrbio neurológico causado pela degeneração de neurônios
dopaminérgicos, determina alterações motoras típicas como rigidez, bradicinesia, tremor e
instabilidade postural causando vários sintomas como perturbações do movimento e marcha, entre 
outros. Os parkinsonianos são classificados através da Escala de Hoehn e Yahr Modificada
(EHYM) e Escala Motora para Terceira Idade (EMTI). O objetivo deste estudo foi avaliar a 
performance psicomotora de parkinsonianos e comparar com os graus de severidade e com 
indivíduos normais. O estudo foi desenvolvido com 16 sujeitos alocados em dois grupos: grupo
parkinsoniano e grupo controle, sendo 8 indivíduos no grupo parkinsoniano e 8 indivíduos no grupo
controle em escolha aleatória na comunidade. A coleta de dados foi realizada no Centro de Estudos 
e Atendimentos em Fisioterapia e Reabilitação (CEAFIR) da Faculdade de Ciência e Tecnologia/
UNESP – Campus de Presidente Prudente. Os critérios de inclusão para compor os grupos desta
pesquisa foram: idade entre 40 a 70 anos, ambos os sexos. Os critérios de exclusão, em ambos os
grupos foram: ausência de desordens sensoriais visual e auditiva, presença de doenças
osteoarticulares, musculares ou que não conseguiam manter-se em ortostatismo; apenas no grupo 
controle foram excluídos aqueles que apresentassem distúrbios neurológicos. Todos os participantes
desta pesquisa concordaram e assinaram o “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido”
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FCT-UNESP nº. 50/2011. O grupo parkinsoniano 
foi avaliado através das escalas EHYM e EMTI e o grupo controle foi avaliado através da
EMTI. Os resultados demonstraram diferenças significativas entre os grupos controle e
parkinsoniano nas áreas avaliadas pela EMTI, sendo na motricidade fina p-valor = 0,0142; na 
motricidade global p-valor = 0,0029; no equilíbrio p-valor = 0,0045; do esquema corporal/ rapidez 
p-valor = 0,0145, na organização espacial p-valor = 0,0237, exceto na área da 
linguagem/organização temporal; além disso, no grupo parkinsoniano a comparação dos valores da 
Aptidão Motora Geral da EMTI com a EHYM através de correlação de Pearson observou um
coeficiente de correlação r = -0,7701 determinando uma correlação negativa forte. A avaliação 
motora permite verificar os estágios progressivos da função física, detectando o declínio nos
parâmetros físicos e planejamento de estratégias efetivas de intervenção. E a EMTI é um
instrumento singular que avalia o desempenho motor dos idosos, nas 6 diferentes áreas. É ainda
considerado um instrumento de fácil manejo para o examinador, como foi verificado no presente
estudo, resultando numa maior confiabilidade dos resultados. Os resultados apontam que pacientes 
parkinsonianos apresentam dificuldades funcionais e seu desempenho psicomotor demonstrou-se 
inversamente proporcional à EHYM. Estudos tem apontado a necessidade de avaliações
multifatoriais, para maior compreensão e consequentemente, diagnósticos mais precisos.         
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE CORTADORES DE CANA QUEIMADA AO 
LONGO DE UMA SAFRA CANAVIEIRA.  
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DIONEI RAMOS

O grande interesse mundial em substituir combustíveis fósseis tem gerado um aumento significativo
na produção canavieira, sendo o Brasil o maior produtor do mundo. O interesse pelo aumento da
produtividade, diminuição do absenteísmo e insatisfação do trabalhador proporcionou à qualidade
de vida (QV) grande importância no ambiente de trabalho. O processo manual de corte é uma
atividade laboral que impõe o trabalhador a uma carga física intensa, com execução de movimentos
rápidos e repetitivos e em sobrecarga com o corpo, o que pode estar intimamente ligado à QV dos
cortadores de cana. Assim, apesar de existirem trabalhos discutindo a problemática da exposição
dos cortadores de cana à queima dos canaviais e a alta carga de trabalho a que são submetidos, 
ainda existem lacunas a serem abordadas sobre a QV ao longo de uma safra.  Avaliar e comparar a 
QV de cortadores de cana queimada ao longo de uma safra canavieira.  Participaram do estudo 44 
cortadores de cana registrados em uma usina sucroalcooleira do Oeste Paulista. Foi utilizado como
instrumento de avaliação o questionário de QV SF-36 na versão validada para o português. A 
aplicação ocorreu entre as 10 e 11 horas da manhã no local de trabalho dos funcionários, nos
períodos correspondentes à entressafra, três e seis meses após o início da safra. Aprovado pelo CEP
da FCT/UNESP, parecer nº 15/2010. A análise estatística foi realizada através do software Sigma
Stat10. A normalidade dos dados foi verificada por meio do teste de Shapiro-Wilk. As comparações 
de QV entre os períodos foram realizadas por meio do teste de Friedman seguido pelo pós-teste de 
Dunn. As diferenças foram consideradas significantes quando p < 0.05.  O domínio do questionário 
SF-36 que apresentou maior média de escore foi capacidade funcional em todos os períodos com
pontuação de 95,0 na entressafra e 99,2 após três e seis meses de safra. Em contrapartida, o domínio
que apresentou menor média de escore foi estado geral de saúde na entressafra com 80,0 e
vitalidade com 79,5 e 72,5 após três e seis meses de safra respectivamente. Na comparação entre os
escores obtidos no período de entressafra com os obtidos após três meses de safra, não se observou
diferença estatisticamente significante, no entanto quando comparado o período de entressafra com 
seis meses de safra, houve redução significante no domínio vitalidade (p < 0.05).  Os resultados 
evidenciam que os trabalhadores apresentaram diminuição do nível de energia e aumento de fadiga,
o que era esperado devido à intensa carga de trabalho desempenhada na função de corte de cana-de-
açúcar. A correlação entre carga de trabalho e fadiga demonstra que quando o trabalhador migra
para uma função que exige mais atividade o nível de fadiga aumenta, dado semelhante ao
encontrado no estudo, pois o período de safra é mais estafante que de entressafra.  A percepção da 
QV relacionada à saúde de cortadores de cana queimada mostrou-se reduzida para o domínio 
vitalidade após o período de safra.    FAPESP     
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AVALIAÇÃO DO ESTRESSE EM FUNCIONÁRIOS DA FCT/UNESP- CAMPUS DE 
PRESIDENTE PRUDENTE 
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CLAUDIA YURI PEFFARDINI
ROSELENE MODOLO REGUEIRO LORENÇONI

O estresse é considerado o mal do século, estudado por vários profissionais, responsável por alterar
o estado de saúde e bem estar do indivíduo que pode levar a doença e a morte. Segundo a
Organização Mundial de Saúde existe um favorecimento da saúde física e mental quando o trabalho
se adapta às condições do trabalhador e quando os riscos para a sua saúde estão sob controle, sendo
assim há uma preocupação cada vez maior em relação a este fator, principalmente quando se trata 
em diminuir o estresse e promover a saúde dos trabalhadores.  Avaliar o nível de estresse dos 
funcionários da FCT/UNESP e apresentar à distribuição entre os gêneros. Esse trabalho foi 
aprovado pelo comitê de ética e pesquisa sob o protocolo nº 103/2011. Foram avaliados 30 
funcionários do campus de Presidente Prudente, sendo 13 do sexo masculino e 17 do sexo feminino,
com média de idade de 44,0 ± 10,3 anos. O nível de estresse foi avaliado através da escala de
Inventário de Sintomas de Stress para adultos de Lipp-ISSL, aplicado individualmente. O 
Instrumento é formado por três quadros referentes às fases do estresse: o primeiro quadro (Fase de
Alerta), composto de 12 itens referente a sintomas físicos e 03 psicológicos que a pessoa tenha
experimentado nas últimas 24 horas. O segundo quadro (Fase de Resistência e Quase-Exaustão) 
composto de 10 sintomas físicos e 05 psicológicos e está relacionado aos sintomas experimentados
na última semana. E o terceiro quadro (Fase de Exaustão), composto de 12 sintomas físicos e 11 
psicológicos, refere-se a sintomas experimentados no último mês. Para a caracterização da amostra
foi feita a análise descritiva. Observou-se que dos 30 funcionários avaliados 43,3% se encontravam
estressados, sendo que do total de estressados 23,0% eram do sexo masculino e 59% do feminino. 
Houve predominância de 30% dos indivíduos na fase de resistência e quase-exaustão e 13% 
encontravam-se na fase de exaustão.  Verificou-se uma porcentagem relevante de mulheres 
estressadas em comparação aos homens, sendo assim tais dados levam à suposição de que a dupla
jornada, comum para as mulheres, possa ser um dos responsáveis pelo alto índice de estresse entre
elas. A grande maioria dos funcionários encontra-se na fase de resistência, caracterizada pelo 
cansaço físico e mental, e uma maior vulnerabilidade para o desenvolvimento de doenças. A
produtividade pode também ser reduzida devido aos sintomas que aparecem. Se o organismo não
consegue reverter o processo, a pessoa entra na fase de exaustão quando ela fica quase que 
impossibilitada de exercer suas funções. Estes dados reforçam a importância de detectar os fatores
estressores, para que sejam implantadas medidas de prevenção e controle do estresse, buscando uma
melhoria da qualidade de vida dos funcionários de forma a influir positivamente no ambiente e na
qualidade do trabalho.          
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PRISCILA PAGOTTO

EDNA MARIA DO CARMO

A reabilitação pós-cirurgia de câncer de mama deve ultrapassar as barreiras das limitações físicas,
considerando que o aspecto emocional influencia diretamente na progressão do quadro clínico. Por
apresentar características de permanência prolongada, probabilidade de recidiva e intervenções
traumáticas, mulheres que realizaram cirurgia para retirada do câncer de mama são expostas a uma 
situação de estresse que favorece a desestruturação do seu aspecto biopsicossocial, podendo alterar
sua qualidade de vida, o que se torna uma importante questão de saúde pessoal e pública.  O 
objetivo do trabalho foi avaliar a qualidade de vida de mulheres participantes de um grupo de
consciência corporal no Centro de Estudos e Atendimento em Fisioterapia e Reabilitação (CEAFIR)
da UNESP de Presidente Prudente.  Foram avaliadas 8 mulheres, com média de idade de +/-50 
anos. As pacientes responderam a Versão Brasileira do Questionário de Qualidade de Vida SF-36, 
que é um instrumento genérico de avaliação de qualidade de vida, multidimensional formado por 36
itens, englobados em oito escalas: capacidade funcional (desempenho das atividades diárias, como 
capacidade de cuidar de si); aspectos físicos (impacto da saúde física no desempenho das atividades
diárias); dor (nível de dor e o seu impacto no desempenho das atividades diárias); estado geral de
saúde (percepção subjetiva do estado geral de saúde); vitalidade; aspectos sociais (reflexo da
condição de saúde física nas atividades sociais); aspectos emocionais (reflexo das condições
emocionais no desempenho das atividades diárias) e saúde mental (escala de humor e bem-estar). 
Cada um apresenta escore final de 0 a 100, correspondente ao pior e melhor estado de saúde,
respectivamente. Para obter os resultados foi realizada a média dos escores apresentados pelas
pacientes em cada escala do SF36, e os seguintes valores foram encontrados: capacidade funcional 
(52,5); aspectos físicos (31,2); dor (45,5); estado geral de saúde (63,1); vitalidade (46,8); aspectos
sociais (52,5); aspectos emocionais (49,9) e saúde mental (58), mostrando que na maioria dos
aspectos avaliados neste estudo, as participantes apresentaram escores baixos, evidenciando a
repercussão que o câncer de mama traz na vida dessas mulheres. Portanto, melhorar a qualidade de 
vida pós câncer de mama pode ser um desafio para os profissionais de saúde, já que esta diz
respeito a percepção subjetiva do indivíduo sobre a sua saúde em geral, fazendo-se necessário não 
adotar uma postura reducionista, para melhores resultados no tratamento.  Conclui-se então que 
após a cirurgia para retirada do câncer de mama, algumas mulheres podem apresentar diminuição 
da qualidade de vida, sendo de extrema importância a mesma ser avaliada, pois os indicadores de
qualidade de vida avaliam várias dimensões da doença, auxiliam na prática clínica, norteiam
estratégias de intervenção terapêutica e criam parâmetros para definição de ações no sentido de 
promoção de saúde dessas mulheres.         
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TRATA-SE DE UM TRABALHO DE ENSINO, POR ISSO NÃO HOUVE AVALIAÇÃO DO
CEP A Incontinência Urinária (IU) é definida pela Sociedade Internacional de Continência (IC)
como a perda involuntária de urina, que causa constrangimento social e um problema higiênico. A
IU exerce múltiplos efeitos sobre as atividades diárias, interações sociais e percepção da própria
saúde, afetando de modo significativo a qualidade de vida (QV) destes pacientes. A ICS recomenda
que um questionário de QV seja incluso em todo e qualquer estudo sobre IU. O King’s Health 
Questionnaire (KHQ) tem se mostrado confiável na análise de suas propriedades psicométricas.
 Avaliar a QV de pacientes com IU atendidos no Centro de Estudos e Atendimentos em Fisioterapia
e Reabilitação (CEAFIR) da FCT/UNESP - Presidente Prudente. Foi aplicado o KHQ em 18 
pacientes sendo sete homens e 11 mulheres, com diagnóstico clínico de IU, atendidos no setor de
Uroginecologia e Obstetrícia do CEAFIR. Este questionário avalia oito domínios: percepção geral
da saúde, impacto da incontinência urinária, limitações de atividades diárias, limitações físicas,
limitações sociais, relacionamento pessoal, emoções, sono e disposição. A pontuação é dada em
cada um dos domínios. Os valores variam de 0 a 100, quanto maior a pontuação pior é a qualidade 
de vida referente àquele domínio.  A média de idade foi de 56 ± 9,47 anos em pacientes do sexo
feminino e de 71 ± 51,05 anos em pacientes do sexo masculino. A pontuação geral obtida pelo
KHQ em cada domínio foi: percepção geral de saúde - 25; impacto da IU - 33,3; limitações das 
atividades de vida diária – 33,3; limitações físicas – 33,3; limitações sociais – 11,1; relacionamento 
pessoal – 33,3; emoções - 27,76; sono e disposição - 8,3; medidas de gravidade – 25. No resultado 
por gênero, as mulheres apresentaram pontuação superior nos domínios: percepção geral de saúde
(50 pontos, enquanto os homens apresentaram 24 pontos) e sono e disposição (16 pontos, enquanto
nos homens foi 0). Nos domínios limitações sociais, relacionamento pessoal, emoções e medidas de 
gravidade houve uma pontuação maior do sexo masculino. Quanto aos domínios de impacto na
qualidade de vida, limitações de atividades diárias e limitações físicas a pontuação foi de 33,3, igual
para ambos os gêneros. Outro estudo sobre a QV em 123 pacientes com IU com o KHQ obteve uma 
média superior ao encontrado neste estudo, porém no presente estudo a avaliação foi feita no
decorrer do tratamento e não na avaliação inicial como no estudo citado. A aplicação do KHQ é um
instrumento interessante para ser aplicado no início do tratamento e num segundo momento para
avaliar a evolução da qualidade de vida do paciente no decorrer do processo terapêutico. Podemos 
concluir que a IU afeta negativamente a QV dos pacientes avaliados.         
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Os transtornos invasivos do desenvolvimento (TID) são distúrbios que se caracterizam por prejuízos
em diversas áreas do desenvolvimento, como habilidades de interação social e de comunicação e
comportamentos, interesses e atividades estereotipadas. Diferentes estudos sugerem que os 
indivíduos com TID apresentam dificuldades, além das supracitadas, em seu desenvolvimento
motor. Analisar o desenvolvimento motor de crianças que apresentam TID. Participaram do estudo 
três crianças, sendo duas do sexo masculino e uma do sexo feminino, com idade cronológica entre 4 
e 7 anos atendidas no Laboratório de Psicomotricidade (LAPS) do Centro de Estudos e
Atendimentos em Fisioterapia e Reabilitação (CEAFIR) – FCT/ UNESP – Câmpus de Presidente 
Prudente. Todos os participantes e ou responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) que foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FCT-UNESP, cujos 
procedimentos adotados obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos
conforme Resolução no. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. O instrumento utilizado para a
coleta de dados foi a Escala de Desenvolvimento Motor (EDM) que avalia sete áreas do
desenvolvimento motor: motricidade fina, motricidade global, equilíbrio, esquema corporal,
organização espacial, organização temporal/linguagem e lateralidade que permitem avaliar o nível
do desenvolvimento motor da criança de acordo com a idade cronológica e classifica-lo como muito 
inferior; inferior; normal alto, médio ou baixo; superior e muito superior. Duas das crianças 
apresentaram atraso do desenvolvimento: uma situou-se no índice normal baixo e a outra no muito 
inferior. A idade negativa (diferença entre a idade motora geral e a idade cronológica) destes
indivíduos foi de -10 meses e -56 meses. A terceira criança avaliada apresentou atraso apenas na 
motricidade fina, situando-se na escala de desenvolvimento no nível classificado como normal.  A 
menor pontuação obtida foi 0, na linguagem/organização temporal de um destes participantes,
seguida pelo equilíbrio, classificado como muito inferior. Os resultados obtidos no presente estudo
corroboram os dados de outras pesquisas sobre o tema, as quais demonstraram que indivíduos com
o Transtorno Invasivo do Desenvolvimento apresentam atraso em seu desenvolvimento motor em 
habilidades como: motricidade global, motricidade fina e equilíbrio.  Os resultados obtidos no 
presente estudo e em outras pesquisas realizadas demonstram o comprometimento motor em
indivíduos com TID, evidenciando a importância da intervenção fisioterapêutica nesta população. 
Além disso, deve-se ressaltar que tal intervenção deve ser precoce para evitar prejuízos ainda mais
graves no desenvolvimento.     FUNDUNESP     
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O sedentarismo é um dos fatores mais prevalentes e mais importantes para o desenvolvimento das 
doenças cardiovasculares (DCV). No Brasil o IBGE aponta que o sedentarismo está presente em
80,8% dos indivíduos adultos. A prática de atividade física (AF) por sua vez resulta em proteção
cardiovascular. A divisão da AF em categorias (ocupacional, tempo livre e locomoção), pode 
contribuir para uma melhor avaliação de clínicos e pesquisadores, quanto ao gasto energético em
cada atividade cotidiana.  Avaliar o nível de atividade física em diferentes categorias nos
participantes de um projeto de extensão intitulado “Programa de Prevenção Primária e Secundária
contra Doenças Cardiovasculares da FCT/UNESP”.  Foram analisados dados de 58 voluntários (35 
homens) com média de idade de 67,62 ± 10,59 anos, 77,4 ± 14,22Kg e 1,63 ± 0,07m. O nível de
atividade física foi avaliado pela aplicação do questionário de Baecke (1982) e os indivíduos foram
classificados em ativos ou sedentários em 4 categorias: AF ocupacional, AF de lazer, AF de
locomoção e AF total. Estatística descritiva foi utilizada para análise dos dados. Os resultados 
mostraram predomínio de indivíduos ativos apenas no âmbito ocupacional (58,6%) e de sedentários
em AF de lazer (55,17%). Não houve predomínio nas demais categorias (AF de locomoção e AF
total = 50% para ativos e sedentários). Quando separados por gênero, o predomínio de mulheres
ativas foi maior do que nos homens, para todas as categorias de AF analisadas.  A prevalência de 
voluntários ativos na categoria AF ocupacional deve-se ao fato de que essa população refere como 
atividade o trabalho em serviços domésticos, obtendo assim uma maior prevalência nas mulheres do
que nos homens. Por sua vez, a prevalência do sedentarismo na categoria AF de lazer pode ser
justificada pelo fato dessa população não realizar nenhuma atividade além dos exercícios para 
reabilitação cardiovascular e as que realizam o fazem com baixo gasto energético e são
predominantemente leves.  Foi observada prevalência de sedentarismo apenas na categoria de AF
de lazer, apesar dessa população participar de programas de reabilitação três vezes por semana. 
    Pró Reitoria de Extensão Universitária – PROEX/UNESP     
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O Biofeedback eletromiográfico(EMG)é um recurso terapêutico utilizado na prática clínica, que
possibilita através da utilização de eletrodos de superfície, a mensuração da quantidade de atividade 
elétrica muscular. Como parte integrante de técnicas utilizadas pela Fisioterapia, o biofeedback tem
papel fundamental na reaquisição de funções musculares esquecidas ou perdidas após uma lesão, na
ativação de unidades motoras, na diminuição da hiperatividade muscular e na reeducação do
controle muscular voluntário. Sendo assim, o projeto foi desenvolvido visando suplementar a
avaliação e o tratamento dos pacientes, proporcionando à melhora da capacidade de auto-regulação 
durante o treinamento. Complementar a avaliação e o tratamento dos pacientes atendidos no Centro
de Estudos e Atendimentos em Fisioterapia e Reabilitação(CEAFIR)-UNESP de Presidente 
Prudente a partir do instrumento Biofeedback EMG.  O espaço para a instalação dos equipamentos 
foi disponibilizado dentro do CEAFIR no setor de Ortopedia, onde no período de 10/2011 a
08/2012 o projeto de extensão atendeu 16 voluntários, que passam por uma triagem antes da
aplicação da técnica e assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. O eletromiógrafo 
disponibiliza oito canais, sendo normalmente utilizados na terapia dois canais, com um eletrodo
posicionado no músculo que deseja ser inibido e o outro eletrodo no músculo a ser estimulado,
seguindo as orientações de posicionamento sugeridas pela SENIAM(surface EMG for non-invasive 
assessment of muscles). O sinal EMG captado pelos eletrodos é amplificado, filtrado e convertido
por um computador em gráficos que representam a atividade muscular. Dessa forma, o paciente
consegue adaptar sua estratégia motora para adequar a ação muscular. Através da utilização do 
Biofeedback EMG o indivíduo pode controlar seus processos fisiológicos, aumentando o nível de
relaxamento, fazendo com que tenha uma maior consciência do estado de tensão muscular que lhe 
causavam dores e controle da atividade muscular, pois de acordo com trabalhos desenvolvidos
previamente, tais resultados também foram obtidos. Até o momento, os resultados foram
qualitativos e mediante a percepção dos participantes, houve uma melhora significativa nos 
aspectos citados.  As técnicas de biofeedback são efetivamente utilizadas para facilitar a contração
muscular voluntária inicial. Os relatos apontaram melhoras no aumento da eficácia do tratamento,
do exercício e a motivação dos pacientes. A contração muscular com o Biofeedback EMG forneceu
com precisão informações para os pacientes durante a sessão, pode também ter facilitado a
produção de estímulos sensoriais e motores durante o treinamento.  Considerando a elevada 
prevalência de doenças que afetam o aparelho locomotor e a necessidade constante de desenvolver
estratégias de reabilitação o Biofeedback EMG demonstrou ser uma ferramenta viável quando
aplicado na prática clínica em Ortopédica.     Pró-Reitoria de Extensão Universitária-PROEX     
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A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma das afecções mais comuns relacionada ao sistema
cardiovascular e quando associada a outros fatores de risco (FR) pode potencializar a progressão 
e/ou desenvolvimento de doenças cardiovasculares (DCV), essas responsáveis por um terço das
mortes no Brasil, e no mundo encontram-se no patamar das mais incidentes e 
prevalentes. Determinar a prevalência e caracterizar os FR obesidade, diabetes mellitus, 
hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia em indivíduos participantes de um programa de extensão
para prevenção e controle da HAS.  Participaram do estudo 34 indivíduos sendo 27 homens e 12
mulheres, com média de idade de 47,5 ± 10,2, todos participantes de um projeto de extensão 
intitulado Projeto Hipertensão da FCT/UNESP, com enfoque na prevenção e controle da HAS. A
determinação dos valores de pressão arterial foi feita pelo método indireto com os indivíduos em
repouso sentado. O peso e a altura foram mensurados com os indivíduos utilizando roupas leves e
estando sem calçados, e o índice de massa corpórea (IMC) obtido pela relação peso/altura2, para
determinação da obesidade. A relação cintura/quadril (RCQ) foi calculada a partir da obtenção das 
medidas da circunferência da cintura e da circunferência do quadril ambas realizadas utilizando-se 
fita métrica flexível em pontos específicos. Os valores de glicemia, colesterol e triglicérides foram
obtidos por meio do exame de punção da polpa digital no período da manhã com 12 horas de jejum 
pré-estabelecido. Estatística descritiva foi utilizada para análise dos dados.  Dos indivíduos 
analisados 61,8% apresentaram pressão arterial não controlada. Observou-se alta prevalência de FR 
associados à HAS, sendo que 50% dos indivíduos foram classificados como obesos e quanto à
RCQ, os homens apresentaram valores médios de 0,95 ± 0,07cm e as mulheres de 0,82 ± 0,05cm,
indicando que apenas os homens estão com valores acima da normalidade. O valor de glicemia
mostrou-se alterado em 47,1% da população, 8,8% apresentaram valores de triglicérides elevados e
29,4% valores elevados de colesterol total.   Os resultados demonstraram que a grande maioria dos
indivíduos não está com a pressão arterial controlada e apresenta alta prevalência de FR associado 
ao quadro hipertensivo. Estes dados reforçam a importância de programas de prevenção e controle
dos FR para o desenvolvimento de DCV, a fim de promover modificações positivas no estilo de
vida dos indivíduos e diminuir os riscos para as DCV.    PROEX     
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As doenças cardiovasculares (DCV) são responsáveis por mais de um terço das mortes no Brasil. 
Fatores de risco (FR) como a hipertensão arterial e o excesso de gordura corporal estão relacionados
com a sua gênese. A prática de atividade física (AF) é um dos principais mecanismos de proteção
ao aparecimento e progressão dos FR predisponentes as DCV.  Comparar o índice de massa 
corpórea (IMC), cintura abdominal (CA), índice de conicidade (IC) e pressão arterial (PA) de
indivíduos cardiopatas com diferentes níveis de AF participantes de um projeto de extensão que tem
por objetivo a prevenção primária e secundária de DCV.  Foram avaliados dados de 59 voluntários 
(36 homens) com idade de 67,50 ± 10,54 anos, os quais foram classificados em dois grupos: ativos
e sedentários por meio do questionário Baecke. Os indivíduos tiveram seu peso e altura mensurados 
para determinação do IMC (kg/m²). O IC foi calculado por meio das medidas de peso, altura e
circunferência da cintura (distância média entre a última costela flutuante e a crista ilíaca).
Mensurou-se ainda a CA na altura da prega umbilical, utilizando-se uma fita métrica e a PA pelo 
método indireto no braço esquerdo dos voluntários. Para caracterização da amostra foi utilizada
estatística descritiva. Para comparação das variáveis entre os grupos inicialmente foi testada a
normalidade dos dados pelo teste shapiro-wilk. Teste t de Student para dados normais ou Mann
Whitney para dados não normais foram utilizados. Admitindo um p < 0,05 de significância. Foram 
considerados ativos 29 indivíduos (49,15%) e 30 sedentários (50,85%). Não foram observadas
diferenças significantes nas variáveis analisadas entre os grupos ativos e sedentários. Os valores
para as variáveis nos grupos ativos e sedentários foram, respectivamente: IC (1,32 ± 0,178 vs. 1,29
± 0,112); IMC (29,02 ± 4,41kg/m² vs. 28,90 ± 4,97 kg/m²); PA sistólica (123,79 ± 18,01 mmHg vs. 
122 ± 18,64mmHg) e a PA diastólica (75,51 ± 8,27 mmHg vs. 71,16 ± 11,27 mmHg). Apesar de 
não haver diferença significativa entre os grupos, os sedentários deste estudo possuem maior risco
para o desenvolvimento de DCV segundo o valor do IC e CA. O valor de IMC classifica ambos os
grupos com sobrepeso, isso mostra que somente a AF não é suficiente para eliminar esse FR. Por
fim os valores de PA estão dentro da normalidade em ambos os grupos, podendo ser atribuído ao
fato de muitos pacientes utilizarem medicamentos para controle.  Não houve diferença entre 
variáveis antropométricas e valor de PA em cardiopatas ativos ou sedentários.     Pró Reitoria de 
Extensão Universitária – PROEX/UNESP     
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Pessoas obesas apresentam aumento da circunferência da cintura (CC), glicemia de jejum elevada e
maior percentual de gordura corporal em relação a pessoas com o peso ideal, porém essas condições 
nem sempre são encontradas em pessoas com sobrepeso. Diversos estudos alocam pessoas obesas e
com sobrepeso num mesmo grupo de estudo e essa situação pode levar a superestimação ou
subestimação de valores de alguns fatores de risco para pessoas com sobrepeso e obesidade.
 Verificar se valores de alguns fatores de risco como, CC, % de gordura corporal e glicemia de
jejum se diferem entre pessoas obesas e com sobrepeso. 13 indivíduos (70 ± 7,43 anos), 
participantes de um grupo de reabilitação cardíaca e pertencentes a um projeto de extensão
universitária (Programa de prevenção primária e secundária de doenças cardiovasculares), foram
avaliados para se obter valores da CC, mensurada (fita métrica Sanny) a partir do menor perímetro 
abdominal entre a última costela e a crista ilíaca ântero-superior; % de gordura pelo aparelho de 
bioimpedância (Body Fat Analyser BF 906) e glicemia de jejum obtida pelo exame de punção da
polpa digital (monitor Accutrend GCT-BM) com os participantes em jejum por 12 horas. Tiveram 
seus pesos (balança Welmy) e estaturas (estadiômetro Sanny) mensurados e calculado o índice de
massa corporal (IMC), sequencialmente foram divididos em dois grupos. Grupo obeso (GO) com
pessoas 8 com IMC > 30kg/m² e grupo sobrepeso (GS) com 5 indivíduos com IMC de 25 a 30
Kg/m², caracterizados de acordo com a Diretrizes Brasileiras de Obesidade (2009/2010). Na análise
estatística, o teste de Shapiro-wilk utilizado para testar a normalidade dos dados e em seguida o 
teste de Mann-withney para análise comparativa, de dados não pareados, entre os grupos com nível
de significância de 5%. Os valores são apresentados em média ± erro padrão; mediana [máximo –
mínimo].  GO apresentou valores de IMC (36,4±6,8; 34[52,5 – 31,4] Kg/m²), CC (116,1±6,8 ; 
109,5[161 – 99] cm) e % de gordura (37±2 ; 35,9[48,9 – 28,8] %) significantemente (p < 0,05) 
maiores que os valores do GS (IMC de 27,1±3,25 ; 27,4[30 – 22,4] Kg/m²; CC de 100±3,6 ; 103 
[106 – 86] cm; % de gordura de 26,1±4,5 ; 28,9 [34,8 – 9,3] %). Em relação aos valores de glicemia 
de jejum não houve diferenças significantes entre os grupos (p=0,883).  Observa-se que pessoas 
obesas apresentam valores, de alguns fatores de risco, maiores em relação a pessoas com sobrepeso,
portanto alocá-las num mesmo grupo de estudo pode levar a omissão de características especificas
de cada nível de sobrepeso. Em relação a glicemia de jejum não houve diferença entre os grupos, o
que pode ser entendido por este fator não ser determinado apenas pelo nível de sobrepeso. É 
importante alocar pessoas com sobrepeso e obesidade em grupos diferentes, a fim de verificar as
características específicas de cada grupo, pois essas podem se diferir em alguns aspectos.     Pró 
reitoria de extensão - PROEX     
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O desenvolvimento precoce de doenças não transmissíveis, como as cardiovasculares, hipertensão 
arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, obesidade, está associado com elevados níveis de gordura
corporal. O índice de massa corporal (IMC) e as dobras cutâneas (DC) são largamente utilizados no
diagnóstico de indivíduos com excesso de peso, devido sua praticidade e baixo custo. Comparar e 
correlacionar o percentual de gordura e o IMC de homens e mulheres participantes do projeto de
extensão universitária intitulado “Programa de prevenção primária e secundária de doenças
cardiovasculares no Centro de Estudos e Atendimento em Fisioterapia e Reabilitação da
FCT/UNESP” Participaram desse estudo 58 indivíduos, sendo 35 homens (68,74 ± 9,6 anos) e 23
mulheres (65,5 ± 12,0 anos). Para determinar a gordura corporal foi mensurado o peso e a estatura e 
calculado o IMC (peso/altura²). Para as medidas de DC foi utilizado um adipômetro (marca Sanny,
Brasil), em três regiões no hemicorpo direito: região peitoral, abdominal e coxa para homens e nas
regiões tricipital, suprailíaca e coxa para mulheres. A partir dessas medidas foi calculada a
densidade corporal pela equação, proposta por Jackson e Pollock (1980) e em seguida foi aplicado à
fórmula de Siri (1961) para calcular a percentual de gordura (%G). Foi utilizada estatística
descritiva para caracterização da amostra. A normalidade dos dados foi testada por meio do teste de
Shapiro Wilk. A comparação entre os grupos foi realizada a partir da aplicação do teste T de
Student e para correlação dos dados em cada sexo foi utilizada o teste de Pearson assumindo nível 
de significância 5% (p < 0,05) As mulheres analisadas apresentaram maiores valores de IMC (30,43
± 4,74 Kg/m2 vs. 27,64 ± 3,84 Kg/m2, i; p = 0,0167). Os valores de IMC são indicativos de pré-
obesidade para homens e obesidade para mulheres. As mulheres também apresentaram maiores
percentuais de gordura (34% ± 0,06 vs. 26% ± 0,06; p < 0,0001). A correlação do IMC com o %G
foi mais forte nas mulheres (r=0,7) do que nos homens (0,3) Nossos resultados indicam que as 
mulheres possuem IMC maior do que os homens em todas as faixas etárias, um dos motivos para
isso pode ser a maior concentração de hormônios encontrados nas mulheres, além da possível
diferença do nível de atividade física (não avaliado) entre os gêneros, predispondo a maior gordura 
corporal nesse sexo. As mulheres obtiveram ainda maior correlação entre IMC e %G do que os
homens. As mulheres possuem maior IMC e %G, indicando pior estado nutricional. Fatores de
risco, como obesidade e distribuição da gordura corporal são passíveis de intervenção, 
demonstrando a importância de programas de prevenção para a redução dos riscos de doenças
cardiovasculares e melhora da qualidade de vida da população.     PROEX     
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COMPORTAMENTOS DAS VARIÁVEIS CARDIOVASCULARES DURANTE A EXECUÇÃO 
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BRUNO MASSAYUKI MAKIMOTO MONTEIRO

AMANDA SÍRIO CABRERA
ANA CLARA CAMPAGNOLO REAL GONAÇALVES

RENATA CLAUDINO ROSSI
LUIZ CARLOS DE ABREU

CARLOS MARCELO PASTRE
LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI

Fatores como intensidade e massa muscular envolvida no exercício resistido (ER), avaliadas
isoladamente, influenciam aumentando as respostas cardiovasculares durante a sua execução.
Entretanto, essas alterações analisadas em conjunto e durante o exercício, ainda precisam ser mais
esclarecidas. Analisar a influência da prática aguda do ER executado em diferentes segmentos
corporais, durante a sua execução, sobre frequência cardíaca (FC), pressão arterial sistólica (PAS) e 
pressão arterial diastólica (PAD). Foram avaliados 23 voluntários jovens (21,1 ± 2,6 anos; 23,2 ±
2,5 kg/m2), saudáveis (PAR-Q), ativos (IPAQ). Metodologia aprovada pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, protocolo: 10/externo. Os
voluntários foram submetidos a três etapas, na primeira foi realizado o teste de uma repetição
máxima (1RM), para membros inferiores (MMII) na cadeira extensora e para membros superiores
(MMSS) na rosca Scott. As etapas posteriores consistiram na execução do protocolo de força (PF)
(80% da 1RM - 2 séries com 8 repetições) com segmentos corporais diferentes, em dias distintos
com intervalo de 24 horas e a ordem de sua realização foi escolhida randomicamente. Os valores da 
FC foram obtidos usando o cardiofrequêncímetro da marca Polar® S810i e a PAS e PAD foram
aferidas pelo método indireto auscultatório no braço esquerdo. Para análise desses dados foram
destacados três momentos: valores iniciais em repouso (M0) e valores imediatamente após a 
execução da primeira (M1) e da segunda (M2) série do PF. Os dados comportaram-se normais, de 
acordo com o teste de Shapiro-Wilk, e na comparação intragrupo foi utilizada a análise de variância
para medidas repetidas seguidas do pós-teste de Bonferroni e testes t de Student para dados não
pareados para análise intergrupo, com p = 0,05. Os MMSS na variável FC apresentaram M0 
(79,1±14,9) vs M1 (88,2±23,3) e vs M2 (82,8±23,3); para PAS em M0 (107,2±13,4) vs M1
(111,2±16,2) vs M2 (112±14,8). Já MMII na variável FC para M0 (81,9±10,54) vs M1 (95±15,33 p
< 0,01) VS M2 (84,3±17,37); na PAS M0 (106,3±10,91) vs M1(117±13,5 p < 0,05) e vs M2
(13,2±16,5); diante do exposto se mostrou significante o aumento apenas no protocolo realizado no 
M1 dos MMII. Em contraste, a PAD diminuiu, os MMSS apresentaram M0 (70±7,9) vs M1
(67±8,2) e vs M2 (69±9,9) e MMII M0 (73±8,6) vs M1(58,8±8 p < 0,001) e vs M2 (63,4±10 p <
0,01), exibindo assim, uma diminuição de ambos. Contudo a queda da PAD foi significante 
somente no segmento MMII. Não houve diferença na comparação intergrupo.  As variáveis 
cardiovasculares apresentaram alterações dos valores basais durante a execução do PF, e a
magnitude dessas variações mostraram-se significantes quando o ER é executado com MMII.         
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LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI

A obesidade, sobretudo a abdominal, predispõe o indivíduo a uma série de fatores de risco que
favorecem a ocorrência de eventos cardiovasculares, sobretudo os coronarianos. Embora o índice de
massa corporal (IMC) seja uma medida simples, e até agora válida para o estudo da obesidade,
outros indicadores antropométricos e de distribuição de gordura corporal, como o índice de
conicidade (IC) e a circunferência abdominal (CA), têm mostrado alta relação com risco
coronariano elevado. Proposto por Valdez (1991), o IC avalia a distribuição central da gordura 
considerando a massa, estatura e perímetro da cintura do avaliado, partindo da idéia que indivíduos
com menor acúmulo de gordura na região central teriam a forma corporal semelhante à de um
cilindro, enquanto aquele com maior acúmulo se assemelharia a um duplo cone, tendo uma base em 
comum na região abdominal.  O objetivo do trabalho foi correlacionar o IC com a CA e o IMC em
cardiopatas participantes de um projeto de extensão intitulado “Programa de Prevenção Primária e
Secundária contra Doenças Cardiovasculares da FCT/UNESP”. Foram analisados dados de 59 
cardiopatas (36 homens), com média de idade de 67,5 ± 10,54 anos, peso médio de 77,4 ± 14,22Kg
e altura média de 1,63 ± 0,07m. Todos os participantes tiveram mensurados: peso (balança Welmy),
estatura (estadiômetro Sanny) e circunferência da cintura e abdominal (fita métrica sanny). Para
medida da circunferência da cintura o ponto anatômico de referência foi a distância média entre a
última costela flutuante e a crista ilíaca superior e para a circunferência abdominal foi a altura da 
cicatriz umbilical. O IC foi calculado segundo a equação proposta por Valdez (1991), utilizando
peso, altura e circunferência da cintura. O IMC foi calculado pelo peso em quilogramas dividido
pela altura em metros quadrados (kg/m2). Para análise dos dados foram utilizados: estatística
descritiva e correlação de Spearman (dados não normais), admitindo um p < 0,05 de significância.
 Não foi observada correlação significante entre IC e IMC (p = 0,1165; r = 0,2066). Em
contrapartida, a correlação entre IC e CA foi positiva (p = 0,0002; r = 0,4619).  Atualmente a 
literatura expõe limitações na utilização do IMC como indicador de gordura corporal, como: baixa
correlação com a estatura, correlação com a massa livre de gordura e influência na 
proporcionalidade corporal. A partir dessas limitações, podemos inferir que este índice não se
correlaciona significantemente com o IC, por não avaliar o tecido adiposo abdominal, mas sim a
concentração total de gordura corporal. O que não é verdadeiro quando se trata da CA, que 
apresentou melhor correlação com o IC, podendo mostrar de forma mais clara o risco coronariano
elevado.  O IC apresentou uma correlação positiva e significante com a CA, sugerindo que o IC é
uma variável importante, assim como a CA, para determinar presença de risco cardiovascular
associado à obesidade central.    Pró Reitoria de Extensão Universitária – PROEX/UNESP      
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GUSTAVO YUKI CANTALEJO TSUTSUMI
LEONARDO SOARES DE CARVALHO

FELIPE RODRIGUES MENDES DOS SANTOS
MAÍRA CAMPOS DE ALBUQUERQUE
FRANCIELE MARQUES VANDERLEI

BRUNO CÉSAR ROTOLY
CARLOS MARCELO PASTRE

JAYME NETTO JÚNIOR

Introdução: atualmente, a inserção ao meio esportivo aumentou consideravelmente, sendo as
crianças e adolescentes os mais vulneráveis às lesões desportivas por estarem no processo de
crescimento/desenvolvimento, podendo, essas lesões serem causadas por sobrecarga mecânica. Isto 
acontece nos esportes de contato, nos quais, são frequentes entorses, pancadas, contusões e
estiramentos.  Objetivos: verificar a correlação entre gravidade e mecanismo de lesão em jovens
atletas. Material e Métodos: a casuística do estudo foi de 1538 jovens atletas participantes da fase 
final dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo e Olimpíadas Colegiais do estado de São Paulo,
sendo 238 participantes do atletismo, 294 do basquetebol, 357 do futsal, 310 do handebol, 307 do
voleibol e 32 do tênis de mesa. A ocorrência de lesões foi investigada por meio de um Inquérito de
Morbidade Referida. Para a associação entre as variáveis qualitativas foi utilizado o teste de
Goodman para contrastes entre populações binomiais ou multinomiais conforme a característica do 
grupo de variáveis a ser analisada. Todas as conclusões foram descritas no nível de 5% de
significância.  Resultados: na gravidade leve observou-se diferença em todos os mecanismos, 
enquanto que na gravidade moderada constatou-se diferença entre o mecanismo contato direto 
comparado com overuse. Na classificação grave, o mecanismo contato direto obteve valores mais
elevados comparando-os entre sem contato e overuse.  Discussão: na análise dos resultados pode-se 
observar uma maior prevalência de lesões com mecanismo de contato direto sendo, contusões,
estiramentos musculares e entorses os mais achados, de acordo com a modalidade e o
posicionamento dos atletas observados em decorrência de atividades ilegais e agressivas por parte
do adversário. Em relação à severidade das lesões, verifica-se o predomínio da gravidade leve, 
possivelmente pela amostra do presente estudo, formada na sua maioria pela categoria de iniciação,
na qual a intensidade dos treinos e o contato físico são menores comparados com a categoria de 
treinamento.  Conclusão: conclui-se que jovens atletas possuem uma maior prevalência de lesões de
gravidade leve e com mecanismo contato direto.    FAPESP.     
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LUCAS LIMA FERREIRA
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A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) caracteriza-se por limitação crônica ao fluxo aéreo 
parcialmente reversível e geralmente progressiva, e seu grau de obstrução é um dos fatores que
pode ter um impacto sobre as limitações funcionais e o prognóstico da doença. Além disso, a DPOC
está associada a alterações no comportamento autonômico que podem ser avaliadas por meio da
variabilidade da frequência cardíaca (VFC). Poucos estudos correlacionam características dessa
doença, como seu grau de severidade, com a VFC. Correlacionar o grau de severidade com a 
modulação autonômica de indivíduos com DPOC.  26 voluntários com diagnóstico de DPOC, sendo 
15 homens, com média de idade de 66,58±8,14 anos; índice de massa corporal de 26,15±4,82 
kg/m², relação entre o volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) e a capacidade vital
forçada de 50,80±10,34% e VEF1 de 1,19±0,39 litros realizaram avaliação autonômica por meio da
VFC, registrada pelo cardiofrequencímetro (Polar Electro, S810i, Finlândia) batimento a batimento 
por 30 minutos, estando o indivíduo em decúbito dorsal. Foram utilizados 256 intervalos entre
batimentos cardíacos consecutivos e obtidos os índices espectrais de baixa frequência (BF) e alta
frequência (AF) expressos em metros por segundo ao quadrado (ms²) e unidades normalizadas (un).
Para avaliar o grau de severidade da doença foi utilizada a medida de VEF1 que indica a obstrução
do fluxo aéreo obtida por meio do teste de capacidade vital forçada pré e pós boncodilatador 
conforme as normas das diretrizes para testes de função pulmonar, com a utilização de um
espirômetro portátil (MIR – Spirobank versão 3.6 – Itália). Para análise dos dados, inicialmente foi 
determinada a normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk e em seguida foi aplicada a correlação de 
Spearman. A magnitude da correlação foi considerada fraca para r=0,40, moderada para 0,40 < r
=0,80 e forte para r > 0,80. Diferenças foram consideradas significantes com p < 0,05. O estudo foi
aprovado pelo CEP da FCT/UNESP (proc. n° 42/2010). Houve correlação entre VEF1 e BFun 
(r=0,4474; p=0,0228) e VEF1 e AFun (r=-0,4447; p=0,228), não havendo correlação entre VEF1 e
os componentes BF e AF em ms². Os resultados obtidos mostram que a gravidade da DPOC
influencia a modulação autonômica, havendo uma correlação negativa e moderada entre VEF1 e AF
(indicador da atuação parassimpática) e correlação positiva e moderada entre VEF1 e BF
(representa a atuação simpática). Assim, quanto maior a gravidade da DPOC maior a atuação
simpática e menor atuação vagal. Tais alterações são preocupantes, uma vez que estão relacionadas
com o aumento da morbidade e da mortalidade. Na literatura, ainda não há um consenso quanto a
tal característica sendo necessários mais estudos nesse sentido.  A função autonômica cardíaca sofre 
modificações conforme a severidade da DPOC, apresentando um aumento da atuação simpática e
redução da atividade vagal conforme o grau de obstrução do fluxo aéreo.     PIBIC/CNPq     
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A expectativa para 2020 é de que o Brasil será a 6ª população mais idosa do mundo, com 18,9 
milhões acima de 65 anos. O processo de envelhecer caracteriza-se pela extensão lógica dos 
processos fisiológicos de desenvolvimento e degeneração, acompanhado por alterações físicas e
cognitivas, que acarretam prejuízos de ordem funcional, social, comportamental e emocional dos 
indivíduos. A partir disso, se reconhece a importância de o idoso se engajar em novas atividades. A
Dança Sênior trata-se de uma atividade para a população idosa, que trabalha com o corpo através de
coreografias criadas a partir de músicas instrumentais e movimentos ritmados, favorecendo as suas
demandas físicas, cognitivas, emocionais e potencializando a socialização e a qualidade de vida.
Entretanto, ainda há falta de conhecimento sistematizado a respeito da Dança Sênior como 
instrumento de valor terapêutico e educativo podendo ser evidenciado pela escassez de dados e
estudos realizados sobre o tema, o que justifica a natureza e importância desta pesquisa. Descrever 
o perfil das participantes da Dança Sênior e os seus respectivos motivos de adesão à prática desta 
modalidade de atividade física. Estudo descritivo e qualitativo realizado na UNATI - UNESP, entre 
março e abril de 2012. Participaram 26 indivíduos, independentes nas atividades de vida diária e
escolarizadas, para responder ao questionário, que pretende formar o perfil dos participantes da
Dança Sênior e os motivos de adesão a este tipo de modalidade. O recrutamento foi por divulgação
de folder e as inscrições realizadas na UNATI. Os critérios de exclusão foram os que sofrem de 
distúrbios cardiovascular e neurológico. Todos apresentaram atestado médico e assinaram um termo
de consentimento, que vincula ao projeto. A coleta de dados realizou-se pela da ficha de avaliação 
inicial e analisados em forma de porcentagem. O projeto foi aceito pelo Comitê de Ética desta
instituição com o parecer aprovado de nº 109/11. Foram 26 idosas do sexo feminino, com idade 
67,1 + 6,7 anos. Foi observado neste estudo que o principal motivo pelo qual idosas procuram a
dança Sênior é fazer Atividade Física (57,6%), seguido de Socialização (23%),
Interesse/Curiosidade (23%), Bem estar (19,2%), Memória (19,2%), Saúde (11,5%), Qualidade de
Vida (3,8%) e Coordenação Motora (3,8%). Quanto ao grau de instrução das participantes 73%
completaram nível superior, 23% têm nível médio completo e 3,8% fundamental completo.
Atualmente 92,3% residente m Presidente Prudente e 7,6% em cidades da região. Sendo que 46,1%
são naturalizadas em Presidente Prudente, 38,4% são de cidades do estado de São Paulo e 15,3% 
são de outros estados. A maior parte dos idosos possuem interesse em buscar novas alternativas de
atividades físicas. A Dança Sênior é um agente facilitador de maior adesão dos indivíduos idosos à
prática de uma atividade física, podendo produzir tanto benefícios físicos e cognitivos, quanto 
emocionais e sociais.    Programa de Excelência Acadêmica (PROEX)     
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DIETA HIPERCALÓRICA PROMOVE O DESENVOLVIMENTO DE OBESIDADE EXOGENA 
EM RATOS WISTAR. 
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JOSÉ CARLOS SILVA CAMARGO FILHO

A obesidade, doença multifatorial, caracterizada pelo desequilíbrio entre aporte e gasto de energia
representa atualmente um dos principais fatores de risco de doenças crônicas e incapacitantes. Sabe-
se que a má alimentação é vista como importante fator de risco para seu desenvolvimento e, estudos
indicam que a obesidade é resultado da alta disponibilidade e consumo de dietas ditas como
“ocidentalizada”. Associado a isto, há uma redução no gasto de energia caracterizando-se como 
sedentarismo. Assim, os modelos de obesidade induzida por dieta hipercalórica, podem ser mais
apropriados para estudar a patologia da obesidade. Desenvolver e analisar a obesidade exógena 
induzida por dieta hipercalórica em ratos wistar.  Foram utilizados 24 Ratos Wistar (90 dias, 
361,18±34,18g) divididos em: G1 que receberam dieta normocalórica, ração comercial para ratos
(Primor), 4,07 kcal/g; e G2 com animais alimentados com dieta hipercalórica, composta por uma 
mistura de alimentos consistindo em: ração padrão, chocolate, amendoim e biscoito totalizando 5,12
kcal/g. Para tanto, foi realizada a proporção segundo Zambon et al. (2009). Após 28 semanas os
animais foram eutanasiados, com prévia mensuração de massa corpórea, comprimento naso-anal e 
cálculo do índice de Lee (iLee). Os dados foram analisados por estatística descritiva, com uso do
teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov seguido por ANOVA - One Way e pós-teste de 
Tukey; com significância de 5%. O estudo recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da
FCT – UNESP, Campus de Presidente Prudente, sob o n° 1/2010. Analisados os valores médios de 
evolução do peso dos animais pré e pós dieta (g) e seu intervalo de confiança temos,
respectivamente 38,46±11,31 e 31,62 - 45,29 para o G1 enquanto que, o G2 apresentou
62,89±19,34, e 51,20 – 74,58, o que demonstrou diferença estatisticamente significante quanto ao
tipo de dieta fornecida. Para tanto, o G1, apresentou índice de Lee de 59,99±1,08, enquanto que o 
iLee do G2: 65,40±1,93, com p= 0.0001. Nota-se que o tipo de dieta ofertada apresentou influência
significante no peso e consequentemente no índice de Lee dos animais. No presente estudo, optou-
se pelo modelo de obesidade exógena, que mais se assemelha à obesidade humana, observa-se que 
o modelo adotado no estudo foi capaz de induzir a obesidade pela ingestão de dieta hipercalórica.
 O presente modelo de dieta “ocidentalizada” foi capaz de provocar alterações significantes na
biometria dos animais, induzindo a obesidade, comprovada pelo aumento do índice Lee
corroborando com os achados anteriores de Nascimento et al. (2008), Cruz et al. (2010) dentre
outros.    PIBIC/Cnpq     
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CARLOS MARCELO PASTRE

A participação de crianças e adolescentes no cenário esportivo cresce exponencialmente com o
decorrer dos anos. As lesões desportivas (LD) são eventos que comumente estão presentes na vida
de um jovem atleta, pela exposição a grandes sobrecargas em um sistema que está em processo de
maturação e crescimento. Em relação às LD, existem alguns fatores que contribuem para a
ocorrência deste evento, podemos classificar em dois grandes grupos, fatores de risco intrínsecos e 
extrínsecos, dentre os internos o gênero é uma característica a ser considerada.  Verificar a 
existência de diferença de LD entre os gêneros masculino e feminino. O pesquisa foi aprovada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências e Tecnologia, Campus de Presidente 
Prudente da Universidade Estadual Paulista, protocolo Nº 07/2011. A amostra totalizou 1538 jovens
atletas, sendo 238 participantes do atletismo (144 masculino e 94 feminino), 294 do basquetebol
(144 masculino e 150 feminino), 357 do futsal (186 masculino e 171 feminino), 310 do handebol
(165 masculino e 145 feminino), 307 do voleibol (163 masculino e 144 feminino) e 32 do tênis de
mesa (17 masculino e 15 feminino) participantes da fase final dos Jogos Escolares do Estado de São 
Paulo e Olimpíadas Colegiais do Estado de São Paulo. Foi aplicado o teste de Odds Ratio com
intervalo de confiança de 95% para verificar a existência de diferença significante de LD entre os
gêneros.  Os jovens atletas computaram 436 lesões, 40 LD no atletismo masculino e 22 no 
feminino, 48 LD no basquetebol masculino e 46 no feminino, 63 LD no futsal masculino e 53 no
feminino, 48 LD no handebol masculino e 48 no feminino, 22 LD no voleibol masculino e 42 no
feminino e 2 LD no tênis de mesa masculino e 2 no feminino. Os resultados apresentaram diferença
estatisticamente significante para a modalidade voleibol observada pelo teste de Odds Ratio (OD:
2,59; IC: 1,46 – 4,60), já para as outras modalidades não foi encontrada diferença entre a presença 
de lesão entre os gêneros, atletismo, basquetebol, futsal, handebol e tênis de mesa.  Alguns autores 
apresentam que as adolescentes do gênero feminino estão mais susceptíveis as LD principalmente
nos joelhos e tornozelos. Nos joelhos observa-se elevado número de lesões no ligamento cruzado 
anterior. Os fatores como diâmetro transversal do ligamento cruzado anterior, fatores hormonais e
baixos níveis neuromusculares pode estar relacionais com a presença de acometimentos nas
mulheres. No presente estudo apenas a modalidade voleibol apresentou diferença estatisticamente
comprovada, com valores elevados para LD no gênero feminino. Apenas na modalidade voleibol 
houve diferença de presença de LD segundo o gênero.    FAPESP     
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O tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo.A exposição à fumaça do cigarro
prejudica, significativamente, o sistema de defesa do organismo, que depende do transporte
mucociliar das vias aéreas superiores e inferiores. Apesar de esclarecidos os benefícios respiratórios
da cessação do tabagismo, os efeitos específicos sobre o transporte mucociliar foram pouco
investigados  Avaliar o efeito de um período de abstinência tabagística sobre o transporte
mucociliar (TM) nasal de fumantes.  Trinta e três fumantes participantes de um programa de
intervenção para a cessação tabagística (CT) foram avaliados por um período de 180 dias depois de
terem parado de fumar. Foram avaliados o histórico tabagístico, teste de Fagerström, função 
pulmonar, monóxido de carbono exalado (COex), carboxihemoglobina (COHb) e TM nasal
avaliado pelo tempo de trânsito sacarina (TTS). Todos os parâmetros foram mensurados no início
do estudo em 33 não fumantes pareados.  Os fumantes (49,6±12 anos, 44,6 ± 25 anos/maço; média 
± desvio padrão) estavam matriculados em um programa de intervenção para a CT e 27% (n = 9),
abstiveram-se por 180 dias, 30% (n = 11) por 120 dias, 49,5% (n = 15) por 90 ou 60 dias, 62,7% (n
= 19) por 30 dias e 75,9% (n = 23) por 15 dias. O grau moderado de dependência a nicotina, nível
de ensino superior e menor uso de bupropiona foram associados com a capacidade de parar de
fumar (P < 0,05). O TTS foi prolongado em fumantes comparados aos não-fumantes (P = 0,002) e 
disfunção do TM esteve presente no momento inicial, tanto em fumantes que se abstiveram, como
naqueles que não se abstiveram por 180 dias. Os níveis de COex e de COHb também foram
significativamente aumentados em fumantes em comparação com os não-fumantes. O TTS 
diminuiu para valores dentro da faixa de normalidade após 15 dias de CT (P > 0,01), e permaneceu
nessa faixa até o final do período de estudo. Do mesmo modo, os valores de COex após o sétimo de
CT.  O presente estudo demonstrou pela primeira vez que a cessação do tabagismo,também melhora 
o clearance mucociliar nasal. Demonstrou que esses efeitos foram detectados após 15 dias de
cessação do tabagismo e se mantiveram por até seis meses de acompanhamento.Os indivíduos
abstinentes foram aqueles considerados fumantes leves e com maior nível educacional,o que
corrobora com os estudos anteriores. Não foi observado, em estudos prévios, correlação entre uma
melhor aderência à um programa de 180 dias com uma maior utilização de terapia medicamentosa
com bupropiona. Uma limitação do estudo foi a dificuldade na frequência continuada dos
indivíduos nas reuniões e nas avaliações, que apesar de repetidos contatos telefônicos, abandonaram
o estudo. A maioria dos indivíduos que voltaram a fumar passaram a consumir menos cigarros por 
dia que antes de sua tentativa de parar de fumar.  Um programa para a CT contribuiu para melhoria 
no TM em fumantes após 15 dias de cessação do tabagismo e estes efeitos benéficos persistiram por
180 dias.         
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ELISA BIZETTI PELAI
LARA NERY PEIXOTO

PRISCILA PAGOTTO
CRISTINA ELENA PRADO TELES FREGONESI

EDNA MARIA DO CARMO

Segundo a Sociedade Internacional de Continência (ICS), a incontinência urinária (IU) é qualquer
perda involuntária de urina suficiente para gerar um problema social ou higiênico. Para evitar essa
condição é importante treinar os músculos do assoalho pélvico (MAP) e sua correta contração, pois
a fraqueza desta musculatura leva ao recrutamento de outros grupos musculares como glúteos, 
músculos da coxa e/ou músculos abdominais, em que a co-contração muscular é uma hipótese da 
insuficiência muscular perineal. Durante a realização do protocolo cinesioterapêutico, a
hiperpressão abdominal criada pelos exercícios é compensada por uma contrapressão do assoalho 
pélvico, contribuindo assim para o seu fortalecimento. O estudo objetivou avaliar o efeito de um 
protocolo de cinesioterapia em grupo na IU.  Participaram do estudo 9 pacientes com idade média
de 54 anos do Setor de Uroginecologia e Obstetrícia do Centro de Estudos e de Atendimentos em
Fisioterapia e Reabilitação (CEAFIR) da FCT-UNESP de Presidente Prudente, sendo 4 indivíduos
do sexo masculino e 5 do sexo feminino. O protocolo consistiu de alongamentos globais, exercícios
de abdominal isométrico, abdominal superior, ponte, abdominal inferior, adutores e bicicleta com
duração de 50 minutos. A partir da primeira avaliação, foram calculados 65%, 75% e 85% da
capacidade máxima alcançada durante os exercícios e a cada duas sessões houve o incremento de 
10% até atingir os 85% para uma nova avaliação. Os paciente foram questionados quanto a
quantidade, frequência e intensidade da perda urinária. Ao final das 6 sessões verificou-se um 
incremento nos exercícios de abdominal isométrico de 88 segundos para 98 segundos, abdominal 
superior de 27 repetições para 30 repetições, ponte 28 repetições para 31 repetições, abdominal
inferior 35 repetições para 39 repetições, adutores 40 repetições para 45 repetições e bicicleta de 69
segundos para 104 segundos. De acordo com Hilberath (2006) e Rubinstein (2001), a força
muscular é adquirida através da prática de exercícios específicos para o MAP, baseados no preceito
de que os movimentos voluntários repetidos aumentem a força muscular e seus benefícios incluem 
desenvolvimento, melhora e/ou manutenção da força, da resistência, da mobilidade, da
flexibilidade, do relaxamento, da coordenação e da habilidade. Segundo Fortini (1996) e Rocha
(1996) os procedimentos fisioterapêuticos resultam no fortalecimento da MAP, promovendo a 
continência urinária. Conclui-se que o protocolo de cinesioterapia em grupo proporcionou o
fortalecimento dos MAP, abdômen, ganharam resistência e consequente melhora de queixas de IU
dos pacientes. Além disso, a terapia em grupo serviu para motivação e apoio entre os pacientes.       
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EVOLUÇÃO DE PACIENTES COM PARALISIA FACIAL PERIFÉRICA SUBMETIDOS A UM 
PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO 

 
MARINA OLIVEIRA PEÇANHA FONSECA

CERES ELENA PETUCCO MELCHIORI
LÚCIA MARTINS BARBATTO

A paralisia facial periférica (PFP) consiste no acometimento do 7º nervo craniano, de forma aguda,
podendo ser precedida por dor na região mastoidiana e resultando em paralisia completa ou parcial
da mímica facial. É, na sua grande maioria, de causa idiopática, mas pode apresentar diversas
etiologias como: diabetes mellitus, hipertensão arterial, herpes zoster, viroses, otites médias,
infecções (lepra, sífilis, doença de Lyme), sarcoidose, traumatismo e tumores.  O objetivo deste 
trabalho foi avaliar a evolução de pacientes com PFP submetidos ao protocolo de reabilitação
utilizado na FCT/UNESP. Foram incluídos 30 pacientes com diagnóstico de PFP idiopática com até
15 dias de lesão, caracterizando paralisia facial aguda. Adotou-se como procedimento os protocolos 
I, II, III e IV de acordo com o tempo da lesão nervosa. Conforme os pacientes evoluíam nas
reavaliações elétricas, eram aplicados exercícios para mímica facial. As repetições eram
aumentadas a cada 10 dias e ao final foram realizados exercícios ativo-resistidos. Os valores das 
variáveis reobase, cronaxia e acomodação diminuíram quando comparados o início e o final da
reabilitação. De 30 pacientes apenas 24 participaram da pesquisa, sendo 15 com regeneração 
nervosa total (Neuropraxia), 3 com regeneração parcial (Axonotmese) e 6 evoluíram para
degeneração total (Neurotmese). Os valores dessas três variáveis garantiram que o protocolo usado
permite avaliar a condução nervosa do facial, o grau de evolução da mesma, acompanhar o 
desenvolvimento da reabilitação e direcionar a intervenção fisioterapêutica.  Esta pesquisa 
demonstrou a importância da existência de um protocolo de avaliação e tratamento da paralisia
facial periférica.         
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FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR EM PARTICIPANTES DO “PROGRAMA DE 
PREVENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES DA 

FCT/UNESP” 
 

BRUNO MASSAYUKI MAKIMOTO MONTEIRO
DANIELA ALARI CHEDID

ANA ALICE SOARES DOS SANTOS
CAMILA BALSAMO GARDIM

MARIANNE PENACHINI DA COSTA
MARIANA BONILHA SCARELLI

ANNE KASTELIANNE FRANÇA DA SILVA
TALLITA YOSSUGO DE TOLEDO

LUCAS LIMA FERREIRA
LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI

As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de mortalidade no mundo e são 
consideradas um importante problema de saúde pública. Fatores de risco como a obesidade,
hipertensão arterial, sedentarismo e tabagismo estão intimamente ligados a etiologia das
DCV. Avaliar os fatores de risco cardiovascular em participantes de um projeto de extensão 
intitulado “Programa de prevenção primária e secundária de doenças cardiovasculares no Centro de
Estudos e Atendimento em Fisioterapia e Reabilitação da FCT/UNESP”.  Foram analisados dados 
de 59 indivíduos (36 homens) com média de idade de 67,62 ± 10,54 anos. Para avaliar o fator de 
risco obesidade, foi calculado o índice de massa corporal - IMC (kg/m²) – por meio da medida de 
peso e altura. A circunferência abdominal (CA) foi verificada pela medida do diâmetro do abdômen
na altura da cicatriz umbilical por meio de uma fita métrica. A PA foi mensurada pelo método
indireto no braço esquerdo e o questionário Baecke foi aplicado para avaliar o nível de atividade
física. O hábito de fumar foi avaliado por meio de um questionário. Estatística descritiva foi 
utilizada para análise dos dados.  Dos 59 participantes do programa, 42,37% foram considerados
obesos e 38,98 pré-obesos. Para a CA, 16,94 % dos homens apresentaram risco aumentado e
30,50% risco substancialmente aumentado para DCV, enquanto que, para as mulheres, apenas 
5,08% apresentaram risco aumentado e 33,89% risco substancialmente aumentado. Os resultados
mostraram ainda que 43,34% dos indivíduos foram considerados sedentários, 33,8% apresentaram
PA fora dos valores de normalidade e 6,77% são fumantes.  É alta a prevalência de fatores de risco 
para DCV na população estudada, o que reforça a importância de orientações a respeito de medidas
preventivas a fim de favorecer a redução dos fatores de risco e diminuir o aparecimento ou
agravamento de DCV.    Pró Reitoria de Extensão Universitária – PROEX/UNESP     
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A prática esportiva durante o período da infância e adolescência tem aumentado consideravelmente
nos últimos anos, sendo a principal causa de lesões desportivas (LD) em jovens praticantes de
muitos países. A associação da ocorrência de lesão com os fatores de risco para as LD analisados no 
presente estudo consistiram das variáveis antropométricas (idade, peso, estatura e IMC) e de
treinamento (tempo de treino em anos e horas de prática por semana).  Analisar fatores de risco para 
lesões desportivas em jovens praticantes de diferentes modalidades. A amostra totalizou 1538 
jovens atletas participantes da fase final dos Jogos Escolares do Estão de São Paulo e Olimpíadas
Colegial do Estado de São Paulo de 2011, realizados respectivamente em Botucatu e Penápolis,
sendo 238 participantes do atletismo (144 masculino e 94 feminino), 294 do basquetebol (144
masculino e 150 feminino), 357 do futsal (186 masculino e 171 feminino), 310 do handebol (165
masculino e 145 feminino), 307 do voleibol (163 masculino e 144 feminino) e 32 do tênis de mesa 
(17 masculinos e 15 femininos); entrevistados por meio de Inquérito de Morbidade Referida (IMR)
adaptado para as características de cada modalidade com solicitações das informações retroativas à
temporada corrente, ou seja, aproximadamente 12 meses. Para a análise estatística, utilizou-se o 
teste t de Student para as variáveis contínuas ou Mann Whitney para variáveis discretas e todas as
conclusões foram discutidas considerando 5% de significância estatística. observaram-se diferenças 
estatisticamente significantes entre os atletas não acometidos e os acometidos por lesão,
respectivamente, nos fatores de risco: idade (14,08 ± 1,55 x 14,38 ± 1,59 anos; p=0,0009), peso
(58,28 ± 12,34 x 58,50 ± 11,99 Kg; p=0,0003), estatura (1,64 ± 0,11 x 1,66 ± 0,11 metros; 
p=0,0004) IMC (20,61 ± 3,19 x 21,95 ± 3,21 Kg/m2; p=0,0413), tempo de treinamento (3,00 ± 2,00
x 3,80 ± 2,29 anos; p=0,0001) e horas de prática semanais (6,88 ± 4,16 x 7,97 ± 4,41 horas;
p=0,0001), onde os indivíduos com maiores valores de média foram mais acometidos por LD.  foi 
verificado que os atletas que apresentaram lesão obtiveram valores de média elevados quando
comparados aos atletas que não se lesionaram para todas as variáveis estudadas, sugere-se, portanto, 
que atletas mais velhos, mais pesados, mais altos, com maior tempo de treino e mais horas de
prática esportiva por semana estão mais susceptíveis à lesão.  conclui-se que, os fatores de risco 
idade, peso, estatura, IMC, tempo de treinamento e horas de prática semanais foram determinantes 
para ocorrência de lesão musculoesquelética em jovens praticantes de diferentes modalidades
esportivas.    FAPESP     
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O tabagismo é um dos mais importantes problemas de saúde pública. Os preditores de sucesso ou
fracasso no programa de cessação tabagística específico para a população brasileira, tem sido pouco
estudados. Avaliar as características que influenciam o sucesso na cessação do tabagismo em um 
Programa de Orientação e Conscientização Antitabagismo. Foram avaliados 172 fumantes do 
Programa de Orientação e Conscientização Antitabagismo entre 2008 e 2010. O PROCAT é
baseado no tratamento cognitivo-comportamental associada ou não à terapia medicamentosa e os 
indivíduos foram acompanhados por 12 meses. O trabalho foi aprovado pelo comitê de ética,
protocolo 12/2010. Foram considerados como caracteristicas que influenciam a cessação do
tabagismo o sexo, idade, nível de escolaridade, índice anos/maço e cigarros/dia, o nível de 
dependência da nicotina de acordo Fagerstrom, convivio com fumantes, medicação utilizada,
questionário sócioeconômico por meio do critério Abipeme, ansiedade e depressão através da
Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADS). A análise estatística foi realizada pelo 
software estatístico R (versão 2.13.0). Para as variáveis quantitativas foram utilizados os testes t e
para as variáveis qualitativas foi utilizado o teste X2 (Qui-quadrado) para avaliar as diferenças entre 
os grupos que desistiram, tabagistas e abstênicos. A influência das características epidemiológicas
sobre a cessação do tabagismo na análise univariada e multivariada foi testada usando a regressão
logistica para calcular os riscos relativos (RR) com intervalo de confiança de 95% (IC 95%). 
Variáveis resultantes em P < 0,15 foram selecionadas para análise univariada para entrar no modelo
de regressão logística. Considerou-se o nível de significancia de p < 0,05. Entre os 172 indivíduos 
avaliados inicialmente, 126 (73%) iniciaram o tratamento, dos quais 61 (48%) cessaram o hábito
tabagístico. As caracteristicas epidemiológicas que influenciaram a cessação do tabagismo foram:
sintomas de ansiedade, medicação utilizada e convivio com fumantes (P= 0,0002, P = 0,0003 e P = 
0,02, respectivamente). De acordo com o modelo logístico a variável medicação utilizada foi
considerado significativa (P = 0,0002 - RR = 8,68, IC 95%: 2,94-29,46). No grupo de indivíduos 
abstenicos, 20 (33%) mantiveram-se abstinentes por 12 meses e as variáveis que influenciaram 
foram idade e nível socioeconômico (P = 0,11 e P = 0,04, respectivamente). De acordo com o
modelo de logística a variável nível socioeconômico foi considerada significativa (P = 0,005 - RR = 
9,67, IC 95%: 2,16-57,39). Assim, os indivíduos que começaram a usar a medicação tinham oito
vezes mais chances de se tornarem abstinenicos e fumantes com nível socioeconômico mais baixo
tinham nove vezes mais chances de voltar a fumar após um período de abstinência. ------ A 
utilização de medicamentos é preditor de sucesso na cessação do hábito tabagístico e o baixo nível
socioeconômico influencia no retono do hábito após um período de abstinência.         
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FISIOTERAPIA E FORÇA MUSCULAR EM PACIENTES HOSPITALIZADOS 
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REGINA COELI VASQUES DE MIRANDA
SUSIMARY APARECIDA TREVISAN PADULLA

Pacientes hospitalizados sofrem um declínio funcional, quando se considera o período de
internação. Diante da restrição ao leito, são frequentes alterações de ordem muscular e respiratória.
Tendo em vista o quadro de disfunções associado ao imobilismo e suas possíveis repercussões, a 
fisioterapia tem sido requisitada, com o intuito reverter ou amenizar tal quadro, podendo evitar o
desenvolvimento das complicações e diminuir o tempo de internação.  Caracterizar o perfil dos 
internados na Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente que foram encaminhados à
Fisioterapia e avaliar seu efeito sobre a Pressão Inspiratória máxima (PImax), Pressão Expiratória
máxima (PEmax) e força de preensão palmar (FPP) considerando o tempo de internação.  Foram 
avaliados 55 pacientes, de ambos os sexos, com idade superior a 18 anos, internados na Santa Casa
de Presidente Prudente. As avaliações ocorreram no leito de cada paciente em dias alternados,
durante a permanência no hospital. Foram interrogados quanto à identificação, diagnóstico e 
presença/ausência de fatores de risco. A aferição da FPP, e da PImax e PEmax foram realizadas
através do teste de dinamometria e da manovacuômetria respectivamente. Utilizou-se estatística 
descritiva para caracterização e teste de Wilcoxon para comparações. A causa de internação 
predominate foi o câncer com 31,2% e o fator de risco mais prevalente foi o sedenterismo
totalizando 68,8%. Quanto as variáveis Pimax, Pemax e FPP, quando comparados entre os
momentos de admissão e liberação hospitalar, observamos que não houve variações significativas
para as medidas de FPP da mão direita (Diferença média: 0,280 [DiferençaIC95%: 0,940; -0,380]) e 
esquerda (Diferença média: 0,226 [DiferençaIC95%: -0,930; 1,382]). Padrão similar foi observado 
para os valores de PI (Diferença média: -2,452 [DiferençaIC95%: 0,364; -0,5,267]) e PE (Diferença 
média: -2,538 [DiferençaIC95%: 0,046; -5,121]).  Dados parecidos foram encontrados no estudo de 
FREITAS 2009, que realizando o teste de manovacuômetria comparou dois grupos de pacientes 
internados, com e sem o acompanhamento da fisioterapia, encontrando valores significativamente
menores que o previsto tanto para a PEmax como para a PEmax, no grupo que não foi
acompanhado pela fisioterapia. A fisioterapia no ambiente hospitalar foi capaz de prevenir as 
alterações na força muscular que são impostas ao paciente como efeito da restrição ao leito.         
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FUNÇÃO PULMONAR DE ADULTOS JOVENS EXPOSTOS AO MATERIAL 
PARTICULADO 

 
NAYARA GALVÃO OLIVEIRA
ERCY MARA CIPULO RAMOS

RAFAELA CAMPOS CUISSI
MARIANE MONTESCHI

ALINE DUARTE FERREIRA CECCATO
DIONEI RAMOS

O Brasil é o maior produtor de etanol advindo da cana-de-açúcar do mundo e, em algumas regiões 
parte da colheita ainda é realizada pela prática de queimar a palha da cana-de-açúcar antes do corte 
manual por todo período de safra. Essa queima é responsável pela emissão de gases tóxicos como o
monóxido de carbono e, produz grande quantidade de material particulado (MP), ambos nocivos ao
sistema respiratório da população diretamente exposta, os cortadores de cana, quanto da população
indiretamente exposta, moradores de cidades vizinhas. A presença do MP em bronquíolos e
alvéolos pulmonares desencadeia uma cascata inflamatória aguda que pode se tornar crônica, em 
decorrência da exposição a esse agente agressivo.  Avaliar a função pulmonar de cortadores de cana 
e adultos jovens ao longo de uma safra.  Participaram do estudo 68 homens sem histórico
tabagístico, dentre eles: 24 cortadores de cana (26±5 anos; 24±3Kg/m2) pertencentes ao grupo 
diretamente exposto (GED) e 44 universitários (23±3 anos; 24±4Kg/m2) pertencentes ao grupo
indiretamente exposto (GEI). Os voluntários foram avaliados após seis meses do início da safra
(colheita da cana queimada). A avaliação da função pulmonar do GED foi realizada no campo de
plantação e a do GEI foi realizada na FCT/UNESP, entre 10 e 11 horas da manhã. A função
pulmonar foi avaliada por meio de espirometria, com um espirômetro da marca MIR–Spirobank 
versão 2.8, de acordo com as normas da American Thoracic Society (1995) e European Respiratory
Society (1998), com valores de normalidade relativos à população brasileira. Para análise estatística
foi utilizado o programa Graphpad Instat® 3.0. A distribuição dos dados foi obtida por meio do 
teste Shapiro-Wilk e para análise entre os grupos foi utilizado o teste t de Student.  O GED 
apresentou menor valor de CVF na safra (4,7±0,4) comparado ao GEI (5±6); p=0,04. A
porcentagem do previsto de VEF1 também apresentou queda no GED na safra (91,6 ± 10,6) 
comparada ao GEI (95±14]; p= 0,01 A diminuição de VEF1(%) e de CVF (L) do GED pode estar
relacionada à exposição direta ao MP na safra. Estudos analisaram a associação entre a atividade
ocupacional e VEF1 por meio da avaliação da função pulmonar e verificou obstrução crônica e 
diminuição do percentual de VEF1 em indivíduos expostos a substancias inaláveis em seu ambiente
de trabalho. Já em relação ao CVF pode-se levar em consideração que os cortadores de cana são
expostos ao exercício ocupacional de maneira intensa quase diariamente na safra, o que eleva suas
necessidades sistêmicas e energéticas, que aumenta a frequencia respiratória, diminuindo assim a
amplitude das incursões respiratórias, promovendo a queda da CVF. Em relação ainda a queda desta 
variável, inferiu-se que a própria obstrução promovida pela inalação do MP poderia acarretar a
diminuição de CVF.  A exposição ao MP ao final da safra foi capaz de reduzir a VEF1 e CVF dos
cortadores de cana.     PIBIC-CNPq     

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 475

 
Pesquisa (ENAPI )    
 
Poster  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional  

 

HIDROTERAPIA MELHORA A FLEXIBILIDADE E DIMINUI O IMPACTO DA 
FIBROMIALGIA NA VIDA DAS PORTADORAS DA SÍNDROME 

 
LISIANE YURI SAKO

MARIELE DE ANDRADE SILVA
RAÍSSA PUZZI LADVIG

THALYSI MAYUMI HISAMATSU
MARIA RITA MASSELLI

ANA LUIZA PIRES BATISTA

A fibromialgia (FM) é caracterizada por dor crônica generalizada, de etiologia desconhecida e se
manifesta no sistema musculoesquelético, podendo apresentar sintomas em outros aparelhos e
sistemas. Há outras manifestações clínicas como fadiga e sono não reparador, rigidez matinal, 
fenômeno de Raynaud, cefaléias, parestesias, palpitações, depressão e ansiedade, e queixas
cognitivas. Verificar se a prática de exercícios aquáticos influencia a flexibilidade e o impacto da
fibromialgia na vida das portadoras da síndrome. Foram submetidas a uma avaliação inicial, em 
fevereiro do ano corrente, 14 pacientes com idade entre 35 e 65 anos. Foi utilizado o Questionário
de Impacto da Fibromialgia (QIF) que possui 10 domínios. São eles e suas respectivas pontuações: 
Capacidade Funcional (0–30. Sentir - se bem e Falta no trabalho (0–7. Capacidade em realizar o 
serviço, Dor, Fadiga, Cansaço Matinal, Rigidez, Ansiedade e Depressão (0–10. Todas as questões 
apresentam melhores resultados se estiverem mais próximas do valor zero, sendo a única exceção, a 
questão número 2, em que, quanto mais próximo do valor zero, pior o resultado. Foi realizado
também, o teste terceiro dedo-solo e a contagem de tender points. Durante 5 meses, as pacientes
realizaram sessões de hidroterapia três vezes por semana durante uma hora, juntamente com uma
sessão de psicoterapia, uma vez por semana. A hidroterapia é dividida em quatro fases:
alongamento, atividade aeróbica, fortalecimento e por último relaxamento. Após a intervenção,
realizamos uma reavaliação. Comparando os resultados das duas avaliações, obtivemos no domínio
“capacidade funcional”: média de 13,2 para 10,7. Em “quantos dias sentiu-se bem”, média de 2,8 
para 3,8. Em “quantos dias faltou ao trabalho” de 2 para 1,4. Em “capacidade de realizar o serviço” 
de 6,8 para 6,2. Em “dor”, 7,6 para 6,2. Em “fadiga”, de 7 para 6,5. Em “cansaço matinal”, de 7,3
para 5,1. Em “rigidez”, de 8 para 6,5. Em “ansiedade”, 6,2 para 5,5. No último domínio,
“depressão”, média de 5,5 para 5,2. Para tender points, as pacientes tiveram uma média de 15 que
passou a ser 12,5 e no terceiro dedo-chão de 25,8 cm para 19 cm. Todos os aspectos avaliados
apresentaram melhoras relevantes, mostrando a importância de um tratamento multidisciplinar. O 
estudo de Batista, Borges e Wiberlinger (2012) apresenta uma pesquisa mostrando que os
exercícios, ou outras formas de tratamento fisioterapêutico (hidroterapia, cinesioterapia), aliados
aos tratamentos farmacológicos, podem melhorar muito a qualidade de vida dos portadores de FM. 
Além disso, salientaram a importância da abordagem multidisciplinar do paciente portador desta
síndrome devido à sua elevada morbidade. Obtivemos melhoras importantes em todos os aspectos,
as pacientes relataram diminuição da sensação dolorosa, bem como a melhora da função física com 
menos dificuldades no trabalho e em atividades de vida diária.    PROEX     
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ÍNDICE DE LEE DE RATOS DA LINHAGEM WISTAR SUBMETIDOS AO TABAGISMO 
PASSIVO 

 
TAÍSE MENDES BIRAL

REGIANE ROCHA COSTALONGA
JACQUELINE BEXIGA URBAN

LIDIANE APARECIDA DE MACEDO
FÁBIO YOSHIKAZU KODAMA

GUILHERME AKIO TAMURA OZAKI
ROBSON CHACON CASTOLDI

ALAN JOSÉ BARBOSA MAGALHÃES
REGINA CELI TRINDADE CAMARGO

JOSÉ CARLOS SILVA CAMARGO FILHO

O tabagismo é considerado a principal causa de morte evitável no mundo, segundo a Organização
Mundial de Saúde. Sabe-se que o uso da nicotina tem relação inversa com o peso corporal. Além
de, representar importante problema de saúde pública e fator de risco para doenças
cardiovasculares, justificando assim, o interesse por este tema.  Verificar os efeitos do tabagismo 
passivo no índice de Lee de ratos Wistar.  Foram utilizados ratas da linhagem Wistar divididas em
grupo controle (GC) e grupo exposto à fumaça de cigarro (GF). Os animais foram submetidos a um 
protocolo de adaptação e, posteriormente, ao protocolo de exposição à fumaça de cigarro. A fase de
adaptação consistiu em cinco dias de exposição dos animais à fumaça de cigarro na câmara de fumo
a uma temperatura de 23±1 durante 10 minutos, uma vez ao dia. Após a fase de adaptação, os
animais foram submetidos à fase experimental do protocolo de exposição à fumaça de cigarro. O
protocolo consistiu em 30 minutos de exposição, duas vezes ao dia, cinco dias por semana3,
perfazendo um total de 30 sessões de exposição. O acompanhamento do crescimento corporal foi
assistido desde o nascimento até a fase adulta dos animais (90 dias). A pesagem e mensuração dos
animais foram realizadas semanalmente. A mensuração obtida foi o comprimento naso-caudal 
utilizando-se uma fita métrica. Observando-se os valores médios de massa e comprimento dos dois
grupos analisados temos, respectivamente: 260,16±47,14 e 20,60±1,14 para o GC e, 252,24±24,34 e
23,00±0,77 para o GF. O índice de Lee, encontrado pelo teste t de Student, obteve valor significante
de 0,026.  Os dados encontrados corroboram com os achados na literatura de que a exposição à
fumaça de cigarro acarreta malefícios na saúde. Verificou-se que o tabagismo passivo alterou 
significativamente o índice de Lee de ratos Wistar.         
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MASSAGEM DO TECIDO CONJUNTIVO COMO RECURSO TERAPÊUTICO NO 
CONTROLE DA CONSTIPAÇÃO INTESTINAL. 

 
EDILENE REGINA DOS SANTOS SQUIZATTO

THALINY KANEVIESKIR
CÉLIA APARECIDA STELLUTTI PACHIONI

CRISTINA ELENA PRADO TELES FREGONESI
DALVA MINONROZE ALBUQUERQUE FERREIRA FERREIRA

A constipação intestinal é definida como o movimento lento das fezes ao longo do intestino grosso,
associado a grandes volumes de fezes secas e endurecidas no cólon descendente. A fisioterapia vem
aumentando suas propostas terapêuticas em gastroenterologia, sendo que uma das técnicas é a
Massagem do Tecido Conjuntivo (MTC), que é uma técnica promissora, por agir reflexamente em
órgãos internos e pela facilidade de intervenção, além de trazer resultados em curto período, possuir
baixo custo e não apresentar efeitos colaterais. O estudo objetivou analisar o efeito da MTC na 
constipação intestinal funcional crônica, a curto e a médio prazo, pelo Escore de Constipação 
Intestinal (ECI) e pela frequência de evacuações (FE).  Foram selecionados 18 indivíduos do sexo 
feminino e divididos em dois grupos, experimental (GE) e controle (GC), com 9 participantes em
cada, na faixa etária de 18 a 40 anos. Os grupos foram avaliados pelo ECI e pelo item frequência de
evacuação do mesmo (FE). A área de aplicação da MTC consistiu na zona reflexa da constipação,
com utilização de quatro manobras: 1- Traço da MTC na direção das fibras do glúteo máximo
(GM), 2- Rolamento da pele paralelamente à direção do GM; 3- Traço perpendicular ao GM; 4-
Rolamento da pele perpendicularmente à direção do GM. A intervenção ocorreu em 3 etapas, sendo
a 1ª - 12 sessões de MTC, a 2ª - 15 dias de repouso, e a 3ª - 12 sessões de MTC. Foi aplicado o teste 
t de Student, com nível de significância de 5%. Houve uma melhora significativa no ECI do GE na
1ª etapa (p = 0,0011), com um retrocesso no período de repouso (2ª etapa), com valor de p =
0,0091, e um retorno na 3ª etapa, atingindo valores semelhantes ao período inicial. Quanto à FE, 
houve uma melhora na 1ª e 3ª etapa, e uma manutenção dos valores na 2ª. A MTC se mostrou eficaz 
como recurso terapêutico na constipação intestinal funcional crônica no grupo estudado, a curto
prazo. Há uma continuidade do efeito do tratamento a médio prazo. Entretanto, apresenta um
retrocesso, com uma tendência ao retorno das condições iniciais. Não há efeito cumulativo
comparando o tratamento inicial com a intervenção a médio prazo. A aplicação da MTC reduziu o 
ECI e aumentou a FE. Pode-se associar estes resultados aos estímulos desencadeados pela MTC na
zona reflexa da constipação, os quais provocam a ativação dos reflexos de defecação, pela
estimulação da via parassimpática. O aumento na FE reduz o tempo das fezes em contato com a 
mucosa intestinal, levando à menor absorção de água na parte distal do intestino. Isso pode
interferir nos outros itens do ECI, contribuindo para a redução do mesmo. Sendo assim, a MTC é 
uma técnica promissora e deve ser incorporada aos métodos de tratamento da constipação 
intestinal.    Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/CNPq     
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NÍVEIS DE DEPRESSÃO, ANSIEDADE E DOR EM MULHERES PÓS CIRURGIA DE 
CÂNCER DE MAMA INSERIDAS EM UM PROGRAMA DE FISIOTERAPIA. 

 
AMANDA MENDES RIBEIRO

CAROLINA ORSI
ISABELA MAIA DA CRUZ FERNANDES

LARA MADEIRAL NETTO
LISIANE YURI SAKO

VANESSA SANTA ROSA BRAGATTO
ELISA BIZETTI PELAI

LARA NERY PEIXOTO
PRISCILA PAGOTTO

CRISTINA ELENA PRADO TELES FREGONESI
EDNA MARIA DO CARMO

Apesar dos avanços em métodos de intervenção menos invasivos para o tratamento cirúrgico de
câncer de mama, este ainda é um procedimento agressivo que acarreta várias complicações pós-
operatórias, tendo repercussões tanto físicas quanto emocionais na vida dessas mulheres, como
depressão, dificuldades no trabalho e ansiedade. avaliar o nível de depressão, ansiedade e dor de 
mulheres pós cirurgia de câncer de mama do Centro de Estudos e de Atendimento em Fisioterapia e
Reabilitação (CEAFIR) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Júlio de
Mesquita Filho (FCT/UNESP), Campus de Presidente Prudente.  Participaram do estudo 10 
mulheres que estavam em tratamento fisioterapêutico no CEAFIR. Para avaliar o nível de depressão
e ansiedade foram utilizados o Inventário de Depressão de Beck, onde um escore de 0 a 13 pontos
equivale à depressão mínima, 14 a 19 depressão leve, 20 a 28 depressão moderada e 29 a 63 
depressão severa, e o Questionário Hospital Anxiety and Depression (HAD), no qual um escore de
0 a 8 pontos classifica o indivíduo sem depressão ou ansiedade e igual ou superior a 9 pontos como
ansioso ou depressivo.  Para avaliar o nível de dor foi utilizada a Escala Visual Analógica (EVA),
onde a pontuação até 2 é considerada dor leve, de 3 a 7, dor moderada e de 8 a 10, intensa,
verificando as regiões do braço, cervical, diafragma e peitoral. Em relação à depressão e ansiedade, 
as pacientes apresentaram média de 14,4 pontos, apresentando depressão leve de acordo com o
Inventário de Beck, e segundo os valores encontrados no HAD, a média de depressão foi 8,8, sem
depressão, porém limítrofe, e referente à ansiedade apresentaram média de 9,5, equivalente à 
presença de ansiedade, mas com um escore baixo. Com relação à Escala Visual Analógica (EVA),
os valores obtidos se enquadram no intervalo de 3 a 7 (dor moderada) em todas as regiões avaliadas.
 Estudos afirmam que quase um terço das pacientes operadas por câncer de mama sentem dores que
podem ser persistentes por mais de três meses, caracterizando-se como dor crônica. Este estudo 
confirma a dor crônica nas pacientes avaliadas, já que a média do tempo de cirurgia foi de 7 anos. 
Ansiedade e depressão foram apresentadas por essas pacientes, mesmo que considerado um nível
leve. É importante ressaltar que alterações psicológicas, como depressão e ansiedade, podem causar
dor psicogênica, assim como fatores psicológicos também podem fazer com que a dor de uma lesão 
física pareça mais ou menos intensa.  Portanto, conclui-se que após a cirurgia para retirada do 
câncer de mama, algumas mulheres normalmente apresentam alterações nos níveis de ansiedade,
depressão e dor. Conhecer os problemas dessas pacientes são determinantes para os profissionais
envolvidos no tratamento, na reabilitação e no acompanhamento das mesmas, assim aprimorando
suas abordagens e orientações.          
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NÍVEL DE DOR E ESTRESSE EM MULHERES PÓS CIRURGIA DE CÂNCER DE MAMA 
PARTICIPANTES DE UM GRUPO DE CONSCIÊNCIA CORPORAL. 
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ELISA BIZETTI PELAI
EDNA MARIA DO CARMO

CRISTINA ELENA PRADO TELES FREGONESI
PRISCILA PAGOTTO

A remoção do câncer de mama envolve desde o tratamento cirúrgico, como procedimentos
coadjuvantes que são agressivos as pacientes, e apesar dos avanços em métodos de tratamento
menos invasivos, várias complicações pós-operatórias têm sido observadas, tanto físicas quanto
emocionais, dentre elas estão a dor e o estresse. Visto que a patologia impõe características de
permanência prolongada, probabilidade de recidiva e intervenções traumáticas, os envolvidos são
expostos a uma situação de estresse que favorece a desestruturação do seu aspecto
biopsicossocial. O objetivo do estudo foi avaliar o nível de estresse e dor de mulheres pós cirurgia 
de câncer de mama participantes de um grupo de consciência corporal do Centro de Estudos e de
Atendimento em Fisioterapia e Reabilitação (CEAFIR) da UNESP de Presidente Prudente. Foram 
avaliadas oito mulheres entre zero a 10 anos de pós-operatório, com média de ±50 anos de idade. 
As participantes responderam ao Inventario de Sintoma de Stress (LIPP) e o questionário nórdico de
sintomas osteomusculares. O primeiro visa identificar o nível de estresse, composto por três
quadros, cada um se referindo a uma das fases do processo de estresse, com sintomas físicos e/ou
psicológicos. Na primeira fase as pacientes assinalam os sintomas que vivenciaram nas últimas 24
horas, onde 7 itens ou mais, significa que se encontram em fase de alerta; na segunda fase assinalam 
os sintomas presentes no último mês, onde marcando 4 itens ou mais se encontram na fase de
resistência; e se marcarem 9 itens ou mais na terceira fase, correspondente aos sintomas nos últimos
três meses, encontra-se na fase de exaustão. O segundo é um questionário que consiste em escolhas
múltiplas quanto à ocorrência de sintomas em regiões anatômicas mais comumente acometidas,
como cervical, membros superiores, região dorsal, lombar, quadril e membros inferiores, em que as
pacientes relatam a ocorrência da dor ou qualquer desconforto em ausência (0), raramente (1), com
frequência (2) e sempre (3). Verificou-se que das 8 mulheres avaliadas, uma estava na fase de
alerta, 5 se encontravam na fase de resistência, 2 na fase de exaustão, e somente uma não 
apresentou nível de estresse significativo. Em relação a dor e desconforto, os locais de maior
ocorrência referido pelas participantes foram ombros, região cervical, lombar, dorsal e braços. Esses 
resultados são importantes para os profissionais envolvidos no tratamento dessas pacientes, assim
aprimorando suas abordagens e orientações, pois o alto nível de estresse está associado com
transtornos psicológicos, que podem fazer com que a dor de uma lesão física pareça mais ou menos
intensa.  Conclui-se, portanto, que após a cirurgia para retirada do câncer de mama, algumas
mulheres apresentam alterações nos níveis de estresse e dor, mostrando que a patologia tem forte
repercussão psicológica, o que pode prejudicar o convívio familiar e social, e também o 
tratamento.         
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O COMPORTAMENTO DOS ÂNGULOS SEGMENTARES ATRAVÉS DA FLEXÃO 
LATERAL ASSOCIADO AO USO DE CALÇO EM INDIVÍDUOS COM ESCOLIOSE 

 
MARINA FELIPE SPINOLA
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DALVA MINONROZE ALBUQUERQUE FERREIRA FERREIRA

CLAUDIA REGINA SGOBBI DE FARIA
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CÉLIA APARECIDA STELLUTTI PACHIONI

A escoliose é uma deformidade progressiva, tridimensional caracterizada por uma extensão,
inclinação lateral da coluna vertebral e uma rotação das vértebras em direção a convexidade da
curva. Acarreta modificações posturais, como compensações nas curvaturas fisiológicas, assimetria
corporal e diminuição da mobilidade do tronco devido a um desequilíbrio da força muscular e da 
flexibilidade. Tais assimetrias podem ser corrigidas através da inclinação lateral e utilização de
calço, que tem objetivo de promover a reprogramação tônico-postural.  Avaliar a influência do 
movimento de inclinação lateral associado ao calço unilateral, analisando sua interferência no 
alinhamento postural em indivíduos com escoliose comparados a um grupo controle. 20 
participantes do sexo feminino assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,
aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Ciências e Tecnologia, UNESP, Campus
Presidente Prudente (Processo nº28/11) para participarem da pesquisa, e foram avaliados e
divididos em grupo controle com 10 participantes sem escoliose (idade=19,5 anos; peso=53,9kg;
altura=1,64m; (IMC)=20,7 Kg/m2); e grupo experimental com 10 participantes (idade=20,0 anos;
peso=55,65kg; altura=1,76m; IMC=18,92Kg/m2) com escoliose em “S” (curva torácica direita e
lombar esquerda com média do ângulo de Cobb: curvas torácicas=17°; curvas lombares=15°). Os 
participantes foram submetidos a 11 condições: sem calço, com calço baixo (1cm) e calço alto
(3cm) unilateral (direito e esquerdo) associados ao movimento de inclinação lateral para direita e
esquerda. Os ângulos segmentares calculados foram divididos em: ângulo segmentar dos ombros, 
ângulo segmentar das escápulas, ângulo segmentar da pelve e ângulo segmentar dos joelhos. A 
análise estatística pela MANOVA, envolvendo os ângulos betas (b1, b2, b3 e b4) para os grupos
controle e experimental na condição sem calço não indicou diferença (p=0,28). Quando o calço
(baixo e alto) foi colocado do lado direito com movimento de inclinação lateral direita foi
observada diferença significativa para grupo (p=0,04 e p=0,01) e para calço (p=0,030 e p=0,06 -
marginal); calço esquerdo e inclinação lateral direita (p=0,02 e p=0,03). Calço direito e esquerdo e
inclinação lateral esquerda não indicou diferença (p=0,12 e p=0,09, respectivamente). A escoliose 
não só modifica o formato do tronco, mas também muda as relações entre os segmentos corporais. 
Com a aplicação do movimento de inclinação lateral da coluna vertebral associado aos calços, foi
observado alterações nos segmentos proximais, ombros e escápulas, no plano frontal,
principalmente quando o movimento de inclinação era realizado para o lado direito, ou seja, para o 
lado da convexidade da curva torácica.  Esses resultados demonstram uma possível influência na
correção da curva, que é dada pela terapia por inclinação lateral para o lado da convexidade da
curva quando o movimento de inclinação lateral é associado ao uso de calço.    PIBIC/CNPq     
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O SOFTWARE DE AVALIAÇÃO POSTURAL (SAPO) E SUA APLICAÇÃO NA PARALISIA 
CEREBRAL 

 
MARINA OLIVEIRA PEÇANHA FONSECA

LÚCIA MARTINS BARBATTO

A Paralisia Cerebral (PC) é um grupo de desordens do desenvolvimento e postura que são
atribuídos a distúrbios não progressivos, podendo ocorrer no desenvolvimento do cérebro fetal ou
infantil até o segundo ano de vida pós-natal. As alterações posturais têm relação com a hipertonia
elástica, a persistência de reflexos e reações anormais e com a topografia da sequela. O estudo 
aborda a avaliação postural de crianças com PC, com objetivos de: avaliar o alinhamento da postura 
e o controle postural nessas crianças e descrever o posicionamento dos segmentos corporais na
postura ereta.  Foram avaliadas, através do Software de Avaliação Postural SAPO, 7 crianças com
PC, com idade entre 6 e 9 anos, na posição ortostática sem apoio, nas vistas anterior, posterior,
lateral direta e esquerda através de fotos com os sujeitos em trajes de banho. Foram colocados
marcadores nos pontos sugeridos pelo SAPO. Os dados foram analisados por estatística descritiva
através do teste t-Student com nível de significância 5% para todas as variáveis. Na vista anterior, o 
Ângulo Q esquerdo apresentou diferença significativa do valor de referência p=0, 476, confirmando
o aumento da flexão do joelho esquerdo. Na vista posterior, o Ângulo perna/retropé direito 
apresentou p=0, 0257, apontando valgismo de joelho direito. Para a vista lateral direita e esquerda:
O alinhamento horizontal da cabeça (C7) obteve p < 0,001 para ambas as vistas, determinando
extensão cervical; o Ângulo do quadril direito com p=0,0126 sugeriu extensão de quadril; o
Alinhamento horizontal da pelve direita obteve p=0,0043 e na vista esquerda p=0,0332
evidenciando anteversão pélvica e o Ângulo do Tornozelo direito e esquerdo com p < 0,001
reforçou a atitude flexora de joelho. Houve evidente anteriorização da cabeça e alterações causadas
por assimetrias das forças atuantes em seguimentos superiores que determinaram padrões posturais
anormais como anteversão pélvica de quadril, aumento da lordose lombar, valgo de joelho e 
equinovaro. Além disso, seis sujeitos apresentaram centro de gravidade deslocado para o lado
contralateral ao hemicorpo afetado.  Os resultados encontrados corroboram com os achados da
literatura sobre o padrão postural de crianças com Paralisia Cerebral. Padrões estes de retração de 
cintura escapular, flexão de membros superiores, inclinação lateral de tronco, hiperlordose lombar
associada a anteversão pélvica e atitudes flexoras de joelho e tornozelo. Portanto, podemos concluir 
que o SAPO avalia de forma satisfatória a postura em vista anterior, posterior e laterais, o que
permitiu que alterações posturais decorrentes da PC fossem bem detectadas.         
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PACIENTES COM DOPC E TABAGISTAS APRESENTAM CLEARANCE MUCOCILIAR 
SEMELHANTES? 

 
RENATA MARQUES DAVID
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ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE

BRUNA SPOLADOR
GUILHERME YASSUYUKI TACAO

PAULA ROBERTA DA SILVA PESTANA
ERCY MARA CIPULO RAMOS

O clearance mucociliar (CM) é um mecanismo de defesa essencial das vias aéreas. Os fumantes
assim como os pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) apresentam
modificações no CM, o que predispõe estas populações a desenvolver infecções respiratórias
recorrentes. Sabe-se que os ex-tabagistas com função pulmonar normal podem apresentar a reversão
do CM após a cessação do tabagismo, mas não existem estudos que avaliam o CM em DPOC ex-
tabagistas. Avaliar e comparar o CM e monóxido de carbono exalado (COex) em tabagistas e ex-
tabagistas com DPOC.  Foram avaliados 83 indivíduos, divididos em quatro grupos: DPOC grave
(n = 22), DPOC moderada (n = 19), Tabagistas ativos (n = 20) e não tabagistas (n = 22). Os grupos 
de DPOC moderado e grave eram compostos por ex-tabagistas (VEF1 = 38% [34-43] e 60 [53-63], 
48 [11-100] e 50 [40-75] anos / maço, respectivamente). Tabagistas apresentaram função pulmonar
normal e 40 [22-44] anos / maço. Os não tabagistas foram pareados por idade e sexo. Foram 
avaliados níveis COex e o CM por meio do teste de transito de sacarina (TTS). Os testes foram
realizados entre 8 e 9 horas da manhã com temperatura do ar e umidade relativa controlada. As
análises estatísticas foram realizadas utilizando Kruskal-Wallis seguido pelo teste de Dunn.  TTS 
foi maior em tabagistas comparado ao grupo controle (p = 0,006). Não houve diferença no TTS
entre tabagistas e grupos com DPOC, mas em ambos os grupos com DPOC, os valores de TTS
foram semelhantes ao grupo controle. Além disso, não houve diferença no TTS entre DPOC grave e
moderada. Os níveis COex foi maior nos tabagistas em relação aos outros três grupos (p <
0,0001).  Os tabagistas apresentaram os piores valores de TTS. E os pacientes com DPOC
moderada e grave apresentaram TTS semelhantes aos não tabagistas. Estes resultados sugerem que
parar de fumar, mesmo em pessoas que desenvolveram DPOC, pode levar a reversibilidade do
CM.         
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PARÂMETROS DA MARCHA DE INDIVÍDUOS DIABÉTICOS NEURO-VASCULOPATAS
 

ALESSANDRA MADIA MANTOVANI
NATHALIA ULICES SAVIAN
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A neuropatia diabética periférica, complicação crônica mais comum do Diabetes Mellitus,
caracteriza-se por distúrbios sensoriais e motores que associados colocam os pés em zonas de risco
para o aparecimento de úlceras, amputações e prejuízos na deambulação.  Neste sentido, o objetivo 
do estudo foi analisar a velocidade, a integral pressão-tempo e a relação duplo apoio/apoio simples 
na marcha de diabéticos neuropatas e vasculopatas. Este estudo é do tipo transversal observacional 
e conta com dois grupos: GC – Grupo Controle (n=33); GD – Grupo diabético (n=17). Inicialmente, 
foi realizada uma coleta de dados pessoais. Em seguida, avaliação por baropodometria eletrônica
(FootWalk Pro®, AM CUBE, França) da marcha para obtenção das variáveis integral pressão-
tempo, velocidade e relação duplo apoio/apoio simples.  Todos os sujeitos do GD apresentaram 
insensibilidade ao monofilamento Semmes-Weinsten de 10g em pelo menos um ponto testado e
índice tornozelo/braço menor que 0,90 indicando, respectivamente, neuropatia e vasculopatia
periféricas. Na caracterização da amostra os grupos mostraram-se homogêneos em relação a idade, 
gênero e índice de massa corporal, no entanto, nota-se diferença estatística na variável "realação 
cintura/quadril" ( < 0,0001) e na glicemia pós-prandial ( < 0,0001). Na análise por baropodometria
eletrônica pode-se observar diferença significativa (p < 0,05) entre os grupos para as variáveis
integral pressão-tempo e diferença extremamente significativa (p < 0,0001) para as variáveis
velocidade e relação duplo apoio/apoio simples.  A integral pressão-tempo reflete, verdadeiramente, 
os picos de pressão nos pés durante a marcha, justamente por apresentar os valores da pressão
plantar em relação às áreas dos pés que suportaram o peso por mais tempo durante o
desenvolvimento do ciclo da marcha. Dessa maneira, o fato de ter sido significantemente superior 
no GD pode indicar que essa população está mais susceptível às enfermidades decorrentes dessa
anormalidade como úlceras e amputações. A significativa diminuição da velocidade no GD é
justificada pelo fato dessa população apresentar menores valores de comprimento da passada e 
maior tempo do ciclo conforme dados gerados pelo software do baropodômetro eletrônico. O maior
valor da relação duplo apoio/apoio simples no GD indica uma superioridade do valor de duplo
apoio em relação ao apoio simples e este fato se justifica na dificuldade que o GD apresenta de se
manter em fase de oscilação da marcha compensando, dessa forma, o período de duplo apoio
(momento no qual ambos os pés estão em contato com o solo).  Por fim, os dados do presente 
estudo evidenciam, de maneira importante, a diferença da população diabética com um padrão de
normalidade (GC) e, ademais, indicam o comprometimento de estruturas fundamentais para uma
boa marcha, um bom equilíbrio, bem como, podem interferir no grau de dependência e qualidade de 
vida dos sujeitos diabéticos.    Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(FAPESP).     
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PREVALÊNCIA DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM GESTANTES PARTICIPANTES DO 
PROJETO DE EXTENSÃO FISIOTERAPIA AQUÁTICA NA GESTAÇÃO DA FCT/UNESP. 
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EDNA MARIA DO CARMO

Durante a gestação ocorrem adaptações físicas, essas modificações são observadas no sistema
endócrino, digestório, respiratório, cardiovascular, linfático e músculo esquelético, podendo
provocar dor, alterações posturais, na marcha, no estado emocional, aumentar o risco de quedas
limitando assim atividades diárias da gestante. No parâmetro emocional podemos destacar a
ansiedade e depressão passada pela mulher neste período, podendo aumentar nos últimos dias de 
gestação e continuando ao longo do puerpério. A ansiedade e depressão na gravidez é sub
diagnosticada por vergonha das mulheres em apresentar suas queixas que são confundidas por
muitas vezes com problemas orgânicos.  O objetivo do presente estudo é identificar a prevalência de 
ansiedade e depressão em gestantes da cidade de Presidente Prudente.  Foi realizado um estudo 
transversal, com 43 gestantes no período de março a agosto de 2012, no Centro de Estudos e
Atendimento em Fisioterapia e Reabilitação FCT/UNESP. Participaram gestantes sem
complicações obstétricas acima de 18 anos de idade. As gestantes foram informadas sobre o estudo
e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa
em Seres Humanos da FCT/UNESP, n0 81/2011. Após avaliação da anamnese e exame físico,
responderam ao questionário hospitalar de Ansiedade e Depressão (HAD).  A idade média das 
participantes foi de 25,95 anos, 23,29% estavam no primeiro trimestre gestacional, 30,23% estavam
no segundo, 46,52% estavam no terceiro. Nos resultados da avaliação com o questionário de HAD,
no requisito ansiedade 72,09% estavam em estado de impossível ansiedade e 27,91% com possível
diagnóstico, já nos resultados de depressão, 74,41% estavam em estado de impossível depressão e 
25,59 com um possível diagnóstico.  No estudo de McMahon et al. (2001) pesquisaram ansiedade e
depressão em 128 gestantes em idade gestacional no quarto mês de gestação, concluíram que
sintomas depressivos e ansiosos acontecem simultaneamente, e a maioria encontrava-se em estado 
de ansiedade improvável. No presente estudo também foi observado essa relação. Já na
porcentagem de depressão foi de 29,5% e observaram que os sintomas podem continuar durante o
puerpério.  Pode ser observada possível presença de ansiedade e depressão. Diante disso, programas
de fisioterapia pré natal devem avaliar e orientar sobr e esses sintomas para que a incidência de
estresse e depressão possam ser controladas e ou amenizadas no período pós natal. Sugere-se ainda 
a participação materna em programas de fisioterapia pós-natal, para promoção da saúde materno 
infantil.    PROEX     
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PREVALÊNCIA DE DEPRESSÃO COMPARADA COM A QUALIDADE DO SONO EM 
PACIENTES COM FIBROMIALGIA 
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THALYSI MAYUMI HISAMATSU

LISIANE YURI SAKO
MARIA RITA MASSELLI

ANA LUIZA PIRES BATISTA

Introdução: A fibromialgia (FM) é caracterizada pela ocorrência de dor musculoesquelética
generalizada, associada à rigidez matinal, parestesias, e problemas psicológicos como depressão,
ansiedade e distúrbios do sono. A FM varia desde sintomas leves até situações em que dores, fadiga
e depressão sejam tão intensas que impeçam o desempenho da atividade profissional, social e, até 
mesmo interfiram na qualidade do sono.  Objetivo: Estimar a prevalência de depressão em pacientes
com FM, assim como a qualidade do sono destas pacientes e comparar os resultados. Metodologia: 
Foram selecionadas 10 pacientes do sexo feminino fibromiálgicas que freqüentam o Projeto de
Extensão Universitária do CEAFIR/UNESP - HIDROTERAPIA NO TRATAMENTO DE 
PORTADORAS DE FIBROMIALGIA (ID 13295/2012). As voluntárias, após assinarem o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (Projeto aprovado pelo CEP da FCT/UNESP, nº 292/2008), 
responderam os questionários: Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (QSP), e Inventário de
Depressão de Beck (IDB). O QSP consiste de 19 questões auto-administradas, e outras 5 que são 
utilizadas somente para informações clinicas, relacionadas aos hábitos do sono referentes ao mês
anterior. As 19 questões são agrupadas em 7 componentes: 1-qualidade subjetiva do sono, 2-demora 
para dormir, 3-duração do sono, 4-eficiência habitual do sono, 5-distúrbios do sono, 6-uso de 
medicamentos para dormir, 7-disfunções diurnas. Cada componente pode variar numa escala de 0-
3, onde 0 seria uma qualidade muito boa e 3 uma muito ruim. As pontuações são somadas para
produzir um escore global de 0-21 pontos, quanto maior a pontuação pior é a qualidade do sono. O 
IDB consiste em 21 grupos de afirmações marcadas de acordo com a melhor maneira que descreve
como o paciente tem se sentido durante a última semana incluindo o dia da entrevista. As questões
valem de 0-3 e sua soma gera resultante que varia de “sem depressão a depressão grave” ( < 15 sem
depressão; 15-20 disforia; 20-30 depressão moderada a grave; 30-63 depressão grave. Resultados e 
Discussão: Quanto à prevalência de depressão entre as pacientes fibromiálgicas quatro
apresentaram um quadro de depressão de moderada à grave. Enquanto no QSP observou-se que as 
mesmas pacientes deprimidas apresentaram índices ruim e muito ruim para qualidade do sono.
Algumas pacientes relataram acordar muitas vezes durante a noite por conta das dores causadas pela 
síndrome.  Steffens et al. (2011) avaliaram estados de humor e a qualidade do sono em mulheres
portadoras de fibromialgia e observaram que a prática de caminhada melhorou os referidos
índices. . Conclusão: A depressão pode influenciar negativamente a qualidade do sono de 
portadoras de fibromialgia, provocando uma ansiedade que implica em levar mais tempo a pegar no
sono. Conclui-se que a maioria das pacientes com fibromialgia apresenta algum quadro de
depressão e este interfere na qualidade do sono.     Pesquisa desenvolvida com auxílio da Pró-
Reitoria de Extensão da UNESP     
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HIPERTENSOS. 
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A hipertensão arterial constitui-se numa das afecções mais comuns atualmente, sendo a maior
responsável pelos elevados índices de mortalidade cardiovascular. A mesma também está associada
a diversos fatores de risco físicos ou psicológicos, que quando associados agravam-na. O estresse, 
ansiedade e depressão podem ser citados como importantes fatores psicológicos que comprometem
o indivíduo hipertenso.  Analisar a prevalência de estresse, ansiedade e depressão em homens e
mulheres hipertensos participantes de um projeto de extensão intitulado “Projeto Hipertensão”.
 Foram avaliados 32 voluntários (20 homens) com média de idade de 48,2 ± 9,9 anos. A verificação
da pressão arterial (PA) foi realizada pelo método indireto com os indivíduos sentados. Para
avaliação do nível de estresse foi aplicado o Inventário de sintomas e estresse de LIPP e os níveis de
estresse foram classificados em: sem sintomas, fase 1 (alerta) quando assinalado 4 sintomas, fase 2
(resistência) se assinalados 7 sintomas e fase 3 (exaustão) se assinalado 9 sintomas. Para avaliar o 
nível de ansiedade e depressão foi utilizada a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HAD)
sendo que os níveis foram classificados em sem sintoma (pontuação < 7), leve (7 > pontuação =
10), moderado (11 > pontuação = 14) e grave (15 > pontuação = 21). Estatística descritiva foi
utilizada para análise dos dados.  A média de PA sistólica foi de 130,6 ± 11,7 e a PA diastólica
apresentou valores de 87,2 ± 10,6. No grupo masculino, 25% apresentaram estresse na fase 2; 10% 
ansiedade em nível moderado e 5% depressão em nível leve. Em relação ao grupo feminino, 50%
das mulheres apresentaram estresse na fase 2; 10% ansiedade em nível moderado e 8,3% nível leve
de depressão. As mulheres apresentam maior prevalência de estresse e depressão, o que pode estar 
associado a fatores sociais e biológicos. Atualmente as mulheres enfrentam jornadas de trabalho
fora de casa e, ao mesmo tempo, continuam responsáveis por funções domésticas, ocorrendo assim
uma sobrecarga, a qual gera elevados níveis de estresse. Junto a isso a mulher também sofre
influência de fatores hormonais, que tornam as mulheres mais vulneráveis a conflitos cotidianos.
Muitos estudos apontam para essas evidências, porém ainda são muito escassos na literatura. Já os 
homens apresentam importante prevalência de estresse, o que pode estar relacionado também à suas
jornadas de trabalho.  Os resultados permitem concluir que em ambos os sexos a prevalência de
todos os fatores psicológicos é alta, com maior prevalência para o estresse, o qual atinge mais o 
grupo feminino. Essa não é uma condição favorável para esta população hipertensa, visto que esse é
um importante fator de risco para desenvolvimento e agravamento do quadro hipertensivo.    Pró 
Reitoria de Extensão Universitária     
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ao longo das últimas décadas, as doenças não transmissíveis se tornaram importante problema de
saúde pública e dentre elas destacam-se as doenças cardiovasculares (DCV). Tais doenças
apresentam como fatores de risco (FR) a hipertensão arterial, obesidade, sedentarismo, dentre
outros, e neste contexto é importante se estudar as intervenções que existem a fim de prevenir DCV
ou deter os FR. avaliar a prevalência de hipertensão arterial, sobrepeso ou obesidade e sedentarismo
em participantes de um programa de prevenção contra doenças cardiovasculares.  este estudo tem 
característica transversal e analisou dados de 82 indivíduos (52 mulheres) com média de idade de
60,20 ± 11,52 anos que participaram da Semana de Prevenção Contra o Sedentarismo, vinculada ao 
Projeto de Extensão Universitária intitulado “Programa de prevenção primária e secundária de
doenças cardiovasculares do Centro de Estudos e Atendimento em Fisioterapia e Reabilitação
CEAFiR – FCT/UNESP”. A hipertensão arterial foi avaliada por meio indireto com 
esfigmomanômetro aneroide e estetoscópio e foram considerados hipertensos aqueles que
apresentaram valores acima de 140/90 mmHg. Foram classificados com sobrepeso ou obesidade os
indivíduos que apresentassem valores acima de 24,9kg/m² para o índice de massa corporal obtido
pela fórmula: massa corporal(kg)/estatura(m)². O sedentarismo foi avaliado pelo questionário de
Baecke, composto por 3 seções; seção I, nível de atividade física ocupacional(AFO); seção II, nível
de atividade física de locomoção(AFL); seção III, nível de atividade física de tempo livre(AFTL),
além de possibilitar a análise do nível de atividade física total (AFT), representado pela somatória
das seções. Foram considerados sedentários os indivíduos que apresentaram valores abaixo da 
média aritmética dos escores obtidos em cada seção e no total. Para análise dos dados foi realizada
estatística descritiva.  houve uma prevalência de 56,1% (n=46) de indivíduos com hipertensão
arterial, 76,8% (n=63) de indivíduos com sobrepeso ou obesidade e 39,0% (n=32) sedentários para
AFO, 59,8% (n=49) de sedentários para AFL, 54,9% (n=45) de sedentários para a seção AFTL e
47,6% (n=39) para AFT.  todos os FR analisados encontraram-se evidentes na população em 
estudo, tendo sido o sobrepeso e obesidade de maior destaque para AFO, podendo estar relacionada
a questão da aposentadoria, que leva ao abandono deste tipo de atividades. Em relação às AFTL,
mais da metade da população demonstrou optar por programas que envolvam menor gasto de 
energia, tornando-os menos ativos neste sentido. De forma geral é necessário a instalação de novos
hábitos diários, a fim de incluir trabalhos físicos na vida cotidiana, uma vez que o número de
indivíduos sedentários para AFT foi expressivo. houve uma prevalência acima de 50% para a 
maioria dos fatores de risco avaliados, assim, faz-se importante a realização de intervenções de 
prevenção às DCV e FR.    Proex     
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INTRODUÇÃO: a etiologia das doenças cardiovasculares está associada a fatores de risco (FR)
inerentes ao próprio indivíduo ou à comunidade em que o mesmo se insere. A interação destes
fatores que provém dos sistemas biológico, ecológico, sócio-cultural e também do estilo de vida, 
atuam conjuntamente e potencializam-se, podendo desencadear doenças 
cardiovasculares. OBJETIVO:quantificar a presença de FR em docentes de uma instituição
pública. MATERIAL E MÉTODO: avaliou-se 146 docentes da Faculdade de Ciências e Tecnologia
FCT/UNESP. Os voluntários foram visitados no próprio local de trabalho para mensuração do peso
e altura. Posteriormente, foram aplicados questionários, na forma de inquérito, para identificar a 
presença dos FR. Estatística descritiva e teste de Qui-quadrado foram utilizados para verificar a 
diferenças entre os sexos. RESULTADOS:os valores percentuais e absolutos dos FR para os
homens foram: hipertensão arterial 25,8% (23), obesidade 24,7% (22), diabetes mellitus 8,9% (8), 
colesterol 14,6% (13), tabagismo 23,5% (21), alcoolismo 20,2% (18) e sedentarismo 16,9% (15).
Enquanto para as mulheres foram encontrados hipertensão arterial 5,2% (3), obesidade 14,0% (8),
diabetes mellitus 5,2% (3), colesterol 5,2% (3), tabagismo 5,2% (3), alcoolismo 14,0% (8) e
sedentarismo 21,1% (12). Houve diferença estatisticamente significante (p=0,031) apenas para o
fator hipertensão arterial, sendo mais prevalente nos homens.  CONCLUSÃO: verificou-se uma 
moderada prevalência de FR, sendo obesidade, sedentarismo, alcoolismo e hipertensão os mais
prevalentes e a prevalência de diabetes mellitus à menor. Nota-se a importância de focar atividades 
educativas e preventivas na tentativa de diminuir a presença dos FR.    CAPES     
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a hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma das afecções mais comuns que afeta tanto homens
como mulheres e quando associada a outros fatores de risco (FR) pode potencializar a progressão
e/ou desenvolvimento de doenças cardiovasculares (DCV). Tem-se observado proporcionalidade 
entre o aumento da pressão arterial e do peso, nesse sentido, o uso da antropometria como auxílio 
no diagnóstico da obesidade desempenha importante papel na terapêutica de sujeitos susceptíveis à
maior risco cardiovascular. Dentre os recursos utilizados como indicador antropométrico destacam-
se o índice de massa corpórea (IMC) que tem por finalidade classificar o excesso de peso e o índice
de conicidade (IC) que pode predizer risco coronariano. determinar a prevalência e comparar 
obesidade e risco coronariano em homens e mulheres hipertensos. participaram do estudo 40 
hipertensos (27 homens com idade de 48,4 ± 9,4 anos e 13 mulheres com idade de 47,6 ± 11,3
anos), todos participantes de um projeto de extensão intitulado Projeto Hipertensão. O peso e a
altura foram mensurados e o IMC obtido pela relação peso/altura2, para determinação e 
classificação de obesidade. O IC foi determinado por meio das medidas de peso, estatura e
circunferência da cintura (CC) utilizando-se a seguinte equação: 
CC(m)/0,109vpeso(kg)/estatura(m). Para comparar as variáveis entre homens e mulheres,
inicialmente foi testada a normalidade dos dados pelo teste de Shapiro-wilk e posteriormente foi 
utilizado teste t de Student para dados não pareados ou teste de Mann-Whitney, com nível de 
significância de 5%. Os dados foram expressos em média±desvio padrão; mediana [intervalo 
interquartil]. Observou-se prevalência de sobrepeso e obesidade no sexo masculino, representada
por 44,4% (n=12) em cada classificação, seguida por 7,5% (n=2) obesidade grau II e apenas 3,7%
(n=1) no peso ideal. Em relação ao risco coronariano, 74,0% (n=20) dos homens apresentaram 
valores de IC acima de 1,25, 22,3% (n=6) valores acima de 1 e apenas 3,7% (n=1) encontrava-se 
abaixo de 1. Quanto ao sexo feminino, 53,8% (n=7) apresentaram peso normal, 23,1% (n=3)
sobrepeso, 15,4% (n=2) obesidade grau I e 7,7 (n=1) obesidade grau II. Em relação ao IC,
observou-se que 46,2% (n=6) estavam com valores acima de 1,18 e 53,8% (n=7) valores acima de
1. Quando comparados os dois grupos pode-se observar que os homens apresentaram maiores
valores tanto de IMC 31,1±4,6; 30,3 [5,82] vs. 27,0±5,0;24,5 [7,16] sendo p=0,0149 quanto do IC
1,3±0,1; 1,3 [0,14] vs. 1,2±0,9; [0,13] com p=0,0130 em comparação as mulheres. . os resultados 
demonstraram que existe maior prevalência de sobrepeso e obesidade associado a maior risco 
coronariano no sexo masculino em comparação a mulheres. Estes dados reforçam a importância de
programas de prevenção e controle dos FR para o desenvolvimento de DCV, a fim de promover
modificações positivas no estilo de vida dos indivíduos.    Pró reitoria de extensão universitária     
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a obesidade, considerada uma epidemia mundial, é caracterizada pelo acúmulo excessivo de tecido
adiposo no organismo, oriundo de causa multifatorial, como suscetibilidade genética, sexo, idade,
ocupação, dieta e outros. É consenso que a obesidade infantil vem aumentando de forma 
significativa e que determina várias complicações na infância e na idade adulta. Pessoas obesas,
particularmente crianças e adolescentes, frequentemente apresentam baixa auto-estima, afetando o 
desempenho escolar e os relacionamentos. verificar a prevalência de obesidade em crianças com
idade escolar entre 6 e 11 anos nas escolas publica e particular de Presidente Prudente. os dados 
foram coletados pelos alunos participantes do projeto de extensão da FCT/UNESP, sendo que foram
avaliados 210 alunos da rede publica e particular de ensino de Presidente Prudente de ambos os
sexos com idade variando de 6 a 11 anos. Sendo 105 da rede publica onde 45 eram meninas e 60
eram meninos e 105 da rede particular onde 49 eram meninas e 56 eram meninos. Os dados foram 
coletados a partir de avaliações antropométricas: estatura, peso corporal e espessura de dobras
cutâneas.  na escola pública, do total de meninas 67% obteve a somatória das dobras cutâneas
abaixo de 35 mm enquanto que 33% ficaram acima. Em relação aos meninos, 60% ficaram abaixo 
de 35 mm de espessura e 25% ficou acima de 35mm. Na escola particular 73% de meninas
apresentam dobra cutânea abaixo de 35 mm espessura e apenas 27% apresentam acima, enquanto
que 62% dos meninos estão abaixo de 35 mm espessura e 28% estão acima, sendo que o valor de
corte para dobras cutâneas é valor menor que 35mm. Sabendo que a obesidade infantil é
classificada como presença de tecido adiposo maior que 20% do peso corporal total para meninos e
30% para meninas, foram classificados como alunos obesos 54,28% na escola publica e 49,52% na
escola particular, sendo esse percentual 4,95% maior na escola pública. Dos escolares considerados
obesos, 82% são meninos na escola publica e 69,9% na escola particular. esse alto nível de 
obesidade deve-se a inatividade física (presença de eletrônicos nas residências que propiciam o
sedentarismo), além da dieta inadequada, confirmando a influência do meio ambiente sobre o
desenvolvimento do excesso de peso em nosso meio. Quando desfavorável, o ambiente pode 
propiciar condições que levam ao desenvolvimento de distúrbios alimentares que, uma vez
instalados, poderão permanecer caso não aconteçam mudanças neste contexto. pode-se observar 
prevalência de obesidade em ambas as escolas, sendo essa maior na escola pública. Considerando a 
população total analisada, independente do tipo de escola os índices de obesidade infantil
encontrados nos meninos se revelaram muito elevados.    Pró Reitoria de Extensão Universitária     
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A hipertensão arterial (HA) apresenta alta prevalência e está associada ao desenvolvimento de
doenças cardiovasculares. Mudanças nos hábitos de vida são essenciais para que se possa controlar
essa doença e ter uma melhor qualidade de vida (QV). A QV é definida como o valor atribuído pela
percepção de limitações físicas, psicológicas, funções sociais além de ser influenciada pela presença 
de doenças, tais como a HA. Uma das formas de se tratar a HA é por meio da atividade física.
 Avaliar a QV e o nível de atividade física de indivíduos hipertensos. A amostra foi composta por 
participantes do projeto de extensão intitulado “Projeto Hipertensão”, considerados hipertensos por
diagnóstico médico e em uso de medicação, sendo 14 homens e 7 mulheres, com média de idade de
48,2 ± 9,9. A média de pressão arterial sistólica e diastólica foi respectivamente de 127,6 ± 15,4 
mmHg e 85,7 ± 9,0 mmHg. Para obtenção da QV foi aplicado o questionário SF-36, que se divide 
em 8 domínios (capacidade funcional, limitação por aspectos físicos, dor, estado geral de saúde,
vitalidade, aspectos sociais, limitação por aspectos emocionais e saúde mental) e apresenta 
pontuação de 0 a 100, sendo 100 a melhor pontuação e 0 a pior. Para avaliação do nível de atividade
física foi aplicado o Questionário Internacional de Atividade Física que classifica em muito ativo,
ativo, irregular ativo A, irregular ativo B e sedentário. Os resultados serão apresentados em média e
desvio padrão ou em percentual.  Em relação à QV, os hipertensos apresentaram pontuação de
71,6±11,7 para o domínio capacidade funcional, 76,7±24,0 para limitação por aspectos físicos, 
76,7±20,2 para estado geral de saúde, 77,1±16, 1 para saúde mental, e para os domínios dor e
viltalidade 64,5±21, 3 e 64,5±15,6 respectivamente sendo o menor resultado encontrado na amostra;
o domínio aspectos sociais apresentou maior resultado sendo 89,8±17,5, seguido do domínio 
limitação por aspectos emocionais 83,3±32,5. Com relação ao nível de atividade física 14,28% dos
hipertensos apresentaram-se muito ativos, 28,57% ativos, 33,33% irregularmente ativos A, 9,52%
irregularmente ativos B e por fim 14,28% são sedentários. Foram agrupadas as classificações
irregularmente ativo A e B e sedentário e considerados com baixo nível de atividade física
representando 57,5% e agrupados também as classificações muito ativo e ativo e considerados com
alto nível de atividade física representando 42,5%.  Estudos semelhantes a este apontam os aspectos 
de vitalidade e dor com valores menores comparados aos outros aspectos. Os hipertensos podem ter
a QV prejudicada devido as suas comorbidades. Em relação à QV os indivíduos hipertensos 
apresentaram melhor condição no domínio aspectos sociais e menor pontuação nos domínios dor e
vitalidade já, quanto ao nível de atividade física mais da metade da população foi considerada com
baixo nível de atividade física.         
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A Oncologia estuda a proliferação anormal de células. O aprimoramento dos métodos diagnósticos
e tratamento acarretaram a sobrevida dos pacientes, passando a viver mais tempo com os problemas
e morbidades desencadeados por essas doenças. A avaliação de qualidade de vida é mensurada pela 
administração de instrumentos ou questionários que analisam multidimensionalidade os parâmetros
que envolvem a qualidade de vida. Devido a estas necessidades foi desenvolvido o WHOQOL-bref 
(The World Health Organization Quality of Life), abordando os domínios físico, psicológico,
relações sociais e meio ambiente. Este estudo tem o objetivo de avaliar a qualidade de vida e através
de palestras informativas e folders explicativos orientar, preservar, manter, desenvolver e restaurar a 
integridade cinético-funcional dos pacientes. Foram avaliados 119 pacientes, de ambos os sexos,
com idade entre 20 a 61 anos. Em tratamento oncológico, que freqüentam o ‘’Ambulatório de
Oncologia Sérgio Antonio Querubim da Santa Casa de Misericórdia’’ de Presidente Prudente, SP. 
O questionário empregado foi o WHOQOL-bref abreviado com versão em português. O estudo é
descritivo de forma quantitativa através da análise exploratória de dados. Contando com um corte
transversal. Para a análise e para a distribuição dos domínios foi utilizado o software estatístico
SPSS, versão 17.0. Usando um intervalo de confiança de 95% para a análise dos dados. Verificou-
se que menor media em ambos os sexos foi no domínio psicológico, com 21,4 correspondente ao
masculino e 19,8 no feminino, enquanto a maior média corresponde ao domínio relações-sociais 
com 35,9 no sexo masculino e 34,1 no feminino. Dentro do domínio físico ambos os sexos
apresentaram médias de 27,68 para o sexo masculino e 23,10 para o feminino. O escore para o 
domínio meio ambiente no grupo masculino apresentou-se maior (30,09) em relação ao sexo 
feminino (28,28). O domínio Físico e a satisfação com a capacidade para o trabalho e para as
atividades rotineiras contribuem para os melhores índices de qualidade de vida na esfera física, 
enquanto a presença da dor e desconforto piora a percepção sobre qualidade de vida nesse domínio,
os resultados obtidos nesta avaliação assemelham-se a outros dados da literatura.  As menores 
médias não foram encontradas no domínio físico, mas interferem diretamente nas respostas dos
outros domínios. Sendo assim é relevante a atuação do fisioterapeuta em centros de oncologia,
integrando e socializando os portadores de câncer por meio de atividades em grupo e estimulando
atividades funcionais do cotidiano, visando a melhor qualidade de vida.     PROEX e PIBIC     
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O estilo de vida contemporâneo tem tido marcado pela grande mudança no consumo alimentar, pelo
fornecimento de energia por meio da dieta, e redução da atividade física, o que são considerados
aspectos importantes para desencadear a obesidade. Estudos epidemiológicos mostram forte 
associação entre obesidade e a inatividade física, sendo a obesidade considerada uma doença
caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. Esses estudos demonstram que os
benefícios da atividade física sobre a obesidade podem ser alcançados com diversos níveis de 
intensidade indicando que a manutenção de um estilo de vida ativo, pode evitar o desenvolvimento
dessa doença, além de reduzir os riscos de doenças associadas ao sobrepeso e à obesidade. Neste
contexto surgiu na Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT/UNESP) - Campus de Presidente 
Prudente, o programa Saúde Integral do Trabalhador - SITRA que está baseado no tripé: hidratação, 
reeducação alimentar (consumo de frutas e legumes) e atividade física.  Avaliar a relação da 
atividade física e hábitos alimentares com a obesidade nos funcionários da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da UNESP – Campus de Presidente Prudente inscritos no programa SITRA. O estudo 
foi realizado em 65 funcionários da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP – Campus de 
Presidente Prudente inscritos no SITRA. Para avaliar os hábitos alimentares e atividades físicas
regulares, foi utilizado um questionário elaborado pelo Dr. Belmiro d’Arce com 25 questões e a
aferição da circunferência abdominal dos participantes, assim como o valor da glicemia, colesterol, 
pressão arterial, peso e altura a fim de estabelecer o IMC. Os resultados indicam que 56,92% dos 
funcionários não praticam atividades fisicas regulares, 24,61% praticam apenas uma vez por
semana e apenas 18,46% realizam atividades físicas três vezes por semana ou mais. Destes
funcionários 58,45% estão com sobrepeso e obesos e 41,53% estão com peso normal, ou seja a
maioria dos funcionários está acima do peso e não pratica atividades físicas regulares. O 
sedentarismo está bastante presente nesta população, sendo que ele é um dos ditos “vilões” da
modernidade. Grande parte dos indivíduos que são sedentários apresentam alto colesterol, pressão
alta, diabetes, sobrepeso/obesidade entre outros agravantes, que são grandes fatores de risco para 
doenças cardiovasculares. Constatou-se a presença de sobrepeso e sedentarismo na maioria dos
funcionários. O programa SITRA tem pouco tempo de intervenção, porém a conscientização é lenta
e gradual, sendo necessários futuros estudos a fim de analisar a melhora da percepção individual e
maior frequência nas atividades físicas e reeducação alimentar para obter melhor qualidade de vida.
Portanto, acreditamos que através do programa SITRA, com propostas de orientação de hábitos
saudáveis e atividades físicas possa auxiliar a mudança deste quadro de sedentarismo nos
funcionários.    Pró Reitoria de Extensão Universitária PROEX     
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a prática do handebol na adolescência proporciona melhora nas habilidades físicas treináveis.
Porém, pode trazer consequências lesivas para o corpo sobretudo no sistema músculo-esquelético. 
Por este esporte envolver velocidade, potência, mudanças abruptas de direção e fintas, arremessos, 
resistência, além do contato direto entre os jogadores, seus praticantes tornam-se suceptíveis a 
lesões desportivas (LD). Estas, podem ocorrer nos momentos: treinamento ou competição. . O
esporte mostra-se crescente entre os jovens e por isso o estudo faz-se importante para que 
futuramente medidas preventivas seja tomadas para a diminuição da ocorrência de LD.  relacionar 
as regiões anatômicas (RA): membros inferiores (MMII), memebros superiores (MMSS) e tronco
acometidas, com o momento da lesão em jovens atletas de handebol. : fizeram parte do estudo 310 
atletas de ambos os sexos (165 masculino e 145 feminino), de 11 a 17 anos, participantes da fase
final dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP) e Olimpíadas Colegiais do Estado de 
São Paulo (OCESP). Os dados foram coletados pela aplicação de um Inquérito de Morbidade
Referida (IMR) adaptado para a modalidade, com solicitações das informações retroativas à
temporada corrente, 6 meses. O IMR aponta a RA lesionada a o momento que ocorreu a lesão. Para 
a associação entre as variáveis qualitativas foi utilizado o teste de Goodman para contrastes entre
populações binomiais ou multinomiais conforme a característica do grupo de variáveis a ser
analisada. Todas as conclusões foram descritas no nível de 5% de significância.  com relação a RA 
acometida, foi observada diferença estatísticamente significante de MMII e MMSS com relação ao
tronco, tanto em momento de competição quanto em treinamento. Sendo que em competição foi
observada 38,10% em MMSS e 57,10% em MMII, e em momento de treinamento, 44,4% em
MMSS e 53,7% em MMII, já na região anatômica tronco foi observado 4,8% em competição e
4,8% em treinamento. Porém, não foi observada diferença entre a ocorrência de LD nos momentos 
estudados.  o fato de haver ocorrência de lesão tanto em MMSS quanto em MMSS, pode ser
explicada em função dos gestos que envolvem ambas as RA. Segundo a literatura, quando é levado
em consideração o tempo de exposição a treinamentos e competições, é observado predomínio de 
LD durante as competições devido a vontade de vencer e esforço demasiado. No nosso estudo, não
foi encontrada diferença entre os momentos, que pode ser justificado pelo fato de que as horas de
exposição aos momentos não foram levadas em consideração.  no que diz respeito aos locais 
acometidos, tanto treinamento quanto competição foram observados valores elevados para MMSS e
MMII comparados ao tronco. Porém não foi observada diferença entre a ocorrência de LD nos
momentos estudados.    FAPESP     
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RELAÇÃO ENTRE O MOMENTO E MECANISMO DA LESÃO EM JOVENS PRATICANTES 
DE BASQUETEBOL 

 
ÍTALO RIBEIRO LEMES

FELIPE RODRIGUES MENDES DOS SANTOS
RODOLFO AUGUSTO TRAVAGIN MIRANDA

DANIELLI AGUILAR BARBOSA
MAÍRA CAMPOS DE ALBUQUERQUE
FRANCIELE MARQUES VANDERLEI

JAYME NETTO JÚNIOR
CARLOS MARCELO PASTRE

O basquetebol é um esporte altamente dinâmico, que proporciona diversos benefícios aos seus
praticantes, dentre eles, melhora a auto-estima, o relacionamento social, a força muscular e controla 
o peso. Porém, como é uma modalidade que envolve saltos, mudanças de direções, velocidade e
contato físico quase sempre intenso, o basquetebol carrega um risco inerente a gerar lesões
desportivas (LD). Tais lesões podem ocorrer em dois momentos, durante o treinamento ou
competição, e através de três mecanismos, contato direto com a bola ou com outros jogadores, sem
contato e por overuse. Foi relacionar o momento de instalação da lesão com o mecanismo em
jovens atletas de basquetebol. A amostra foi composta por 130 crianças e adolescentes praticantes
de basquetebol das escolinhas de formação esportiva oferecidas pela Secretaria Municipal de
Esportes de Presidente Prudente (SEMEPP), de ambos os gêneros, com idade até 18 anos. Os dados 
foram obtidos a partir de uma entrevista, onde foi utilizado o Inquérito de Morbidade Referida
(IMR), no qual foram colhidas informações sobre LD, características antropométricas e do
treinamento. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o protocolo 
08/2010. Para a análise estatística foi utilizado o teste Kolmogorov Smirnov para testar a
normalidade dos dados, e no caso de distribuição normal, utilizou-se teste t de Student e para as 
distribuições não normais utilizou-se o teste Mann-Whitney. Todas as conclusões foram descritas 
com nível de 5% de significância. Em relação ao momento da lesão, observou-se que ocorreu um 
número maior de LD durante o treinamento (80,8%), sendo que para os mecanismos sem contato e
overuse houve diferença estatística entre os dois momentos. Já em relação ao mecanismo, 70,2%
das lesões ocorreram sem contato, 27,6% ocorreram com contato direto e 2,2% por overuse, sendo
que houve diferença estatística, nos dois momentos, apenas para o mecanismo overuse. Alguns 
estudos mostram que os atletas estão expostos à situações facilitadoras para a LD diariamente,
devido a intensa rotina de treinamentos a que são submetidos. Embora no momento de competição,
a intensidade do esforço seja muito alta, o tempo de exposição é menor. Dentre as características 
marcantes do basquetebol estão os saltos e corridas com mudanças de direções rápidas, e acredita-se 
que isso proporcione maior risco de LD. Estudos apontam as torções de tornozelo como as lesões
que mais acometem os praticantes desta modalidade, e que ocorrem no momento do retorno ao solo
após um salto. Após relacionar o momento de lesão com seu mecanismo, concluiu-se que ocorreu, 
na população estudada, um maior número de lesões desportivas no momento do treinamento e com 
o mecanismo sem contato.    PIBIC     
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RELAÇÃO ENTRE PESO CARDÍACO E PESO CORPORAL DE RATOS EXPOSTOS AO 
TABAGISMO PASSIVO DURANTE A VIDA. 
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O hábito de fumar tem vários efeitos maléficos à saúde, onde é importante ressaltar alterações
cardiovasculares como o aumento da pressão arterial e diminuição do débito cardíaco. O tabagismo
induz a várias alterações tanto morfológicas como funcionais do sistema circulatório, como
trombose, arteriosclerose, vasoconstrição, agregação plaquetária, indução a hipóxia e arritmias,
sendo muito influente no infarto do miocárdio. Além disso, os componentes do fumo podem causar
o processo de remodelação cardíaca, que é o conjunto de alterações no tamanho, composição,
massa, geometria e função cardíaca como resposta à uma agressão miocárdica. Uma das 
modificações presente em estudos foi de um aumento do diâmetro sistólico final do ventrículo
esquerdo, ou seja, a inalação de fumaça provocou uma diminuição da função do ventrículo
esquerdo. O fumo também pode frequentemente apresentar aos fumantes índices menores de peso 
corporal, quando comparados a não fumantes. Essa ação está provavelmente ligada à nicotina,
substância presente na fumaça do cigarro, que diminui o apetite, por ativar neurotransmissores no
cérebro como a dopamina e serotonina, que inibem a ingestão de alimentos. A presença da nicotina
faz com que no tecido adiposo maior oxidação de lipídios, o que contribui para um peso mais baixo.
 Avaliar os efeitos do tabagismo passivo no peso cardíaco e corporal de ratos.  Foram utilizadas 11 
ratas fêmeas e 4 ratos machos da linhagem Wistar em idade reprodutiva. As ratas fêmeas foram
divididas em 2 grupos com 5 animais: G1 (controle), G2(expostos à fumaça de cigarro) e os ratos
machos foram mantidos com a finalidade de acasalamento. Os filhotes foram divididos em 4 grupos 
a partir das matrizes: G1C (controle), G1F (expostos à fumaça de cigarro), G2CS (controle) e G2FS
(expostos à fumaça de cigarro) . Os animais dos grupos expostos à fumaça do cigarro foram
submetidos a um protocolo de exposição à fumaça de cigarro por meio de uma câmara de inalação
de fumo. O protocolo compreendeu duas fases: fase de adaptação, que foram os 5 primeiros dias de
exposição, com 10 minutos de exposição uma vez ao dia e da fase experimental que consistiu na
exposição dos animais ao fumo em uma temperatura de ±23ºC durante 30 minutos, duas vezes ao
dia, cinco dias por semana, perfazendo o protocolo por 4 semanas. A pesagem dos animais foi
realizada semanalmente e a pesagem do coração foi feita logo após o sacrifício, com balança semi-
analítica eletrônica, com variação de 0,01g. Para verificação de diferenças entre as variáveis dos
grupos, foi utilizada a análise de variância (ANOVA - One Way) e pós teste de Tukey. Para todas as 
análises, o nível de significância adotado foi de 5%. Não houve diferença estatística entre o grupo 
controle e o grupo tabagista.  A exposição ao fumo pode reduzir o peso corporal e gerar
frequentemente alterações cardíacas e morfológicas nos cardiomiócitos. O tabagismo passivo não 
induziu a peso corpóreo e peso do coração menor nesse estudo.         
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS ACERCA DE DIABETES MELLITUS E PÉ DIABÉTICO 
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Embora se desconheça a cura para o Diabetes Mellitus (DM), seu controle é possível e fortemente
recomendado. Assim, um real conhecimento sobre a doença e suas repercussões pode contribuir, 
intensamente, para o controle da mesma e facilitar a prevenção de incapacidades. Dentre estas, a
complicação diabética mais frequente é o “pé diabético”.  Investigar a representação social dos 
conceitos “Diabetes Mellitus” e “Pé Diabético” entre diabéticos, não diabéticos e profissionais da
área da saúde.  A amostra foi composta por 161 sujeitos de ambos os gêneros e idade entre 50 e 65
anos: grupo de diabéticos (GD), n=72, com diagnóstico de DM do tipo 2; grupo não-diabético 
(GN), n=38, sem nenhuma enfermidade; grupo dos profissionais (GP), n=51, profissionais da área
da saúde não-diabéticos. Inicialmente os voluntários foram questionados sobre dados pessoais. Para
a coleta de dados referentes à representação social acerca de DM e Pé Diabético os sujeitos 
deveriam responder questões do tipo: Escreva 05 palavras (pensamentos, imagens) que lhe vem à
mente quando você pensa em “Diabetes” e, em seguida, ”Pé diabético”. Todo o material evocado
foi exportado e analisado por meio do software Ensemble de Programmes Permettant I´Analyse dês
Èvocations. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa local (no. 10/2011). Em relação 
à representação social obtivemos, para o termo “diabetes”, a evocação de 297 palavras no GD, 172
no GN e 235 no GP. Para o termo “pé diabético” foram evocadas 180 palavras no GD, 90 no GN e
236 no GP.  O GD, para o termo “diabetes”, foram evocadas palavras negativamente relacionadas
ao DM. Cuidar pode representar seu grau de dependência que pode ser agravado pelas sensações de 
medo e tristeza, ademais veem a doença como incurável e ruim. Dentro de todo o aspecto de
cuidados, apenas mencionam a dieta como algo que possivelmente provém de orientações prévias
de algum profissional mas que pode assumir uma conotação relacionada à limitação alimentar. 
Ainda para o GD, em relação ao termo “pé diabético”, nota-se falta de informação sobre esta 
enfermidade que e as palavras evocadas remetem apenas às sensações negativas e, em nenhum
momento, à mecanismos de prevenção de incapacidades. Para o GN, para o termo “diabetes”, nota-
se que esta população encontra-se apenas na superficialidade do assunto e que seu baixo nível se
informação concentra-se nas restrições nutricionais. Já em relação ao termo “pé diabético” é
apontado um geral desconhecimento. No GP, nota-se que a predominância de palavras relaciona-se 
com os fatores de limitação nutricional que envolve o DM e, ademais, surgem alguns termos
técnicos. Em relação ao termo “pé diabético” foram evocadas palavras recorrentes da rotina 
hospitalar sem relações com ações preventivas. Houve predominância de palavras relacionadas aos
mais complexos desfechos das complicações do DM em detrimento aos cuidados e prevenção de
incapacidades.    Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supeior (CAPES).     
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A interação entre o sistema nervoso parassimpático (SNP) e sistema nervoso simpático (SNS) 
resulta em importantes oscilações da frequência cardíaca (FC) definidas como Variabilidade da
Frequência Cardíaca (VFC). Eryonucu et al. apontaram redução da VFC em tabagistas, o que indica
adaptação anormal do Sistema Nervoso Autônomo (SNA), e aumenta o risco de morbimortalidade 
por eventos cardíacos. Além disso, sabe-se que tabagistas também apresentam deficiência no
transporte mucociliar (TMC) (NUNES, 2006), o qual responde a estímulos como o exercício, e tais
respostas podem ser mediadas pelo SNA.  Avaliar e comparar o comportamento do SNA e do TMC
de tabagistas frente ao esforço físico submáximo assim como investigar possíveis correlações entre
eles.  Foram avaliados 32 tabagistas participantes do Programa de Orientação e Conscientização
Antitabagismo da FCT/UNESP. A VFC foi avaliada durante o protocolo de avaliação, dividido em:
repouso (R), avaliação do TMC pelo Tempo de Transito de Sacarina antes (TTS1) e imediatamente
após o esforço submáximo (TTS2), e esforço submáximo avaliado por meio do Teste de Caminhada 
de 6 minutos (TC6). Os índices de VFC foram avaliados por meio do frequencímetro Polar S810i
pelos índices SDNN e RMSSD, e pelo plot de Poincaré (índices SD1 e SD2). O estudo foi aprovado
pelo CEP (No CAAE - 02544912.5.0000.5402). As avaliações foram realizadas em ambiente com 
temperatura a 25°C e umidade relativa do ar entre 50 e 60%. Para a comparação dos diferentes
momentos utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis seguido do pós-teste de Dunn e para a comparação 
entre os 2 momentos utilizou-se o teste t pareado. O nível de significância foi de p < 0,05. Os 
tabagistas (15homens, 54±11anos, 28±5Kg/m2, 39±27anos/maço) apresentaram em R, TTS1, TC6
e TTS2 respectivamente os valores, nos índices SDNN (22,5 [15–33], 28 [21–42], 8 [7–11] e 30 
[19–44]); RMSSD (20 [14–30], 24 [16–38], 6 [4–10] e 24 [15–36]); SD1 (14 [10–21], 17 [11–27], 
5 [3–8] e 18 [11–26]) e SD2 (32 [22–51], 41 [32–59], 25 [19–27] e 49 [33–57]). Houve redução 
significante de todos os índices durante o TC6 comparado aos outros momentos (p < 0,0001). Na 
avaliação do TMC observou-se diminuição do TTS2 comparado ao TTS1 (p < 0,0001). A 
variabilidade global refletida pelos índices SDNN e SD2, assim como a atuação do SNP, refletida
pelos índices RMSSD e SD1 diminuíram durante o TC6, e se recuperaram após o estímulo, o que 
corrobora com os achados de Perini, 2003. O TMC respondeu mais rápido após o estímulo, como
observado também por Wolff et al., 1977, o que pode corresponder a uma melhora deste mecanismo
após o TC6. Entretanto, as respostas do SNA, avaliadas pelos índices de VFC não interferiram nos
resultados do TTS1 e TTS2, uma vez que não houve correlação entre eles. Os tabagistas expostos 
ao esforço físico submáximo apresentaram redução do tempo do TMC, contudo a atuação do SNA
não influenciou na melhora da transportabilidade mucociliar observada nestes
indivíduos.    FAPESP e PROEX.     
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o sedentarismo, fator de risco (FR) independente para as doenças cardiovasculares (DCV) é um
hábito de aquisição relativamente recente na história da humanidade. Programas de prevenção
contra DCV representam um instrumento de grande valia, pois estimulam modificações positivas no
estilo de vida ao propiciar resultados terapêuticos tanto para indivíduos já acometidos ou saudáveis.
Assim, por meio deles torna-se possível investigar as condições de saúde dos indivíduos
envolvidos, enfatizando a prevenção de DCV e FR. investigar a chance de indivíduos sedentários 
apresentarem fatores de risco para doenças cardiovasculares.  este estudo tem característica 
transversal e analisou dados de 82 indivíduos (52 mulheres) com média de idade de 60,20 ± 11,52
anos que participaram da Semana de Prevenção Contra o Sedentarismo, vinculada ao Projeto de
Extensão Universitária intitulado “Programa de prevenção primária e secundária de doenças 
cardiovasculares do Centro de Estudos e Atendimento em Fisioterapia e Reabilitação CEAFiR –
FCT/UNESP”. O nível de atividade física foi obtido pelo questionário de Baecke composto por 3
seções; seção I, nível de atividade física ocupacional(AFO); seção II, nível de atividade física de
locomoção (AFL); seção III, nível de atividade física de tempo livre (AFTL), além do nível de
atividade física total (AFT), refletindo a somatória de todas as seções. Foram considerados
sedentários os indivíduos que apresentaram valores abaixo da média aritmética dos escores obtidos
em cada seção e total. Os FR avaliados foram: hipertensão arterial (HA) e sobrepeso/obesidade.
Foram considerados hipertensos os indivíduos que apresentaram valores acima de 140/90 mmHg na 
avaliação indireta da pressão arterial com esfigmomanômetro aneroide e estetoscópio. Foram
classificados com sobrepeso ou obesidade os indivíduos que apresentassem valores acima de
24,9kg/m² para o índice de massa corporal obtido pela fórmula: massa corporal(kg)/estatura(m)². 
Para avaliar a chance foi utilizado o ODDs ratio acompanhado de seu intervalo de confiança.  houve 
maior chance dos indivíduos sedentários para as AFL serem hipertensos (0,37 [0,19 – 0,92]), bem 
como os indivíduos sedentários para AFT serem sobrepesos ou obesos (0,22 [0,06 – 0,83]). o fato 
dos indivíduos sedentários para AFL serem mais susceptíveis à instalação de HA foi um dado
interessante ao ilustrar a importância deste tipo de atividade diária, muitas vezes ignorada dada às 
facilidades propiciadas pela vida moderna. Estudos suportam que mesmo hábitos simples como
caminhar curtas distâncias são relevantes na prevenção da HA. Em relação a obesidade, todas as
seções mostraram-se fortemente associadas, indicando que o organismo humano necessita de 
estímulos constantes a fim de otimizar a hemodinâmica, melhorando assim a qualidade de vida e
prevenindo doenças, principalmente as DCV.  indivíduos sedentários têm maior chance de 
apresentar FR para DCV.    Proex     
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O tabagismo causa efeitos deletérios em vários sistemas do organismo, inclusive no transporte
mucociliar, considerado o principal mecanismo de defesa do sistema respiratório. Sabe-se que a 
cessação tabagística promove benefícios sistêmicos comprovados, como: a melhora do olfato,
paladar e autoestima; diminuição da pressão arterial e frequência cardíaca, o que reduz o risco de
infarto do miocárdio; promove relaxamento dos brônquios e melhora a capacidade respiratória. No 
entanto, em relação ao transporte mucociliar esses efeitos foram pouco elucidados. Avaliar o 
transporte mucociliar de indivíduos tabagistas em diferentes períodos de abstinência.  Estudo 
prospectivo, no qual foram avaliados 15 tabagistas participantes do Programa de Orientação e
Conscientização Antitabagismo da FCT/UNESP, dentre eles 10 permaneceram abstinentes (4
homens; 59 [56–62] anos; 27 [24–32] Kg/m2 e 20 [20– 30] cigarros/dia e 39 [27–57] anos/maço) e 
realizaram os 4 momentos de avaliação, compreendidos entre 8 a 11 dias de abstinência: T8, T9,
T10 e T11. A mensuração do transporte mucociliar foi realizada por meio do tempo de trânsito de
sacarina (TTS) em minutos e os níveis de monóxido de carbono no ar expirado (COex) medidos em 
partes por milhão (ppm). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de
Ciências e Tecnologia – UNESP, Campus de Presidente Prudente-SP (processo nº 13/2010). Para 
análise comparativa entre os momentos foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis seguido de pós teste 
de Dunn. O nível de significância utilizado foi de p < 0,05. Os valores de TTS em T8, T9, T10 e 
T11 foram 13 [8–15], 15 [11–18], 10 [9–12], 6 [6–7], respectivamente. Houve diferença 
significante entre T9 e T11 (p=0,03). Não foi observada diferença significante entre os demais
momentos avaliados. Os valores de COex nos mesmos momentos avaliados foram 4 [2,5–4,5], 5 
[3–9], 3 [2–6,5], 2 [0–5,5], respectivamente. Os níveis de COex reduziram-se gradativamente a 
partir de T9, porém não houve diferença significante.  Achados de Swan et al., 1992 mostram que 
tabagistas em abstinência têm benefícios nas características morfológicas do epitélio respiratório.
Os resultados do presente estudo corroboram com o estudo de Ramos et al., 2011, que observou 
melhora no transporte mucociliar somente após 15 dias da cessação tabagística. Neste estudo, os 
tabagistas abstinentes apresentaram melhora do transporte mucociliar no décimo primeiro dia de
abstinência.    Pró-Reitoria de Extensão Universitária (Proex) - Unesp     
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RAYANA LOCH GOMES

CAMILA MORANO DOS SANTOS 
ROSELENE MODOLO REGUEIRO LORENÇONI

A literatura enfatiza que a cerca de 15 anos a prevalência do excesso de peso e obesidade entre
crianças e jovens adolescentes vem aumentando de forma assustadora. De acordo com relatos da
Organização Mundial de Saúde (OMS), a prevalência de obesidade infantil tem crescido em torno 
de 40% na maioria dos países europeus nos últimos 10 anos, sendo que a obesidade ocorre mais
frequentemente no primeiro ano de vida, entre os 5 e 6 anos e na adolescência. A mais séria
consequência do excesso de peso na infância e adolescência é a progressiva incidência de obesidade
na vida adulta.  O objetivo desta pesquisa foi analisar o índice de obesidade de crianças de ambos os
sexos de 4 a 6 anos pertencentes à creche municipal.  Foram selecionadas 50 crianças na faixa etária 
de 4 a 6 anos, 25 do sexo feminino e 25 do sexo masculino. Para coleta de dados utilizou-se um 
formulário com campos de preenchimento de peso, estatura, idade e sexo. Após a coleta das
medidas, calculou-se o IMC de cada criança e as classificou em sobrepeso, obesidade e eutrofia por 
meio de uma tabela proposta pela OMS. Encontrou-se 38 crianças obesas (76%), 7 crianças com 
sobrepeso (14%) e 5 crianças eutróficas (10%), sendo que as meninas obtiveram 80% de obesidade
e os meninos 72%.  A prevalência da obesidade no presente estudo foi elevada, o que comprova o
seu intenso crescimento descrito por diversos autores e as principais causas para o aumento desta
patologia estão associadas aos hábitos alimentares inadequados e à inatividade física. É necessária 
intervenção, principalmente por parte dos pais, por meio da introdução de alimentos saudáveis,
prática de exercícios físicos controlados e diminuição do tempo ocioso. Criar novos hábitos não é
tão simples, mas é crucial a conscientização de todos para evitar a obesidade na infância e 
posteriormente na vida adulta.    Pró reitoria de extensão universitária.     
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ANÁLISE DA DEPRESSÃO EM CUIDADORES DE IDOSOS PORTADORES DE ACIDENTE 
VASCULAR CEREBRAL 

 
AMANDA CRISTINA DE AGUIAR KOTO

VANUSA AMARAL DOS SANTOS
VIVIANA LUMA DE OLIVEIRA

GABRIELA MIRANDA TÁPARO
JULIANA MARI DUTRA

JANAINNA GRAZIELLE PACHECO OLEGÁRIO
FRANCIS LOPES PACAGNELLI

JOSÉ MARIA BERTÃO BERTÃO 
RENATA CALCIOLARI ROSSI E SILVA

O envelhecimento é uma etapa da vida em que surgem diversas patologias que levam à perda de 
autonomia e capacidade funcional. A maioria dos casos depende do cuidador familiar,
sobrecarregando e ocorrendo os desgastes físicos ou emocionais no cuidador por estarem
diariamente envolvidos com as tarefas, conforme se tornam mais cansativas com a evolução da 
doença no idoso. Espera-se com este estudo verificar uma maior incidência de cuidadores de idosos
com depressão e dessa forma possibilitar maiores intervenções de equipes multidisciplinares a fim
de reverter este cenário atual. Além disso, os cuidadores que apresentarem diagnóstico de depressão
após resultado obtido pelo questionário serão orientados por profissionais da área de psicologia para
que sejam realizados tratamentos que se façam necessários. Analisar a incidência de depressão em 
cuidadores de idosos Serão avaliados 12 cuidadores de idosos de um bairro situado na cidade de
Presidente Prudente/SP e aplicado o questionário “Inventário de depressão de Beck” (DBI),
constituído por 21 questões, que incluem sintomas e atitudes. Cada categoria contém de quatro a 
cinco afirmativas que expressam os níveis de sintomas depressivos, e o grau de depressão será
classificado em leve, moderado, grave, ausência de depressão e sintomas depressivos mínimos.
       Não se aplica     
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THAYS FERNANDA CASTILHO CABRERA

INGRID FERNANDES LEITE CORREIA
DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI

RENATA CALCIOLARI ROSSI E SILVA
DAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS

REGIANE COISSI SANCHES

A postura e o movimento inadequados levam a tensões mecânicas nos músculos, ligamentos e
articulações, podendo resultar em dores no sistema músculo-esquelético.Portanto, trabalhos na área 
de promoção de saúde, como este, que oriente sobre a prevenção e tratamento de alterações
posturais nas crianças e adolescentes pode contribuir para amenizar casos de problemas
degenerativos ósteo-musculares na vida adulta. Analisar crianças estudantes da rede de ensino 
público quanto às variáveis antropométricas e nível de atividade físic;Avaliar mudanças sentidas
pelas crianças no que diz respeito as alterações posturais após execução de palestras informativas
sobre os riscos posturais. As atividades se iniciarão com a coleta dos dados antropométricos (peso,
altura e circunferência de cintura) das crianças e adolescentes, de aplicação de questionário de
atividade física – PAQ (Anexo 2), seguidos do peso e tipo de mochila, além da forma de carregar a 
mesma.            
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ANÁLISE DO PERFIL POSTURAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORES DA 
SÍNDROME DE DOWN 

 
ALINE DA SILVA OLIVEIRA

CAROLINE GHISI
LAÍS MAIARA DE MORAES ZAGO

PAULA HOFIG
THAIS BATISTA DUTRA

CAROLINE MARIANA ALBERTIN VERISSIMO
GABRIELA ANDRADE PIEMONTE LOPES

RENATA CALCIOLARI ROSSI E SILVA
DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI

MARIA TEREZA ARTERO PRADO
RAYZA FABIANE FELL

A Síndrome de Down (SD) é definida como uma manifestação clínica que atinge o 
desenvolvimento e o crescimento, cujas alterações podem persistir ao longo da vida alterando a
postura. Dados mostram que sua incidência no Brasil foi de 5.058 nascimentos em 2005. A postura
pode ser definida como a posição que o corpo adota. Fatores como excesso de peso, vícios
posturais, distúrbios alimentares e inatividade física podem influenciar nesta postura. Os períodos
com maiores alterações posturais ocorrem na puberdade e adolescência. Demais estudos sobre
alterações posturais em adolescentes com SD são poucos, com foco no desenvolvimento motor. A
atuação da fisioterapia nesta fase é indispensável com o objetivo de prevenção de complicações
posturais ao decorrer dos anos, melhorando assim sua funcionalidade.  Sendo assim, este estudo terá 
como objetivo analisar o perfil postural de crianças e adolescentes portadores da SD, utilizando-se 
da técnica de Biofotogrametria. Serão avaliados 30 indivíduos de ambos os gêneros e idade com
SD, da Instituição APAE em Presidente Prudente/SP com idade entre 10 e 20 anos. A avaliação
contará com informações aos responsáveis sobre os procedimentos e objetivos. Através de uma
ficha, serão obtidos dados pessoais e antropométricos do participante. O método a ser utilizado será
a biofotogrametria computadorizada, que se dá pela aplicação de princípios fotogramétricos, que
através da fotointerpretação analisa imagens. Serão avaliadas as seguintes vistas: vista anterior,
vista posterior e perfil.        UNOESTE - Universidade do Oeste Paulista      
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MAIARA LAZARETTI RODRIGUES DO PRADO

BRUNO FERNANDO CRUZ LUCCHETTI
CAMILA CRISTINA DAUDT DANSIGUER

DHIEGO BONETTI
TAMARA IASMIN DE SÁ FERREIRA

FLÁVIO DANILO MUNGO PISSULIN MUNGO PISSULIN
MARGARET ASSAD CAVALCANTE 

JOAQUIM PINHO JR.
FRANCIS LOPES PACAGNELLI

Introdução: A Insuficiência cardíaca (IC) é um problema de saúde pública onde representa a maior 
causa de internações por doenças cardiovasculares e é mais encontrada em pessoas acima de 60
anos. Os pacientes de IC hospitalizados geralmente apresentam um quadro clinico descompensado,
onde a fase 1 de reabilitação é o primeiro passo após essa descompensação. Um dos recursos
utilizados é a ventilação mecânica não invasiva (VMNI) que é uma das propostas para melhorar as
trocas gasosas e que pode contribuir para melhorar a tolerância a atividade física. São escassos
estudos que levam em consideração a utilização da VMNI na capacidade funcional de pacientes
com IC na fase 1 de reabilitação.  Objetivo: Avaliar a influência da aplicação de VMNI no modo
intermitente na capacidade funcional em pacientes hospitalizados devido à descompensação de IC. 
 Material e métodos: O estudo será realizado com 20 participantes de ambos os sexos que serão
divididos aleatoriamente em 2 grupos, um grupo controle (GC) e o grupo (GR) que fará 30 minutos
de Respiração por Pressão Positiva Intermitente (RPPI). Inicialmente será realizada uma entrevista
para coleta de dados e caracterização da amostra. Após será aplicado o questionário de qualidade de
vida (QV) Minesota (Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire). Será realizado o teste
espirométrico para avaliar a função pulmonar e depois será coletada amostra de sangue dos
participantes para análise do lactato sanguíneo antes e depois do teste de caminhada de 6 minutos
(TC6). Após esses procedimentos o GC ficará em repouso por 30 minutos em quanto o GR fará 30 
minutos de RPPI com o reanimador de Muller a 20 cmH2O, em seguida ambos os grupos serão
submetidos ao TC6. Os pacientes não terão conhecimentos que foi feito a RPPI, pois serão
realizados em dias distintos. Este estudo esta sendo avaliado pelo Comitê de Ética em pesquisa, sob 
parecer 1187.       Universidade do Oeste Paulista     
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AVALIAÇAO DA FUNÇÃO MOTORA GROSSA EM CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA 
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CARLOS ALBERTO ALVIM FRANZINI JUNIOR

BRUNO DE MARIA SERRA
MARIA TEREZA ARTERO PRADO

RENATA CALCIOLARI ROSSI E SILVA
DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI

Atualmente o número de deficientes visuais (DV) vem crescendo em todo o mundo. No Brasil,
estima-se que pelo menos 38 milhões de pessoas sejam DV, e a Organização Mundial da Saúde
calcula que em um futuro próximo este número aumentará. Esta deficiência pode ocasionar
alterações nas atividades de vida diárias das crianças, podendo ser responsável por um possível 
atraso no desenvolvimento motor das mesmas.  O objetivo desse estudo será avaliar o perfil 
psicomotor de crianças institucionalizadas com DV.  Serão avaliadas 10 crianças na faixa etária de 
5 a 10 anos, com DV e frequentadoras da Associação Filantrópica de Proteção aos Cegos, de 
Presidente Prudente/SP, através da Mensuração do Perfil Psicomotor (BPM). Esta mensuração é
composta por 88 itens referentes as habilidades motoras divididas em cinco dimensões: deitado e
rolando; sentado; engatinhando e ajoelhado; em pé; andando, correndo e pulando. Estes itens são
graduados de 0 a 3 pontos levando-se em conta a melhor tentativa de três repetições. Após a análise
de todos os itens são somados os pontos e calculado a porcentagem de acerto. O resultado final é 
dado pela média aritmética das porcentagens de todas as dimensões. O estudo contará com um
grupo controle, composto por crianças com a mesma faixa etária que o grupo experimental, onde
será aplicada a BPM para análise e comparação dos resultados.             
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RESPIRATÓRIA 
 

ANA LAURA VILCHES FERREIRA
ALANA GUTIERRES CRUZ
FERNANDO ZANDONADI

PAULO VICTOR GERALDO E SILVA
FLÁVIO DANILO MUNGO PISSULIN MUNGO PISSULIN

Os portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) apresentam alterações na função
pulmonar, dispnéia aos esforços, inatividade e consequente disfunção dos músculos periféricos, o 
que inclui os músculos respiratórios. Com isso, estes pacientes desenvolvem redução à tolerância ao
exercício, com piora progressiva do condicionamento físico, alteração do padrão de atividade de
vida diária e a tendência à fadiga muscular respiratória nos episódios de descompensação. Com o 
intuito de entender melhor as disfunções da DPOC, o presente estudo visa estabelecer as possíveis
relações clínicas e disfuncionais da função pulmonar, força e resistência muscular respiratória
destes pacientes.  Serão selecionados pacientes portadores de DPOC moderado e grave, pelo
diagnóstico clínico e espirométrico, atendidos na Clínica de Fisioterapia da UNOESTE entre junho
e novembro de 2012, com exceção daqueles que encontrarem-se em insuficiência respiratória 
aguda. Os selecionados farão manovacuometria, para a verificação das pressões inspiratória
(Pimáx) e expiratória (Pemáx) máxima. A mensuração da Pimáx, pela segunda vez, se dará após a
aplicação de um resistor linear pressórico com mola (threshold), para verificar a resistência 
muscular inspiratória.       Universidade do Oeste Paulista UNOESTE     
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EXERCÍCIOS POSTURAIS PARA ACADÊMICOS DE UM CURSO DE FISIOTERAPIA DE 
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ALANA GUTIERRES CRUZ

ESTELA VIDOTTO DE OLIVEIRA
MARIANE FÁTIMA DA SILVA ARAUJO
BRUNO FERNANDO CRUZ LUCCHETTI

LUCIANA RESTANI VALENTIM JUNQUEIRA JUNQUEIRA
DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI

Postura é definida como sendo a posição adotada pelo ser humano. Quando são usadas de forma
inadequada, podem levar ao desequilíbrio na musculatura, produzindo alterações na mesma. A
procura de acadêmicos da Fisioterapia por tratamento postural tem aumentado significantemente
nos últimos meses na Clínica de Fisioterapia de uma universidade de Presidente Prudente/SP, e para
que se possa fornecer um tratamento adequado, aliado a uma consciência da postura correta a 
futuros fisioterapeutas, proporcionar visão ampla para os acadêmicos envolvidos (o que trata e o
que será tratado) não esquecendo que serão futuros profissionais, e serão “modelos” a seus
pacientes. De modo a suprir a procura desses acadêmicos pelo serviço na Clínica de Fisioterapia, e 
apresentar os dados obtidos em trabalhos científicos, foi proposta a implantação deste
projeto. Melhorar a postura dos acadêmicos de um curso de fisioterapia e apresentar os dados
obtidos em trabalhos científicos. Foram inclusos 6 acadêmicos do primeiro ano do curso de
fisioterapia. A terapia foi realizada em grupo, com duração de uma hora, uma vez por semana; foi
realizada com alongamentos globais, exercícios para região anterior e posterior de tronco e
principalmente posturas estáticas.       unoeste     
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BRUNO FERNANDO CRUZ LUCCHETTI
ESTELA VIDOTTO DE OLIVEIRA

MARIANE FÁTIMA DA SILVA ARAUJO
ALANA GUTIERRES CRUZ

LUCIANA RESTANI VALENTIM JUNQUEIRA JUNQUEIRA
DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI

Postura é definida como sendo a posição adotada pelo ser humano, quando são adquiridas de forma
inadequada, podem levar ao desequilíbrio na musculatura, produzindo alterações na mesma. A 
procura de crianças e adolescentes pela Fisioterapia postural tem aumentado significantemente nos
últimos anos na Clínica de Fisioterapia da Unoeste, sendo este o publico alvo do projeto.  tratar as 
alterações posturais dos mesmos, aliado a isso, proporcionar aos acadêmicos participantes a
oportunidade de atendimento nessa área, vivenciando vários tipos de comprometimentos, de modo a
suprir a procura dessas crianças e adolescentes, aumentar a vivencia prática dos acadêmicos, e 
apresentar os dados obtidos em trabalhos científicos.        unoeste     
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A fisioterapia é uma área da saúde que estuda, previne e trata as disfunções do organismo humano 
causadas por má formação genética, traumas e doenças adquiridas, intervindo assim no movimento
corporal. O conhecimento sobre as doenças mais frequentemente atendidas em clínicas de
fisioterapia possibilitará ao profissional a oportunidade de buscar atualizações a respeito destas 
doenças para que este esteja cada vez mais capacitado para reabilitar o paciente. Analisar o perfil 
epidemiológico das doenças mais frequentes a ser tratadas, englobando diversas áreas de atuação na
clínica escola de fisioterapia na cidade de Presidente Prudente A pesquisa constitui de um estudo 
retrospectivo onde a amostra será composta de prontuários de pacientes de ambos os gêneros,
independente da idade e que foram atendidos no período de janeiro de 2008 a junho de 2012. Para a 
análise dos resultados será confeccionado um banco de dados eletrônico. Será utilizada a estatistica
descritiva e os valores serão expressos em frequencias e proporções       não se aplica     
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O uso da ventilação mecânica invasiva (VMI) na unidade de terapia intensiva (UTI) é rotineiro,
sendo assim é de extrema importância que todos os profissionais atuantes nessa área estejam
habilitados a lidar com essa modalidade de suporte de vida, e com todos os critérios que a cercam.
A retirada da respiração artificial nem sempre é fácil, por isso essa decisão deve ser baseada no
estudo do paciente, em relação aos critérios clínicos, que irá elegê-lo ao teste de respiração 
espontânea. Obtendo sucesso nesta etapa, ou seja, ausência de sinais que levem a interrupção do
teste a equipe de intensivistas deve então começar a tentativa pelo desmame. É possível haver uma
taxa de sucesso no desmame se houver um fortalecimento dos músculos respiratórios, durante este
processo. Este treino é conhecido como “endurance”. Porém, atualmente, ainda não há forte
evidência científica relacionada a um programa de treino de endurance. Portanto, o objetivo do 
presente estudo será analisar os critérios adotados para eleger os pacientes ao teste de respiração
espontânea, os critérios que levam a interrupção do mesmo e os parâmetros observados antes da
extubação. Com isso, pretende-se avaliar a repercussão destes itens no quadro de pós-extubação e 
analisar se houve efeito benéfico do treino de endurance nesses pacientes. Para isso, haverá uma 
coleta de dados de prontuários de pacientes que foram atendidos no Hospital Regional de Presidente
Prudente, entre os meses de maio e agosto de 2012, após os mesmos, ou responsáveis, assinarem o
termo de consentimento livre e esclarecido. Para serem inclusos no estudo, os prontuários deverão
ser de pacientes entre 20 e 80 anos, de ambos os gêneros e que usaram VMI. Poderão ser
observados prontuários de pacientes com diagnóstico variado, entre eles a exacerbação da doença
pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), doença neurológica, sepse, insuficiência respiratória pós-
operatória. Primeiramente serão analisados parâmetros que elegem o paciente ao teste de 
respiração: resolução da descompensação respiratória que levou o paciente a VMI; estabilidade
hemodinâmica; ausência de insuficiência coronariana e arritmias graves; PaO2 = 60 com FiO2 =
0,4; capacidade para iniciar a inspiração e PEEP = 8. Durante o teste de respiração serão coletados:
freqüência respiratória > 35; SpO2 < 90%; FC > 140; PAS > 180 ou < 90; agitação ou sudorese e
diminuição do nível de consciência. E antes da extubação os seguintes parâmetros: (resolução do
evento que motivou a VMI; PaO2 = 60 com FiO2 = 0,4; PEEP = 8; início da inspiração preservada;
tosse eficaz; pH = 7,30; eletrólitos normais; relação entre a freqüência respiratória e o volume
corrente < 104 e volume corrente > 300. O presente estudo foi cadastrado na Coordenadoria Central 
de Pesquisa da UNOESTE sob protocolo 1328. Pretende-se auxiliar na fundamentação de um 
protocolo de treino de endurance para que pacientes que sejam dependentes da VMI, consigam
respirar espontaneamente, o mais rápido possível.            
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Durante a gravidez o organismo materno sofre inúmeras modificações, físicas, hormonais e
emocionais, que podem ocasionar incômodos. Dentre os incômodos mais prevalentes está a 
lombalgia, que acomete 50% das gestantes. Estes incômodos podem refletir na qualidade de vida
destas mulheres.  Analisar a prevalência dos incômodos presentes em cada fase da gestação e
demonstrar sua relação com a qualidade de vida.  Serão avaliadas 30 gestantes, entre 18 a 40 anos, 
que realizam um acompanhamento pré-natal em uma Unidade Básica de Saúde na cidade de
Presidente Prudente – SP. As gestantes responderão a um questionário de qualidade de vida, o
Medical Outcomes Study 36-item Short-form Health Survey SF-36 e também será usada uma ficha 
de avaliação (dados pessoais: idade, escolaridade, profissão, número de gestações e aborto,
sintomas durante a gravidez, peso atual e anterior, se é tabagista). Esta ficha de avaliação será 
necessária para identificação dos incômodos possíveis de serem encontrados durante a gravidez
onde serão aplicados apenas uma vez, por se tratar de um estudo de prevalência em gestantes que
estejam em qualquer fase do período gestacional, e de forma independente. As gestantes excluídas 
do estudo serão aquelas que apresentem qualquer fator de risco gestacional. Este estudo foi enviado
para análise do Comitê de Ética em Pesquisa e só será desenvolvida após a aprovação. Todas as
participantes da pesquisa serão orientadas a ler e assinar o termo de Consentimento Livre e
Esclarecido e só após participarão efetivamente do estudo.       Unoeste     
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O sistema nervoso possui uma capacidade de se adaptar às mudanças externas e internas do
organismo, denominada neuroplasticidade. Esta capacidade gera modificações na estrutura e
morfologia de elementos neurais na presença de lesões, como no Acidente Vascular Encefálico
(AVE), sendo a base da recuperação. Em casos de lesão neurológica, esta capacidade está presente,
principalmente, até os seis primeiros meses. Com isso, a reabilitação deve ser iniciada neste período 
para que esse processo seja potencializado. Devido à grande demanda e dificuldades nas ofertas de
atendimento dos serviços públicos na área de Fisioterapia e Reabilitação pelo SUS, isso não tem
sido possível, interferindo na recuperação e benefícios da Fisioterapia para esses casos.  O projeto 
tem o objetivo de realizar avaliações de pessoas acometidas por lesões neurológicas e deficiências,
analisar o quadro clínico e situação domiciliar, realizando uma avaliação ampla e contextualizada 
para estabelecer orientações e informações adequadas ao paciente e sua família/cuidadores.    Até o 
momento, foram avaliados 11 pacientes com sua família/cuidador. Destes, 10 hemiparéticos (5
hemiparesia direita e 5 esquerda) e um caso atrofia cerebral com hidrocefalia compensatória. As 
orientações foram realizadas utilizando a atividade na clínica e descrição das mesmas e
posicionamentos em material escrito e fotos para serem repetidos em casa. O projeto é de suma
importância como ação social, pois visa o atendimento de uma população reprimida da reabilitação
do SUS. O projeto possibilita um atendimento de qualidade, com supervisão contínua e
reorientações conforme evolução, até que seja disponibilizada uma vaga no serviço de saúde de sua
cidade.     PROEX/Unesp É realizada uma avaliação inicial, visita à residência, orientações e
reavaliações, conforme necessidade de cada caso. A avaliação inicial consiste em: dados
demográficos – informações pessoais e queixa principal; dados clínicos da lesão – ictus, lado da 
lesão e tipo (hemorrágico ou isquêmico); e dados clínicos gerais – medicamentos, doenças 
associadas e número de quedas no último ano. Além desta, utilizamos a Escala de Equilíbrio de
Berg e mudanças de decúbito baseado na avaliação de tarefas a partir do conceito de Gentile que 
avalia a ação, o movimento e os processos neuromotores. Esses dados são a base das orientações
para determinar adaptações domiciliares, adequação de mobiliários, posicionamentos, realização de
exercícios direcionados, explicações sobre a doença, o quadro existente, a evolução e demais
informações necessárias.    
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A cefaléia caracteriza-se como qualquer dor referida no seguimento cefálico e consiste de um
conjunto de sinais e sintomas que envolvem o seguimento cervical e craniano acometendo cerca de
90% da população em geral. A terapia manual utiliza técnicas de manipulação, mobilização 
articular e exercícios específicos, visando estimular a propriocepção, melhorar a elasticidade dos
tecidos aderidos, estimular a produção do líquido sinovial e promover a redução da dor.  O trabalho 
teve como objetivo descrever o efeito de um protocolo de técnicas de terapia manual em pacientes
com cefaléia.         Material e Métodos: Participou do estudo um paciente com diagnostico de
cefaléia, sexo feminino, 37 anos, operadora de caixa, casada, um filho, residente na cidade de Tupi
Paulista/SP. Foram aplicados dois questionários: A Escala Graduada de Dor Crônica (EGDC-Br) 
para avaliar o grau de dor crônica, sua intensidade e interferência na vida do paciente na avaliação
inicial e a Escala Visual Analógica (EVA) no decorrer do tratamento para avaliar a dor durante as 
sessões de tratamento com terapia manual. E para a medida das amplitudes de movimentos
cervicais foi utilizado o goniômetro. Foram realizadas 10 sessões individuais de terapia manual, de
60 minutos, duas vezes por semana. O protocolo de terapia manual incluía: manobras preparatórias
de pompages, diafragmática, lombar, global e nos músculos da região cervical; técnicas
articulatórias cervicais (mobilização e tração) e mobilização do plano fascial anterior e posterior.
Resultados e Discussão: Os movimentos cinético-funcionais apresentaram mudanças graduais e 
progressivas de acordo com a realização das sessões, no movimento cervical de flexão constatou-se 
melhora de 12º, na extensão 4º, na rotação direita e esquerda 3º, na inclinação direita 8º e na 
inclinação esquerda 9º. Com relação à dor durante a palpação, a partir do 5ª sessão o paciente não
apresentava os pontos dolorosos na musculatura da região cervical e os valores de EVA foram zero.
Após as 10 sessões de tratamento houve aumento da amplitude para os movimentos cervicais e
eliminação do quadro álgico. Conclusão: A Terapia Manual foi efetiva no aumento da amplitude
articular da região cervical e redução da dor no paciente com cefaléia.   
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O puerpério ou pós-parto é o período em que as modificações imprimidas no corpo materno durante
a gestação, nos sistemas urogenital, cardiovascular, respiratório, músculo-esquelético, dentre outros, 
retornam gradativamente às suas funções e potencialidades anteriores. É um momento importante 
na vida da mulher, necessitando assim de cuidados específicos voltados à sua saúde através da
assistência multiprofissional em programas de atenção materno-infantil. A fisioterapia então é 
importante para a recuperação da puérpera, tanto no aspecto físico como emocional e social.  Este 
estudo objetivou verificar os efeitos de um tratamento de fisioterapia em solo, sobre os desconfortos
músculo-esqueléticos, qualidade de vida (QV), ansiedade e depressão de uma puérpera.        Pró 
Reitoria de Extensão Universitária PROEX A puérpera desde o início mostrou-se animada com o 
tratamento, sendo muito participativa apontando, durante as sessões, as principais queixas, dores e
desconfortos. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FCT/UNESP, 
protocolo nº 25/2011, de acordo com a Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde. A
participante assinou um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram feitas avaliações no
período hospitalar, com 30 dias após o parto, dando inicio ao protocolo de exercícios em solo e após
16 sessões foi feita uma nova avaliação. As avaliações continham dados pessoais e obstétricos,
medidas antropométricas, desconfortos músculos-esqueléticos e questionários para avaliar QV 
(Short Health Survey - SF-36) e ansiedade e depressão (Hospital Anxiety and Depression Scale -
HADS). O protocolo fisioterapêutico foi realizado duas vezes na semana, com duração de 1 hora a
sessão. Foram verificados os sinais vitais da paciente antes e após a sessão, que se baseou em 
alongamentos globais, fortalecimento de membros superiores e inferiores, de abdominal e de coluna
vertebral e por fim, relaxamento e vivências com o bebê. Houve melhora no quadro de desconfortos
músculo-esqueléticos, antes do protocolo a paciente sentia dor e dormência nas regiões da coluna
lombar e membros inferiores diariamente, e após a intervenção fisioterapêutica sentiu, nas mesmas
regiões, apenas dor, uma vez na semana. A qualidade de vida no domínio dor também demonstrou
uma melhora, sendo que na primeira avaliação, antes da intervenção, o valor foi de 99 e ao final das
16 sessões diminuiu para 19,5. Também foi notável uma diminuição nos níveis de ansiedade e
depressão, que antes das sessões estavam em 6 pontos para ansiedade e 8 para depressão, com os 
exercícios físicos e orientações da fisioterapia esses valores diminuíram para 4 e 3, respectivamente.
 Concluímos que este protocolo de fisioterapia no pós-parto foi eficaz na melhora dos desconfortos 
músculoes-queléticos, QV e ansiedade e depressão da puérpera. Portanto, traz benefícios ao corpo
da mulher neste momento de sua vida, em que os cuidados e atenção são voltados ao bebê.    
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A fibromialgia é uma síndrome caracterizada por dor crônica generalizada, com causa ainda 
desconhecida e se manifesta no sistema musculoesquelético, podendo apresentar sintomas em
outros aparelhos e sistemas. Na maioria dos casos, os sintomas interferem na qualidade de vida,
causando um impacto negativo e a tendência é que a pessoa fique cada vez mais afastada do
convívio social. O tratamento médico convencional com analgésicos, antiinflamatórios não-
esteróides e antidepressivos nem sempre apresenta resultados satisfatórios, portanto, deve ser
ressaltada a importância do tratamento multidisciplinar. O objetivo do presente estudo foi observar 
a evolução do quadro clinico de uma paciente participante do projeto “Hidroterapia no tratamento
de portadoras de fibromialgia”, que consiste em sessões de exercícios aquáticos associados à 
psicoterapia.         Universidade Estadual Paulista - Júlio de Mesquita Filho - FCT A paciente 
A.M.A.F, nascida em 31/08/1943, com 69 anos, sentia muita dor por todo o corpo. Em meados de
2009, a mesma procurou um médico ortopedista que diagnosticou fibromialgia e foi aconselhada a 
consultar um reumatologista e praticar atividade física. A paciente procurou o médico indicado, o
diagnóstico foi confirmado e o mesmo receitou-lhe: Amitriptilina e Tramadol com Paracetamol. Em
novembro de 2009, a paciente procurou o projeto no CEAFIR, foi submetida à avaliação que
consistia em: questionário do impacto da fibromialgia na qualidade de vida (QIF), palpação dos
tender points e flexibilidade através do teste terceiro dedo-chão. A paciente freqüenta o projeto duas 
vezes por semana, uma hora cada sessão, e uma sessão por semana de psicoterapia em grupo no
CEAFIR. O QIF consiste em 10 questões e todas apresentam melhores resultados se estiverem mais
próximas do valor zero, sendo a única exceção, a questão de número 2, em que, quanto mais 
próximo do valor zero, pior o resultado. Os resultados na avaliação preliminar e final para o QIF,
respectivamente, foram: capacidade funcional, 14 (do máximo de 30) e 1; em quantos dias sentiu-se 
bem, 5 e 5; em quantos dias faltou ao trabalho: 3 e 0; em capacidade de realizar o serviço: 10 e 0; na
dor: 10 e 4; na fadiga: 8 e 0; no cansaço matinal: 10 e 0; na rigidez: 10 e 0; na ansiedade: 8 e 5, e no
último domínio, depressão: 8 e 3. Na contagem de tender-points, 16 (do máximo de 18) 
inicialmente, e 10 na avaliação final, 16 cm (sendo zero considerado normal) inicialmente no teste
da flexibilidade e na avaliação final, 7cm. Com a evolução do tratamento a paciente relatou melhora
dos seus sintomas, enfatizando que quase não sente mais dor, e foi liberada de tomar Amitriptilina.
 A paciente obteve melhoras importantes em todos os aspectos, e ressaltou que a sua melhora foi
resultado da hidroterapia associada ao tratamento medicamentoso e à psicoterapia.    

 
 


